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رديف

تح
مدرک صيلي

مح تح
ل صيل

عنوان و اترخي اخذ مدرک

1

دیپلم متوسطه

مشهد-دبیرستان غیردولتي نصر

-1380علوم تجربي

2

لیسانس

دااگشنه آزاد اسالمي واحد مشهد

-1385زیست شناسي عمومي

3

فوق لیسانس

دااگشنه آزاد اسالمي واحد مشهد

4

تخ
دکتري صصي ()PhD

دااگشنه آزاد اسالمي واحد مشهد

-1389زیست شناسي -علوم گياهي –گرایش فیزیولوژي گياهي
عنوان پایان انهم :ربرسيارث تنش خشکي انشياز پلي اتيلن گالیکول رب تغییرات میزان رپولین رد گياه دارویي نوروزک
رد هس محیط خاک ،هيدروپونيک واین ویترو
تح
دانشجوي ردحال صيل -زیست شناسي گياهي -سیستماتيک
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سوابق كاري
رديف

انم مؤسسه

نوع فعالیت و سمت

مدت خدمت

1

مؤسسه آموزش عالي كاویان مشهد

مدرس (استاد حقالتدریس) و كارشناسامور خدمات آموزشي

از سال  96اتکنون

2

دااگشنه آزاد اسالمي واحد فریمان

مدرس (استاد حقالتدریس )

از سال  99اتکنون

3

دااگشنه آزاد اسالمي واحد مشهد

مدرس (استاد حقالتدریس )

از سال  95اتکنون

4

شرکت مشاوره کشاورزي کشت و صنعت شایست گان مشرقزمین

مدریعامل

از سال  94ات 96

5

شرکت بسپار دانش سبز

كارشناس تغذهی و محلول پاشي مزارع و باغات

از سال  94ات 95

6

شرکت دانش بنيان کشت و صنعت نوآوران آلوهئ ورا

سررپست آزمااگشیه کشت بافت گياهي و گلخاهن اه

از سال  92ات 94

7

شرکتعمراني -کشاورزي طراحان رپجین شرق

عضو هیئت مدریه -طراح و مجري فضاي سبز شهري

از سال  91ات 92

8

خدمت وظیفه عمومي رد ستاد پلیس اطالعات و امنیت عمومي کل استانهاي خراسان

افسر شناسناهم امنیتي

از سال  90ات 91

9

شرکت کشاورزي نشاء جهان گستر اول

مدرییت تحقیق و توسعه

از سال  89ات 90

10

دااگشنه علمي كارربدي صنعت غذا ي رتبت جام

مدرس (استاد حقالتدریس)

از سال 89ات90

11

كارگاه رپورشاقرچ خوراکي

كارشناس رپورش دهنده اقرچ اهيصدفي

از سال  83ات 89

مهارت اه و توانمندي اه
 .1آشنایي كامل با كاويپمرت.
 .2تسلط هب رنم افزاراهي آفیس  ،فتوشاپ ،رپیمیر ،رتي دياستودیو مکس و اینترنت.
ن
 .3مسلط هبزبانا گلیسي.
 .4اخذ گواهيانهم شرکت رد كارگاه آموزشي هيدروپونيک از دااگشنه  UPMمالزي هب مدت  8ساعت رد سال . 1388
 .5اخذ گواهيانهم شرکت رد كارگاه آموزشيایمني رد آزمااگشیه و ایمني مواد شیميایياز دادکشنه علوم پاهی دااگشنه آزاد اسالمي واحد مشهد رد سال 1396
 .6مدرییت و نظارت رب رپوژه اهي ميدا ني کشاورزي
 .7مسلط هب آئینانهم اه و بخشانهماهي مربوط هبامور خدمات آموزشي وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري
 .8تدریس رد مقاطع كارداني و كارشناسي
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سوابق ژپوهشي :
 .1اراهئ مقاهل هب صورت پوستر با عنوان "پیشگیري و مقابله رد ربارب متدا ول رتین آلوده کننده اهي اقرچ اهي خوراکي رد صنعت رپورش اقرچ" رد دومین همایش بیولوژي ،جامعه و ن گاهي هب آینده دااگشنه فردوسي مشهد رد سال 1385
 .2شرکت رد همایش ملي دانشجویان زیست شناسي دااگشنه شهرکرد رد سال 1388
 .3ن گاارش پایاان انهم باا عناوان " ربرسايارث تانش خشاکي انشاياز  PEGرب تغییارات میازان رپولااین رد گيااه دارویاي ناوروزک ( )Salvia leriifoliaارزشايابي ااده باا ردن ع الي و نماره ( 19/90شاهریور مااه
.)1389
 .4اراهئ مقاهل با عنوان "ربرسيارثات تنش خشکي انشاياز  PEGرب جاواهنزناي ،ر اد گيا واه و تغییارات ربخاي ننارار معادني رد گيااه دارویاي ناوروزک ( ")Salvialeriifolia Benth.رداولاین همایش
مح
ملي تنشهاي یطي رد علوم کشاورزي دااگشنه بیرجند رد سال 1388
 .5مقاهل چاپ ده رد فصلناهم علمي ژپوهشي علومزیستي دااگشنه آزاداسالمي واحدزنجان هب شماره ایپپي  ،12جلد  ،4شماره ،1زمستان  ،89صفحه 105ات  115با عناوان " ربرساي مقایساهايارث تانش خشاکي رب میازان تغییارات رپولاین رد
گياه نوروزک ( ")Salvia leriifolia Benth.رد محیط کشت خاک واین ویترو" رد سال 1389
.6
.7
.8
.9

اراهئ مق ااهل هب ص اورت پوس ااتر با ا عن اوان " ربرس اي مقایس اهايارث ت انش خش اکي رب می ازان تغیی ارات رپول ااین رد گي ااه ن اوروزک ( )Salvia leriifoliaرد مح ایط کش ات خ ااک وای ان ویت ارو" رد شا ا ده ین کن ارانس
سراسري و چهارمین کن رانس نیبالمللي زیست شناسياریان رد دااگشنه فردوسي مشهد رد سال 1389
نج
ردیافت تقدریانهمازا من بیو لوژي كارربدياریان هب جهت ش کرت رد ربپایي س یناراه ،نمااگشیه اه و عضویت رد هیئت تررریهی نشرهی ژنوم دااگشنه آزاداسالمي مشهد طي سالهاي  1382ات 1387
نج
ردیافت لوح تقدریاز معاونت ژپوهشي دااگشنه آزاد اسالمي مشهد هب جهت عضویت فعال ردا من علمي گروه زیست شناسي دااگشنه آزاد اسالمي مشهد رد طي سالهاي  1383ات 1386
نخ
ردیافت لوح تقدریاز ریاست مؤسسه آموزش عالي كاویان مشهد هب جهتاراهئ رپوژهاهي تحقیقاتي و ژپوهشي رد ستین جشنواره ژپوهش و فناوري كاویان و دومین جشنواره بیولوژي كارربدي رد سال 1398

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

معرف اه:
 .1استاد راهنما آاقي دکتر مهرداد الهوتي ،عضو هیئت علمي گروه زیست شناسي ،دادکشنه علوم پاهی ،دااگشنه فردوسي
 .2استاد مشاور خانم دکتر فروغ نباسي ،عضو هیئت علمي گروه زیست شناسي ،دادکشنه علوم پاهی ،دااگشنه آزاد اسالمي واحد مشهد
 .3خانم دکتر هما محمودزاده آخرت ،عضو هیئت علمي گروهزیست شناسي ،دادکشنه علوم پاهی ،دااگشنه آزاد اسالمي واحد مشهد
 .4خانم دکتر آرذنوش جع ري ،عضو هیئت علمي گروهزیست شناسي ،دادکشنه علوم پاهی ،دااگشنه آزاد اسالمي واحد مشهد
 .5خانم دکتر مهرو حاجي منیري عنبران ،عضو هیئت علمي گروه زیست شناسي ،دادکشنه علوم پاهی ،دااگشنه آزاد اسالمي واحد مشهد
جم
 .6آاقي دکتر يل واعظي ،عضو هیئت علمي و مدری گروهزیست شناسي ،دادکشنه علوم پاهی ،دااگشنه فردوسي
 .7آاقي دکتر محمد مؤمن رهوي ،ریاست مؤسسه آموزش عالي كاویان مشهد و عضو سابق هیئت علمي گروه شیمي ،دادکشنه علوم پاهی ،دااگشنه آزاد اسالمي واحد مشهد
 .8خانم دکتر سعيده ثمره موسوي ،عضو هیئت علمي و مدری گروه زیست شناسي ،مؤسسه آموزش عالي كاویان مشهد
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 .9آاقي دکتر محمد رضا بهرامزاده ،عضو هیئت علمي و مدری گروه مدرییت ،مؤسسه آموزش عالي كاویان مشهد
 .10آاقي دکتر مجيدزارع ،عضو هیئت علمي گروه ميکروبیولوژي ،دادکشنه علوم زپشکي ،دااگشنه بیرجند
 .11آاقي دکتر سيد مرتضي الیق ،عضو نظام زپشکي و ریاست محترم سابق شوراي شهر شهرستان رتبت جام
 .12آاقي مهندس جع ر جوادي ریاست محترم سابق جهاد کشاورزي شهرستان رتبت جام
 .13آاقي مهندس سيد م صطفي الیق مدری روابط عمومي و كارشناس مسئول آزمااگشیهاهي دااگشنه آزاد اسالمي واحد رتبت جام

