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 تحصيلي سوابق

 اترخي اخذ مدرک عنوان و محل تحصيل تحصيلي مدرک رديف

 علوم تجربي -1380 دبیرستان غیردولتي نصر -مشهد متوسطه  دیپلم 1

 شناسي عموميزیست  -1385 واحد مشهد ه آزاد اسالميدااگشن لیسانس 2

 ه آزاد اسالمي واحد مشهددااگشن فوق لیسانس 3

 فیزیولوژي گياهي گرایش  –علوم گياهي  -زیست شناسي -1389

 نوروزک  دارویي رب تغییرات میزان رپولین رد گياهربرسي ارث تنش خشکي انشي از  پلي اتيلن گالیکول  عنوان پایان انهم:

 رد هس محیط خاک، هيدروپونيک و این ویترو

تخصصي ) 4
 سیستماتيک -زیست شناسي گياهي  -دانشجوي ردحال تحصيل  ه آزاد اسالمي واحد مشهددااگشن (PhDدکتري 
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 كاري  سوابق

 مدت خدمت سمتو    نوع فعالیت مؤسسهانم  رديف

 اتکنون 96از سال  كارشناس امور خدمات آموزشيمدرس )استاد حق التدریس( و  مؤسسه آموزش عالي كاویان مشهد 1

 اتکنون 99از سال  (استاد حق التدریس مدرس ) فریمان واحد دااگشنه آزاد اسالمي 2

 اتکنون 95از سال  (استاد حق التدریس مدرس ) مشهد واحد دااگشنه آزاد اسالمي 3

گان مشرق زمین کشاورزي  مشاوره شرکت 4  96 ات 94از سال  مدریعامل کشت و صنعت شایست

 95ات  94از سال  مزارع و باغات پاشيكارشناس تغذهی و محلول  شرکت بسپار دانش سبز 5

 94ات  92از سال  سررپست آزمااگشیه کشت بافت گياهي و گلخاهن اه کشت و صنعت نوآوران آلوهئ ورا  دانش بنيان شرکت 6

 92ات  91از سال  طراح و مجري فضاي سبز شهري -عضو هیئت مدریه  کشاورزي طراحان رپجین شرق-شرکت عمراني  7

 91ات  90از سال  افسر شناسناهم امنیتي عمومي رد ستاد پلیس اطالعات و امنیت عمومي کل استانهاي خراسان خدمت وظیفه 8

 90ات  89از سال  مدرییت تحقیق و توسعه نشاء جهان گستر اول کشاورزي  شرکت 9

 90ات89 از سال ق التدریس(استاد ح مدرس ) دااگشنه علمي كارربدي صنعت غذاي رتبت جام 10

 89ات  83از سال  كارشناس رپورش دهنده اقرچ اهي صدفي رپورش اقرچ خوراکيكارگاه  11

 

 اه توانمندي و  اه مهارت

 .با كاويپمرتكامل آشنایي  .1

 و اینترنت.آفیس ، فتوشاپ، رپیمیر،  رتي دي استودیو مکس  تسلط هب رنم افزاراهي .2

گلیسي. مسلط هب .3  زبان ان

 . 1388ساعت رد سال  8هب مدت مالزي  UPMدااگشنه از  هيدروپونيک انهم شرکت رد كارگاه آموزشي گواهياخذ  .4

 1396انهم شرکت رد كارگاه آموزشي ایمني رد آزمااگشیه و ایمني مواد شیميایي از دادکشنه علوم پاهی دااگشنه آزاد اسالمي واحد مشهد رد سال اخذ گواهي .5

 کشاورزي  ميداني مدرییت و نظارت رب رپوژه اهي .6

 اهي مربوط هب امور خدمات آموزشي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري انهمانهم اه و بخشمسلط هب آئین .7

 تدریس رد مقاطع كارداني و كارشناسي .8
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 : ژپوهشي سوابق

گاهي هب آینده دااگشنه فردوسي مشهد رد سال  اراهئ مقاهل هب صورت پوستر با عنوان "پیشگیري و مقابله رد ربارب متداول رتین آلوده کننده اهي اقرچ اهي .1  1385خوراکي رد صنعت رپورش اقرچ" رد دومین همایش بیولوژي، جامعه و ن

 1388شرکت رد همایش ملي دانشجویان زیست شناسي  دااگشنه شهرکرد رد سال  .2

گااارش پایاااان انهم باااا عنااوان  .3 )شاااهریور مااااه  90/19ارزشااايابي  اااده باااا ردن عااالي و نماااره  (Salvia   leriifoliaناااوروزک ) دارویاااي رب تغییااارات میااازان رپولاااین رد گياااه PEG" ربرساااي ارث تااانش خشاااکي انشااي از ن

1389.) 

رد اولاین هماایش  "(.Salvia leriifolia Benthربخاي ننارار معادني رد گيااه دارویاي ناوروزک ) رب جاواهن زناي، ر اد گيا واه و تغییارات  PEGربرسي ارثات تنش خشکي انشاي از " اراهئ مقاهل با عنوان .4

 1388ملي تنشهاي محیطي رد علوم کشاورزي دااگشنه بیرجند رد سال 

ربرساي مقایساه اي ارث تانش خشاکي رب میازان تغییارات رپولاین رد باا عناوان "   115ات  105، صفحه 89 زمستان، 1، شماره 4، جلد 12هب شماره ایپپي  مقاهل چاپ  ده رد فصلناهم علمي ژپوهشي علوم زیستي دااگشنه آزاد اسالمي واحد زنجان .5

 1389رد سال " رد محیط کشت خاک و این ویترو (".Salvia  leriifolia     Benthگياه نوروزک )

( رد محاااایط کشاااات خاااااک و ایاااان ویتاااارو" رد شااااا ده ین کن ااااارانس Salvia leriifoliaمیاااازان تغییاااارات رپولااااین رد گياااااه نااااوروزک )اراهئ مقاااااهل هب صااااورت پوسااااتر بااااا عنااااوان " ربرسااااي مقایسااااه اي ارث تااااانش خشااااکي رب  .6

 1389سراسري و چهارمین کن رانس نیب المللي زیست شناسي اریان رد دااگشنه فردوسي مشهد رد سال 

 1387ات  1382طي سالهاي   ربپایي س یناراه، نمااگشیه اه و عضویت رد هیئت تررریهی نشرهی ژنوم دااگشنه آزاد اسالمي مشهدردیافت تقدریانهم از انجمن بیو لوژي كارربدي اریان هب جهت شرکت رد .7

 1386ات  1383ي مشهد رد طي سالهاي ردیافت لوح تقدری از معاونت ژپوهشي دااگشنه آزاد اسالمي مشهد هب جهت عضویت فعال رد انجمن علمي گروه زیست شناسي دااگشنه آزاد اسالم  .8

 1398نخستین جشنواره ژپوهش و فناوري كاویان و دومین جشنواره بیولوژي كارربدي رد سال  اهي تحقیقاتي و ژپوهشي ردردیافت لوح تقدری از ریاست مؤسسه آموزش عالي كاویان مشهد هب جهت اراهئ رپوژه .9

 1390ات  1387از سال  9بااگشه ژپوهشگران جوان دااگشنه آزاد اسالمي منطقه  عضو  .10

 

 اه: معرف

 دااگشنه فردوسياستاد راهنما آاقي دکتر مهرداد الهوتي، عضو هیئت علمي گروه زیست شناسي، دادکشنه علوم پاهی،  .1

 مشهدواحد استاد مشاور خانم دکتر فروغ نباسي، عضو هیئت علمي گروه زیست شناسي، دادکشنه علوم پاهی، دااگشنه آزاد اسالمي  .2

 مشهدواحد ، عضو هیئت علمي گروه زیست شناسي، دادکشنه علوم پاهی، دااگشنه آزاد اسالمي آخرت خانم دکتر هما محمود زاده .3

 مشهدواحد خانم دکتر آرذنوش جع ري، عضو هیئت علمي گروه زیست شناسي، دادکشنه علوم پاهی، دااگشنه آزاد اسالمي  .4

 مشهدواحد عضو هیئت علمي گروه زیست شناسي، دادکشنه علوم پاهی، دااگشنه آزاد اسالمي خانم دکتر مهرو حاجي منیري عنبران،  .5

 گروه زیست شناسي، دادکشنه علوم پاهی، دااگشنه فردوسيو مدری  عضو هیئت علمي آاقي دکتر جميل واعظي،  .6

 مشهدواحد  دادکشنه علوم پاهی، دااگشنه آزاد اسالميهیئت علمي گروه شیمي، سابق  آاقي دکتر محمد مؤمن رهوي، ریاست مؤسسه آموزش عالي كاویان مشهد و عضو  .7

 زیست شناسي، مؤسسه آموزش عالي كاویان مشهدخانم دکتر سعيده ثمره موسوي، عضو هیئت علمي و مدری گروه  .8
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 آاقي دکتر محمد رضا بهرام زاده، عضو هیئت علمي و مدری گروه مدرییت، مؤسسه آموزش عالي كاویان مشهد .9

 زپشکي، دااگشنه بیرجند علوم آاقي دکتر مجيد زارع، عضو هیئت علمي گروه ميکروبیولوژي، دادکشنه .10

 شوراي شهر شهرستان رتبت جام  سابق محترم عضو نظام زپشکي و  ریاست ،مرتضي الیقسيد آاقي دکتر  .11

 جهاد کشاورزي شهرستان رتبت جام سابق محترم   آاقي مهندس جع ر جوادي ریاست .12

 اگشنه آزاد اسالمي واحد رتبت جامدا  اهيو كارشناس  مسئول آزمااگشیه  مدری روابط عمومي مصطفي الیق آاقي مهندس سيد  .13


