
 

 

 

 
 

 mohamad3388@yahoo.cimالکترونیکی: پست  محمد علیمرادی نام و نام خانوادگی:

 تهران محل تولد: 38/8/3846 تاریخ تولد:

 -تهران اتوبان 5 کیلومتر تهران، نشانی محل کار:

 متری بیست خیابان شهر،پیکان خروجی ، کرج

 ایران ملی گیاهشناسی باغ بلوار آزاد، سرو

 353-66533544- 35 تلفن محل کار:

 

 کارشناس  مرتبه علمی: 353-66364545  نمابر:

 

 جایگاه در بخش 

 کارشناس تحقیقات 

 

 تحصیالت

 

 3834 سال التحصیل فارغ  ، محیط زیست کرج دانشگاه ، تکنولوژی محیط زیست:  کاردانی

 فارغ ؛ علمی کاربردی دکتر جوانشیر کرج دانشگاه ، حفاظت و حمایت از منابع طبیعی : کارشناس

  3833 سال التحصیل



 

 

 3866سال التحصیل فارغ تهران؛ خوارزمی دانشگاه سیستماتیک گیاهی،: ارشد کارشناس

 

 فعالیت های تحقیقاتی

 

 طرح های پژوهشی

 عنوان طرح / پروژه ردیف

سمت در 

 اجراي طرح

 /پروژه

 همکار ایران ملی گياهشناسی باغ نمایشی قطعه اي درختچه و درختی هاي گونه سازي غنی 1

 همکار (الموت سایت) قزوین استان -ایران علفزار و استپی نيمه استپی، ايھ اکوسيستم در خاك بذر بانک اکولوژي 2

 همکار ایران ملی شناسی گياه باغ اي صخره قطعۀ گياهی هاي گونه سازي غنی 3

4 
 -حسينآباد -دهبيد سایتهاي) فارس استان -ایران علفزار و استپی نيمه استپی، ايھ اکوسيستم در خاك بذر بانک اکولوژي

 (مارگون

 همکار

 همکار ایران ملی گياهشناسی باغ آربوراتوم قطعه اي درختچه و درختی هاي گونه سازي غنی 5

 همکار ایران ملی گياهشناسی باغ توران -ایران قطعه در گياهی هاي گونه سازي غنی 6

7 
 گياهشناسی باغ(  هکتاري چهارده)  شاکاي چنگل قطعه در(اي درختچه و درختی جمله از) گياهی هاي گونه سازي غنی

 ایران ملی
 همکار

8 
 چوبی، گياهان اول، فاز) موسسه ژن بانک در آنها نگهداري و لرستان استان بومی گياهان بذور شناسایی و آوري جمع

 (.نادر و انحصاري
 همکار

9 
 شناسی گياه باغ بيولوژیک سازي غنی منظور به زاگرس و هيرکانی رویشگاه انحصاري و بومی چوبی هاي گونه آوري جمع

 ایران ملی
 همکار

 

 

 انتشارات علمی

 تالیف یا ترجمه کتاب

 تعداد مؤلفين تاريخ انتشار محل انتشار عنوان 

انتشارات موسسه آموزش عالی  مدیریت منابع طبيعی

 کاربردی جهاد کشاورزی–علمی 

مجید لقمانپور، مهری آزادی،  4931

 محمد علیمرادی



 

 

 

 مقاالت کنگره چکیده

 تعداد مؤلفين تاريخ انتشار محل انتشار عنوان مقاله

 احداث مجموعه گیاهان خارجی در باغ گیاه شناسی ملی ایران
همایش باغ نخستین 

 39 آبان گیاهشناسی ملی ایران

جواد محبی، سید جالل 

 هاشمی، محمد علیمرادي

 

 آموزشیفعالیت های  


