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* فعاﻟﻴﺖهای آموزشی و پژوهشی





استادﻳار
عضو هیات علمی گروه گیاهپزشکی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،واحد علوم و ﺗﺤﻘیﻘات ،از سال  1382ﺗا
.1385
عضو هیات علمی گروه حشرهشناسی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،واحد علوم و ﺗﺤﻘیﻘات ،از سال  1386ﺗا
.1396
عضو هیات علمی گروه گیاهپزشکی ،دانشکده علوم کشاورزی و صناﻳع غذاﻳی ،واحد علوم و ﺗﺤﻘیﻘات ،از سال 1396
ﺗاکنون.

* سوابق تﺤصﻴلﻰ


کارشناسی1373-1378 :؛ مهندسی کشاورزی -گیاهپزشکی؛ دانشگاه ﺗهران-مجتمع آموزش عالی ابورﻳﺤان؛ معدل
کل17/33 :؛ رﺗبه دوم.
 oعنوان پاﻳاننامه کارشناسی :بررسی شکلشناسی و زﻳسﺖشناسی ﻳﻚ گونه آفﺖ جدﻳد به نام شپشﻚ رﻳشه
گندم 33 .صفﺤه .سال  .1376نمره.18 :



کارشناسی ارشد1379-1382 :؛ مهندسی کشاورزی -حشرهشناسی کشاورزی؛ دانشگاه آزاد اسالمی -واحد علوم و
ﺗﺤﻘیﻘات ﺗهران؛ معدل کل .18/68 :رﺗبه دوم.
 oعنوان پاﻳاننامه کارشناسی ارشد :ﺗنوع زﻳستﻰ کنههای مرﺗبط با اسکولیﺖهای درختان میوه در منطﻘه
کرج .سال  .1382نمره.19/75 :



دکتری1382-1387 :؛ حشرهشناسی کشاورزی؛ دانشگاه آزاد اسالمی -واحد علوم و ﺗﺤﻘیﻘات ﺗهران؛ معدل کل:
.17/41
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o

عنوان رساله دکتری ﺗخصصی :بررسی اثر میزبان بر ﺗنوع مرفومترﻳﻚ سنﻚ بید و صنوبر Monosteira

) unicostata (Mulsant & Rey) (Hemiptera: Tingidaeو رابطه آن با مﻘاومﺖ گونهها و کلنهای
بید و صنوبر .نمره.19/59 :
* سوابق اجرایی
 )1مدﻳر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و ﺗﺤﻘیﻘات ،از بهمن  1396ﺗا بهمن .1397
 )2مدﻳر گروه حشرهشناسی ،دانشکده کشاورزی و منابع ﻁبیعﻰ ،واحد علوم و ﺗﺤﻘیﻘات ،از خرداد  1395ﺗا دی .1396
 )3عضو شورای پژوهشی واحد علوم و ﺗﺤﻘیﻘات ،از ﺗیر  1397ﺗاکنون.
 )4عضو شورای پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع ﻁبیعﻰ ،واحد علوم و ﺗﺤﻘیﻘات ،از آبان  1394ﺗا اسفند .1396
 )5رﻳیس انجمن علمی-دانشجوﻳی گیاهپزشکی ،واحد علوم و ﺗﺤﻘیﻘات ،از سال  1390ﺗاکنون.
 )6عضو هیات مدﻳره انجمنن کننهشناسنی اﻳنران ) ،(ASIسنمﺖ :مندﻳر روابنط بنین الملنل ،از سنال  1390ﺗنا .1396
).(http://www.acarology.ir/officials.htm
 )7عضو کمیته علمی هشتمین کنفرانس بینالمللی کشاورزی پاﻳدار در غذا ،انرژی ،مﺤیط زﻳسﺖ و صنعﺖ ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،واحد علوم و ﺗﺤﻘیﻘات 30 ،آبان 2 -آذر .1396
 )8عضو کمیته اجراﻳی دومین کنگره بینالمللی کنهشناسی اﻳران ،پردﻳس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه ﺗهران،
کرج ،شهرﻳور .1392
* فهرسﺖ مقاالت منتشر شده


 105مﻘاله شامل 47 :مﻘاله کامل ( 36مﻘاله  ISIو  11مﻘاله علمی-پژوهشی) و  58مﻘاله اراﻳه شده در کنگرههای
بینالمللی ( 32مﻘاله) و ملی ( 26مﻘاله) .فهرسﺖ تمامی مقاالت در  CVانگلﻴسی ارایه شده اسﺖ.

* همکاریهای پژوهشی بﻴناﻟمللی
 Frédéric Beaulieu, Canadian National Collection of Insects, Arachnids and Nematodes, Agriculture
and Agri-Food Canada, Ottawa, Ontario, Canada.
 Peter Mašán, Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia.
 Wojciech L. Magowski, Department of Animal Taxonomy and Ecology, Adam Mickiewicz
University, Poznań, Poland.
 Mehmet Karaca, Department of Biology, Faculty of Science and Arts, Pamukkale University, Turkey.
 Mohamed W. Negm, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Assiut University,
Egypt.

* فرصﺖ مطاﻟعاتی
 March-October 2016, Canadian National Collection of Insects, Arachnids and Nematodes,
Agriculture and Agri-Food Canada, Eastern Cereal and Oilseed Research Centre (ECORC), Ottawa,
Canada. Supervisor: Frédéric Beaulieu.

* سخنرانیها
 )1آفات مهم درختان میوه و روشهای مختلف کنترل آنها .شهرداری منطﻘه  4ﺗهران .شهرﻳور .1393
 )2آفات مهم درختان و درختچههای زﻳنتی در ﺗهران ،شهرداری منطﻘه  14ﺗهران 12 .دی .1391
2

 )3اهمیﺖ سوسﻚهای پوستخوار خانواده  Scolytidaeو ارﺗباﻁ آنها با ساﻳر میکرو و ماکروارگانسیمها .دانشگاه آزاد
اسالمی ،واحد علوم و ﺗﺤﻘیﻘات 28 ،آذر .1388
 )4آفات مهم درختان صنوبر در اﻳران ،شهرداری منطﻘه  8ﺗهران 6 ،دی .1385
* عضویﺖ در انجمنهای علمی ملی و بﻴناﻟمللی
 )1انجمن کنهشناسی اﻳران از بدو ﺗاسیس (سال  )1387ﺗاکنون ( 6سال عضو هیات مدﻳره از سال  1390ﺗا )1396
 )2انجمن کنهشناسی آفرﻳﻘا ) ،(African Acarology Associationاز دی  1391ﺗاکنون.
 )3رﻳیس انجمن علمی-دانشجوﻳی گیاهپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و ﺗﺤﻘیﻘات ،از سال .1390
 )4انجمن حشرهشناسی اﻳران ،از سال .1376-1387
 )5انجمن بیماریهای گیاهی اﻳران ،از سال .1377-1382
* طرحهای پژوهشی


همکار -ممیزی علم ،فناوری و نوآوری کنهشناسی -مرحله چهارم طرح ممیزی ﺗوسعه علوم -معاونﺖ علمی و فناوری
نهاد رﻳاسﺖ جمهوری (همکار) .ﺗارﻳخ اﺗمام.1392/5/31 :



مشاور -بررسی ﺗﺤمل ارقام ﺗجاری مرکبات به کنه قرمز

Panonychus citri (McGregor) (Acari:

) Tetranychidaeدر باغات مرکبات استان مازندران -وزارت جهاد کشاورزی ،سازمان ﺗﺤﻘیﻘات و آموزش کشاورزی،
مرکز ﺗﺤﻘیﻘات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران .ﺗارﻳخ اﺗمام :مهر .1399


همکار -شناساﻳی کنههای باالخانواده ) Tydeoidea (Acari: Prostigmataمرﺗبط با سوسﻚهای پوسﺖخوار
اسکولیﺖ ) (Col.: Curculionidaeدر باغات میوه استان ﺗهران -دانشگاه رازی کرمانشاه .در دسﺖ انجام.



همکار -چﻚ لیسﺖ کنههای باالخانواده ) Tydeoidea (Acari: Prostigmataگزارش شده از اﻳران ﺗا پاﻳان سال
 2019میالدی -دانشگاه رازی کرمانشاه .در دسﺖ انجام.

* کارگاه آموزشی برگزار کرده


ﺗرسیم اشکال علمی با استفاده از نرم افزار  ،Adobe Illustrator CCاسفند  ،1395دانشکده کشاورزی و منابع
ﻁبیعﻰ ،واحد علوم و ﺗﺤﻘیﻘات ﺗهران ،دانشگاه آزاد اسالمی.



کنههای راسته  Mesostigmataو آشناﻳی با خانوادهها و جنسهای مهم گروه  ،Gamasinaﺗیر  ،1397مجتمع
آزماﻳشگاهی زکرﻳای رازی ،دانشکده علوم کشاورزی و صناﻳع غذاﻳی ،واحد علوم و ﺗﺤﻘیﻘات ،دانشگاه آزاد اسالمی.

* کارگاههای آموزشی حضور یافته
 آشناﻳی با ردهبندی پارازﻳتنگونای خشکیزی (از سطح گروه ﺗا خانواده) 29-28 ،شهرﻳور .1390
 آشناﻳی با ﺗرسیم اشکال در کنهشناسی با  18 ،Photoshop CS5اسفند .1390
* داوری مقاالت مجالت و کنگرههای ملی و بﻴناﻟمللی (نام مجله و مﺤل انتشار)
International Journal of Acarology, Taylor & Francis Group )1
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Zootaxa, Magnolia Press )2
Persian Journal of Acarology, Acarological Society of Iran )3
Thai Journal of Agricultural Science )4

 )5فصلنامه گیاهپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شیراز.

 )6ﺗﺤﻘیﻘات حشرهشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اراک.
 )7علوم منابع طبیعی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد نوشهر و چالوس.
 )8فصلنامه ﺗﺤﻘیﻘات گیاهان داروﻳی و معطر اﻳران ،موسسه ﺗﺤﻘیﻘات جنگلها و مراﺗع کشور ،ﺗهران.
 )9مجله ﺗﺤﻘیﻘات حماﻳﺖ و حفاظﺖ جنگلها و مراﺗع اﻳران ،موسسه ﺗﺤﻘیﻘات جنگلها و مراﺗع کشور ،ﺗهران.
 )10علوم و فنآوری بذر اﻳران ،موسسه ﺗﺤﻘیﻘات ثبﺖ و گواهی بذر ،کرج.
 )11ﺗﺤﻘیﻘات ﺗروﻳج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و ﺗﺤﻘیﻘات ﺗهران.
 )12هشتمین کنفرانس بینالمللی کشاورزی پاﻳدار در غذا ،انرژی ،مﺤیط زﻳسﺖ و صنعﺖ 30 ،آبان 2 -آذر .1396
 )13نخستین کنگره کنهشناسی اﻳران -مرکز بینالمللی علوم و ﺗکنولوژی پیشرفته و علوم مﺤیطی ،کرمان ،دی .1390
 )14دومین کنگره بینالمللی کنهشناسی اﻳران ،پردﻳس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ﺗهران ،کرج ،شهرﻳور .1392
 )15سومین کنگره بینالمللی کنهشناسی اﻳران ،دانشگاه ﺗهران -شهرﻳور .1396
 )16بیستمین کنگره گیاهپزشکی اﻳران -دانشگاه شیراز -شهرﻳور .1391
 )17بیسﺖ و ﻳکمین کنگره گیاهپزشکی اﻳران -دانشگاه ارومیه -شهرﻳور .1393
 )18بیسﺖ و دومین کنگره گیاهپزشکی اﻳران -پردﻳس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ﺗهران -شهرﻳور .1395
* سوابق تدریﺲ



دروس مختلف در مﻘاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته حشرهشناسی کشناورزی ،مﻘطنع کارشناسنی رشنتههنای
مهندسی کشاورزی -گیاهپزشکی و زﻳسﺖشناسی.
فهرسﺖ دروس :آفﺖشناسی گیاهی ( 3واحد) ،حشرهشناسی ( 3واحد) ،کنهشناسی ( 2واحند) ،اصنول کنتنرل آفنات
گیاهی ( 2واحد) ،آفات مهم درختان میوه ( 3واحد) ،آفات مهم گیاهان زراعی ( 3واحد) ،آفات مهم گیاهان جنالیزی،
سبزی و زﻳنتﻰ ( 2واحد) ،کار آموزی ( 2واحد) ،عملیات کشاورزی ( 3واحد) ،جلسنه بﺤن( ( 1واحند) ،کننهشناسنی
ﺗکمیلی ( 3واحد) ،مرفولوژی حشرات ( 3واحد) ،ردهبندی حشرات ( 3واحد) ،اکولوژی حشرات ( 3واحد) ،سمینار (1
واحد) ،ناقلین بیمارگرهای گیاهان ( 2واحد) ،آزماﻳشگاه فیزﻳولنوژی حشنرات ( 1واحند) ،کننهشناسنی پیشنرفته (3
واحد) ،رفتارشناسی حشرات ( 2واحد) ،کنترل بیولوژﻳﻚ آفات ( 3واحد) ،مساله مخصوص ( 1واحد) ،زبنان ﺗخصصنی
پیشرفته ( 2واحد).

* دانشجویان


راهنماﻳی و مشاوره حدود  71پاﻳاننامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری.
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