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)2ظَابق تحصیلی
 رؼتِ ّا ٍ داًؽگاُ ّای هحل تحصیلهقطع

ًام داًؽگاُ

رؼتِ

دٍرُ تحصیل

کارؼٌاظی

هحقق اردبیلی

بیَلَشی عوَهی

75-79

کارؼٌاظی ارؼذ

خَارزهی تْراى

زیعت ؼٌاظی علَم گیاّی-
فیسیَلَشی

85-87

)3فعالیت ّای آهَزؼی
فعالیت

ظال

هربی حق التذرض درض زیعت گیاّی بِ ارزغ ٍ 3احذ در هقطع کارداًی رؼتِ اًتقال آب در

88-89

ًیوعال دٍم ظالتحصیلی  88-89در هرکس آهَزغ کؽاٍرزی هغاى
هربی حق التذریط درض گیاُ ؼٌاظی  ٍ 1آزهایؽگاُ بِ ارزغ ٍ 3احذ برای داًؽجَیاى رؼتِ

88-89

کارداًی در هجتوع آهَزغ کؽاٍرزی اردبیل در ًیوعال دٍم ظال تحصیلی 88-89
تذریط درض تکاهل ،رؼذ ٍ ًوَ گیاّی ،ریخت زایی ٍ اًذام زایی در گیاّاى برای داًؽجَیاى

 89تا تیر 93

کارؼٌاظی رؼتِ زیعت ؼٌاظی عوَهی ٍ زیعت ؼٌاظی گیاّی
آزهایؽگاُ فیسیَلَشی گیا ّی 2ٍ 1در ًیوعال اٍل ظال تحصیلی  90-91برای داًؽجَیاى
کارؼٌاظی زیعت ؼٌاظی عوَهی ٍ زیعت ؼٌاظی گیاّی در داًؽگاُ هحقق اردبیلی

90-91

آزهایؽگاُ فیسیَلَشی گیاّی  2ٍ1در ًیوعال اٍل ظال تحصیلی  91-92برای داًؽجَیاى رؼتِ

92

زیعت ؼٌاظی عوَهی ٍ زیعت ؼٌاظی گیاّی در داًؽگاُ هحقق اردبیلی

)4ظَابق ؼغلی -حرفِ ای
ظابقِ

ظال
1382-1384

فعالیت در بخػ فرآٍردُ ّای خًَی اًتقال خَى اردبیل

1386

فعالیت در بخػ فرآٍردُ ّای خًَی اًتقال خَى تْراى

1387

فعالیت در طرح تحقیقاتی آزهایؽگاُ تْیِ دارٍّای گیاّی اردبیل

 )5ظَابق پصٍّؽی
الف -پایاى ًاهِ دٍرُ کارؼٌاظی ارؼذ

ظال
1385-1387

عٌَاى طرح
پایاى ًاهِ دٍرُ کارؼٌاظی ارؼذ:
اثرات تٌػ ؼَری رٍی جَاًِ زًی ٍ برخی پاراهتر ّای فیسیَلَشیکی در گیاُ کلسا
بِ راٌّوایی ظرکار خاًن دکتر فرزاًِ ًجفی

ًورُ پایاى ًاهِ19/55 :

تاریخ دفاع از پایاى ًاهِ :اظفٌذ هاُ 1387

ب)ؼرکت در کٌگرُ ّا ٍ ظویٌار ّا
ظال
1387

هؽخصات ّوایػ

عٌَاى هقالِ یا ًَع فعالیت

اٍلیي ّوایػ ظراظری داًؽجَیی بیَلَشی ٍ

پاظخ ّای فیسیَلَشیکی بِ تٌػ

دًیای ًَیي

ؼَری در گیاُ
کلسا( BrassicanapusL.cv
)SariGole

