
١

به نام خدا

۱-
افسون رحمانپور
۱۵۹۳شماره شناسنامه: 

۰۰۴۰۸۲۸۰۴۲کد ملي: 
نام پدر: محمود

۹/۷/۱۳۴۶تاريخ تولد: 
صادره از تهران

محل اشتغال: موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور (باغ گياه شناسي مل ايران)
گياهشناسي.

مسئوليتها و تخصص: 

سوابق تحصيالت دانشگاهي-۲

پايانتاريخ شروعتاريختحصيلكشورمحلدانشگاه محل تحصيل رشتـهمقطع تحصيلي

۱۳۶۵۱۳۶۹ايراناروميهعلوم گياهيکارشناسي

علوم گياهيكارشناسي ارشد
آزاد اسالمي 
واحد تهران 

شمال
۱۳۸۲۱۳۸۴ايران

تخصصي
پيام نور تهران يگياهعلوم

شرق
تا کنون۱۳۹۵ايران



٢

سوابق آموزشي- ۳

رديف

- دانشگاهنام

يامؤسسه

آموزشي 
وپژوهشي

نمائيد.يامينمودهكه تدريسهاييدرسعنوان

تاريـخ 

تلفــننشاني مؤسسه 
پايانشروع 

۱

موسسه 
تحقيقات جنگلها 

و مراتع کشور
۱۳۹۰

۱۵
اتوبان تهران کرج 

جنب 
پيکانشهر.موسسه 
تحقيقات جنگلها 

مراتع کشورو 

.۵ -
۰۲۱۴۴۷۸۷۲۸۲

۲

موسسه 
تحقيقات جنگلها 

و مراتع کشور
گياهشناسي ملي ايران

۱۳۹۰

۱۵
اتوبان تهران کرج 

جنب 
پيکانشهر.موسسه 
تحقيقات جنگلها 

و مراتع کشور

.۵ -
۰۲۱۴۴۷۸۷۲۸۲

۳

موسسه 
تحقيقات جنگلها 

و مراتع کشور

ارائه شده در سايت 
آذر 
۱۳۹۳

بعلت 
شهريه 
باال به 
حد 

نصاب 
نرسيد و 
تشکيل 

نشد

۱۵
اتوبان تهران کرج 

جنب 
پيکانشهر.موسسه 
تحقيقات جنگلها 

و مراتع کشور

.۵ -
۰۲۱۴۴۷۸۷۲۸۲

۴

موسسه 
تحقيقات جنگلها 

عضو کميته علمي و اجرايي نخستين همايش باغ گياهشناسي ملي و مراتع کشور
ايران

آبان 
۱۳۹۰

۱۵
اتوبان تهران کرج 

جنب 
پيکانشهر.موسسه 
تحقيقات جنگلها 

مراتع کشورو 

.۵ -
۰۲۱۴۴۷۸۷۲۸۲



٣

۵

موسسه 
تحقيقات جنگلها 
و مراتع کشور 

(باغ گياهشناسي 
ملي ايران)

خالصه مقاله در نخستين همايش باغ گياهشناسي ملي ۱۰
ايران

آبان 
۱۳۹۰

۱۵
اتوبان تهران کرج 

جنب 
پيکانشهر.موسسه 
تحقيقات جنگلها 

و مراتع کشور

.۵ -
۰۲۱۴۴۷۸۷۲۸۲

۶

موسسه 
تحقيقات جنگلها 
و مراتع کشور 

(باغ گياهشناسي 
ملي ايران)

مقاله کامل در نخستين همايش باغ گياهشناسي ملي ايران۹
آبان 
۱۳۹۰

۱۵
اتوبان تهران کرج 

جنب 
پيکانشهر.موسسه 
تحقيقات جنگلها 

و مراتع کشور

.۵ -
۰۲۱۴۴۷۸۷۲۸۲

۷

موسسه 
تحقيقات جنگلها 

کشور و مراتع 
(باغ گياهشناسي 

ملي ايران)

شت در با قابليت کگونه الله ۱۲
۱۳۹۶

۱۵
اتوبان تهران کرج 

جنب 
پيکانشهر.موسسه 
تحقيقات جنگلها 

و مراتع کشور

.۵ -
۰۲۱۴۴۷۸۷۲۸۲

۸

موسسه
جنگلهاتحقيقات

کشورمراتعو
ياهشناسيگباغ(

)رانيايمل

۱۳۹۶دستاورد ترويجي از دو طرح تحقيقاتي خاتمه يافته ۳ارايه 

۱۵
اتوبان تهران کرج 

جنب 
پيکانشهر.موسسه 
تحقيقات جنگلها 

و مراتع کشور

.۵ -
۰۲۱۴۴۷۸۷۲۸۲

پژوهشي-: مقاالت علميسوابق پژوهشيب) - ۴

رديف
يامؤسسهدانشگاهنام

آموزشي وپژوهشي
نمائيد.يامينمودهكههاييپژوهشعنوان

تاريـخ 
تلفــننشاني پژوهشگاه

پايانشروع 

۱

موسسه تحقيقات 
جنگلها و مراتع 

کشور
تيمار در افزايش جوانه زني پنج گياه 
دارويي در مجله پژوهشي تحقيقات 

گياهان دارويي و معطر ايران انتشارات 

۱۳۸۱سال 
).۱۲(ج.

۱۵
کرج جنب 

پيکانشهر.موسسه تحقيقات 

.۵ -۰۲۱۴۴۷۸۷۲۸۲



۴

جنگلها و مراتع کشورجنگلها و مراتعموسسه تحقيقات 

۲

موسسه تحقيقات 
جنگلها و مراتع 

کشور
ژيبرليك اسيد و سيتريك اسيد بر درصد، 

سريش تماشايي در فصلنامه پژوهشي 
تحقيقات ژنتيك و اصالح گياهان مرتعي 

و جنگلي ايران انتشارات موسسه 
تحقيقات جنگلها و مراتع 

١٣٨٤سال 
).١.ش.١٣(ج.

اتوبان تهران ۱۵
کرج جنب 

پيکانشهر.موسسه تحقيقات 
۰۲۱۲۲۹۴۹۷۹۴جنگلها و مراتع کشور

۳

موسسه تحقيقات 
جنگلها و مراتع 

کشور
شيميايي در فصلنامه علمي پژوهشي 

معطر ايران تحقيقات گياهان دارويي و 
انتشارات موسسه تحقيقات جنگلها و 

مراتع

١٣٨٤سال 
، ٢١(ج.
).٣ش.

۱۵
کرج جنب 

پيکانشهر.موسسه تحقيقات 
۰۲۱۲۲۹۴۹۷۹۴جنگلها و مراتع کشور

۴

موسسه تحقيقات 
جنگلها و مراتع 

کشور
بر خواب 

در فصلنامه علمي پژوهشي تحقيقات 
گياهان دارويي و معطر ايران انتشارات 

موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع

١٣٨٦سال 
، ش. ٢٣(ج.

١.(

۱۵
کرج جنب 

پيکانشهر.موسسه تحقيقات 
جنگلها و مراتع کشور

۰۲۱۲۲۹۴۹۷۹۴

۵

دانشگاه آزاد اسالمي 

شناسي ملي ايران درفصلنامه پژوهشي 
گياه و زيست بوم دانشگاه آزاد اسالمي 

١٣٨٦سال 
).١٠(ش. 

تهران، بزرگراه خليج 

امام خميني، مجتمع 
دانشگاهي يادگار امام، 
دانشكده فني و مهندسي

۰۲۱۵۵۲۲۹۳۶۰

۶

موسسه تحقيقات 
جنگلها و مراتع 

کشور

چاپ مقاله (از گروه تحقيقاتي باغ 
گياهشناسي ملي ايران) در تحت عنوان: 

Climate change,
unpredictable cold waves

and possible brakes on plant
migration.

ژورنال 
Global

Ecology
and

Biogeogr
aphy

)19th June

2010(

Europe



۵

۷
ستيزحفاظتمجله 

اهانيگبوم
ازييهاگونهيشناسدهيپدسهيمقا

سنبلکونيتمشکواژگون،اللهجنس
رانيايملياهشناسيگباغدر

.کاووسگنبددانشگاه۱۳۹۷پذيرش 

ترويجي-: مقاالت علميسوابق پژوهشيب)- ۵

:ب) سوابق پژوهشي- ۶

رديف

يامؤسسهدانشگاهنام

آموزشي وپژوهشي
نمائيد.ياميكه نمودههاييپژوهشعنوان

تاريـخ 
تلفــننشاني پژوهشگاه

پايانشروع 

۱

دانشگاه علوم 

گل سرخيان در باغ گياهشناسي ملي طبيعي گرگان
ايران در مجله علمي ترويجي حفاظت و 

جلد چهارم 
شماره دوم 

۱۳۹۴

گرگان، خيابان شهيد 
- ۱۵۷۳۹بهشتي، کد پستي
۴۹۱۳۸

۰۱۷۱۲۲۴۵۸۸۶

۲

و مرکز تحقيقات 

بومي تيره رز در باغ گياه شناسي ملي منابع طبيعي مازندران

و منابع طبيعي پايدار

تاريخ پذيرش 
و ۷/۱۱/۹۴

جلد چاپ در 
شماره چهارم 

دوم 

اده جويبار، 
- ۵۵۶صندوق پستي: 
۴۸۱۷۵

۰۱۱۴۲۵۵۷۶۰۳

۳

بهرهوحفاظتمجله
منابعازبردار

علومدانشگاه. يعيطب
منابعوکشاورز

گرگانيعيطب

باغهاگونهييشناساويمعرف
رانيايملياهشناسيگباغاصخره

۱۲/۷/۹۶

۲شماره 

گرگان، خيابان شهيد 
- ۱۵۷۳۹بهشتي، کد پستي
۴۹۱۳۸

۰۱۷۱۲۲۴۵۸۸۶

۴

. اهانيگوگلمجله 
انجمن گل و گياهان 

زينتي. دانشکده 

گونهدويزنجوانههاشاخصيابيارز
وکيبرليجدياسماريتبايرانياشيسر

سرما

۱شماره 

۱/۱/۹۷

۵
. اهانيگوگلمجله 

انجمن گل و گياهان 
زينتي.

منطقههاگونهييشناساويمعرف
رانيايملياهشناسيگباغيشينما

۲شماره 

۱۲/۱۲/۹۷

کرجیکشاورزداشکده



۶

رديف

- دانشگاهنام

يامؤسسه

آموزشي 
وپژوهشي

نمائيد.ياميكه نمودههاييپژوهشعنوان

تاريـخ 

تلفــنپژوهشگاهنشاني 
پايانشروع 

۱

موسسه 
تحقيقات 
جنگلها و 
مراتع کشور

ارائه پوستر دفاع طرح تحقيقاتي خاتمه يافته 

در ستاد موسسهباغ گياه شناسي ملي ايران

۱۳۸۳

تهران ۱۵
کرج جنب 

پيکانشهر.موسسه تحقيقات 
جنگلها و مراتع کشور

.۵ -۰۲۱۴۴۷۸۷۲۸۲

۲

دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد 
تهران شمال

Comparativeتحت عنوان:، ارائه سخنراني

study of anatomy and flower
ontogeny of Eremurus olgae and

Eremurus persicus

2006

17th

Symposiu
m

Biodiversi
ty and

Evolution
ary

Biology
Bonn

Germany

Bonn. Germany

۳

دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد 
The study onتحت عنوان:، ارائه پوسترتهران شمال

germination and dormancy-
breaking in Eremurus persicus
through physical and chemical

methods.

2006

17th

Symposiu
m

Biodiversi
ty and

Evolution
ary

Biology
Bonn.

Germany

Bonn. Germany

۴

دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد 
تهران شمال

و دومين كنفرانس بين المللي زيست شناسي 

و تكويني سريش زرين و ساختار تشريحي
سريش طناز

دانشگاه 
تربيت مدرس 

شهريور تهران
۱۳۸۵

دانشگاه تربيت مدرس 
تهران
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۵

موسسه 
تحقيقات 
جنگلها و 
مراتع کشور

Plant Biology andارائه مقاله در كنفرانس: 

Botany 2007 تحت
Comparative study ofعنوان:

phenology in some species of
Juniperus with climatical in
Botanical Garden of Iran.

2007America (Chicago)

۶

موسسه 
تحقيقات 
جنگلها و 
مراتع کشور

ارائه پوستر در نخستين همايش ملي و 
عنوان: تحت 

گونه سريش از ۴بررسي و مطالعه كاريوتيپ 
.Asphodelaceaeتيره 

شهريور ۱۵
۱۳۸۶

۱۵
کرج جنب 

پيکانشهر.موسسه تحقيقات 
جنگلها و مراتع کشور

.۵ -۰۲۱۴۴۷۸۷۲۸۲

۷

موسسه 
تحقيقات 
جنگلها و 
مراتع کشور

ارائه پوستر در اولين همايش بين المللي تغيير 

از 

دانشگاه منابع 

ارديبهشت 
۱۳۸۷

۸

دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد 
تهران شمال

ارائه پوستر تحت عنوان بررسي و مطالعه 
از تيره Eremurus olgaeكاريوتيپ گياه 

Asphodelaceae در دهمين كنگره ژنتيك
ايران

دانشگاه شهيد بهشتي۱۳۸۷خرداد 

۹

موسسه 
تحقيقات 
جنگلها و 
مراتع کشور

گونه كاج در باغ گياه شناسي ملي ۲

سومين كنفرانس بين المللي زيست شناسي 
ايران

دانشگاه تهران 
)۱۳۸۷(مرداد 

دانشگاه تهران دانشگاه تهران

۱۰

موسسه 
تحقيقات 
جنگلها و 
مراتع کشور

ارائه پوستر تحت عنوان: تعيين بهترين تيمار 
گونه گياهي در ۵

باغ گياهشناسي ملي ايران در پانزدهمين 

المللي زيست شناسي ايران

تهران دانشگاه 
(مرداد 

۱۳۸۷.(
دانشگاه تهران

۱۱

موسسه 
تحقيقات 
جنگلها و 
مراتع کشور

۷
گونه الله ايراني در باغ گياهشناسي ملي ايران 
در اولين همايش ملي زيست شناسي گياهي

دانشگاه پيام 
نور تالش 
(مرداد 

۱۳۸۷.(

دانشگاه پيام نور تالش



٨

۱۲

موسسه 
تحقيقات 
جنگلها و 
مراتع کشور

ارائه پوستر تحت عنوان بررسي و مطالعه 
کاريوتيپ سريش طناز

دانشگاه پيام 
نور تالش 
(مرداد 

۱۳۸۷.(

دانشگاه پيام نور تالش

۱۳

موسسه 
تحقيقات 
جنگلها و 
مراتع کشور

ملي ايران در نخستين ارس در باغ گياهشناسي 
همايش باغ گياهشناسي ملي ايران

ستاد موسسه 
۱۳۹۰آبان 

۱۵
کرج جنب 

پيکانشهر.موسسه تحقيقات 
جنگلها و مراتع کشور

.۵ -۰۲۱۴۴۷۸۷۲۸۲

۱۴

موسسه 
تحقيقات 
جنگلها و 
مراتع کشور

کاشت در 
همايش باغ گياهشناسي ملي ايران

ستاد موسسه 
۱۳۹۰آبان 

۱۵
کرج جنب 

پيکانشهر.موسسه تحقيقات 
جنگلها و مراتع کشور

.۵ -۰۲۱۴۴۷۸۷۲۸۲

۱۵

دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد 
تهران شمال

ارائه پوستر بررسي جوانه زني و شكست 
ايراني تحت اثر عوامل فيزيكي خواب سريش 

اولين كنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران

دانشگاه 
گيالن 

شهريور 
۱۳۸۴

دانشگاه گيالن

۱۶

دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد 
تهران شمال

ارائه پوستر در اولين همايش بين المللي علوم 
عنوان: بررسي و مطالعه زيستي ايران، تحت 

كاريوتيپ گياه سريش تماشايي

دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد 

کرج. آذر 
۱۳۸۴

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
کرج

۱۷
دانشکده شهيد 

مفتح همدان
ارائه پوستر در دومين همايش ملي گياهان 

Amygdalus

۱/۶/۱۳۹۳
همدان خيابان پاستور. 

۶۵۱۶۶۵۸۳۷۷کدپستي 
۰۲۱۲۴۵۲۱۸۰۲

۱۸

دانشکده شهيد 
مفتح همدان

ارائه پوستر در اولين همايش ملي گياهان 

گونه از جنس  ۲عنوان بررسي نحوه استقرار 
Prunus

۷/۹/۱۳۹۳
همدان خيابان پاستور. 

۶۵۱۶۶۵۸۳۷۷کدپستي 
۰۲۱۲۴۵۲۱۸۰۲

۱۹

دانشکده شهيد 
مفتح همدان

ارائه پوستر در اولين همايش ملي گياهان 
ردا

در باغ گياه شناسي ملي ايران

۷/۹/۱۳۹۳
همدان خيابان پاستور. 

۶۵۱۶۶۵۸۳۷۷کدپستي 
۰۲۱۲۴۵۲۱۸۰۲



٩

تاليف کتابب) سوابق پژوهشي:- ۷

رديف
يامؤسسهدانشگاهنام

آموزشي وپژوهشي
عنوان

تاريـخ 
تلفــننشاني مؤسسه 

پايانشروع 

۱

انتشارات موسسه 
تحقيقات جنگلها و 

شناسي ملي برگ زينتي باغ گياه مراتع کشور
ايران

۱۳۸۰سال انتشار: 
۲۸۸شماره 

۱۵
جنب پيکانشهر.موسسه تحقيقات 

جنگلها و مراتع کشور
.۵ -۰۲۱۴۴۷۸۷۲۸۲

۲
انتشارات آموزش و 

تاليف کتاب معرفي گياهان 
۱۳۹۵فروردين 

شابک: 
۹۷۸۶۰۰۷۷۴۴۲۳۹

تهران، خيابان انقالب، بعد از 
فروردين، پاساژ ۱۲خيابان 

۱۱ظروفچي، طبقه سوم، واحد 
۰۲۱۶۶۹۶۳۱۲۶

۳
انتشارات موسسه 

تحقيقات جنگلها و 
مراتع کشور

Red

Data book of Iran به قلم
زيبا جمزاد و عادل جليلي

شماره ۱۹۹۹سال 
۲۱۵

کرج ۱۵
جنب پيکانشهر.موسسه تحقيقات 

جنگلها و مراتع کشور
.۵ -۰۲۱۴۴۷۸۷۲۸۲

۴

انتشارات موسسه 
تحقيقات جنگلها و 

مراتع کشور
گياهشناسي ملي ايران, انتشارات 

موسسه تحقيقات جنگلها و 
مراتع کشور

۱۳۸۹
۱۵

سه تحقيقات جنب پيکانشهر.موس
جنگلها و مراتع کشور

.۵ -۰۲۱۴۴۷۸۷۲۸۲

ب) سوابق پژوهشي:- ۸

رديف

- دانشگاهنام

يامؤسسه

آموزشي 
وپژوهشي

نمائيد.ياميكه نمودههاييپژوهشعنوان

تاريـخ 

تلفــننشاني پژوهشگاه
پايانشروع 

۱

موسسه تحقيقات 
جنگلها و مراتع 

کشور

تحقيقاتي خاتمه يافته بررسي و 
گونه از درختان و درختچه ۱۲۰

:(فاز اول پهن برگان)ملي ايران در دو فاز

۱۳۷۲۱۳۷۷
۱۵

جنب پيکانشهر.موسسه تحقيقات 
جنگلها و مراتع کشور

.۵ -
۰۲۱۴۴۷۸۷۲۸۲
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۲

موسسه تحقيقات 
جنگلها و مراتع 

کشور
گونه از درختان و درختچه ۱۲۰

فاز دوم ( سوزني برگان)ملي ايران

۱۳۷۷۱۳۸۲
۱۵

ات جنب پيکانشهر.موسسه تحقيق
جنگلها و مراتع کشور

.۵ -
۰۲۱۴۴۷۸۷۲۸۲

۳
موسسه تحقيقات 
جنگلها و مراتع 

کشور
۱۳۷۶۱۳۷۹

۱۵
جنب پيکانشهر.موسسه تحقيقات 

جنگلها و مراتع کشور

.۵ -
۰۲۱۴۴۷۸۷۲۸۲

۴
موسسه تحقيقات 
جنگلها و مراتع 

منظور توسعه و تكميل قطعه آربوراتوم کشور
۱۳۸۷۱۳۹۱

۱۵
جنب پيکانشهر.موسسه تحقيقات 

جنگلها و مراتع کشور

.۵ -
۰۲۱۴۴۷۸۷۲۸۲

۵

موسسه تحقيقات 
مراتع جنگلها و 
کشور

تکميل کلکسيون 
گياهان پيازدار, غده دار و ريزوم دار بومي ايران 

گياهشناسي ملي ايران
۱۳۹۳۱۳۹۸

۱۵
جنب پيکانشهر.موسسه تحقيقات 

جنگلها و مراتع کشور

.۵ -
۰۲۱۴۴۷۸۷۲۸۲

۶
تحقيقاتموسسه
مراتعوجنگلها

کشور

اجراحالدرطرحمجر
۱۳۹۶۱۴۰۰

کرجتهراناتوبانکيلومتر۱۵
تحقيقاتموسسه.پيکانشهرجنب

کشورمراتعوجنگلها

.۵-

۰۲۱۴۴۷۸۷۲۸۲

۷
تحقيقاتموسسه
مراتعوجنگلها

کشور
۱۳۹۳۱۳۹۷

کرجتهراناتوبان۱۵
تحقيقاتموسسه.پيکانشهرجنب

کشورمراتعوجنگلها

.۵-

۰۲۱۴۴۷۸۷۲۸۲

۸
موسسه تحقيقات 
جنگلها و مراتع 

کشور

و 
تكميل قطعات و گياهان باغ گياهشناسي ملي ايران

۱۳۷۱۱۳۹۱
۱۵

جنب پيکانشهر.موسسه تحقيقات 
جنگلها و مراتع کشور

.۵ -
۰۲۱۴۴۷۸۷۲۸۲

۹
موسسه تحقيقات 
جنگلها و مراتع 

کشور
اندميک ايرانگياهان در حال انقراض و 

۱۳۷۳۱۳۷۸
۱۵

جنب پيکانشهر.موسسه تحقيقات 
جنگلها و مراتع کشور

.۵ -
۰۲۱۴۴۷۸۷۲۸۲

۱۰

موسسه تحقيقات 
جنگلها و مراتع 

در سنبل الطيببرخي از آلکالوئيدهاکشور
۱۳۷۳۱۳۷۷

۱۵
جنب پيکانشهر.موسسه تحقيقات 

جنگلها و مراتع کشور

.۵ -
۰۲۱۴۴۵۸۰۲۸۲
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۱۱
موسسه تحقيقات 
جنگلها و مراتع 

شناسي ملي ايرانقسمتي از باغ گياهکشور
۱۳۸۲۱۳۸۵

۱۵
جنب پيکانشهر.موسسه تحقيقات 

جنگلها و مراتع کشور

.۵ -
۰۲۱۴۴۷۸۷۲۸۲

۱۲

موسسه تحقيقات 
جنگلها و مراتع 

کشور
احداث قطعه آربوراتوم در باغ گياهشناسي 

۱۳۸۲۱۳۸۵ملي ايران 
۱۵

جنب پيکانشهر.موسسه تحقيقات 
جنگلها و مراتع کشور

.۵ -
۰۲۱۴۴۷۸۷۲۸۲

۱۳
موسسه تحقيقات 
جنگلها و مراتع 

کشور

خاتمه يافته تشکيل
هرباريوم گياهان باغ گياهشناسي ملي ايران

۱۳۹۰۱۳۹۴
۱۵

پيکانشهر.موسسه تحقيقات جنب 
جنگلها و مراتع کشور

.۵ -
۰۲۱۴۴۷۸۷۲۸۲

۱۴
تحقيقاتموسسه
مراتعوجنگلها

کشور
باغ ميوه ايراني در باغ گياهشناسي ملي ايران

۱۳۹۵۱۳۹۸
کرجتهراناتوبان۱۵

تحقيقاتموسسه.پيکانشهرجنب
کشورمراتعوجنگلها

.۵-

۰۲۱۴۴۷۸۷۲۸۲

۱۵
تحقيقاتموسسه
مراتعوجنگلها

کشور
۱۳۹۵۱۳۹۸

کرجتهراناتوبان۱۵
تحقيقاتموسسه.پيکانشهرجنب

کشورمراتعوجنگلها

.۵-

۰۲۱۴۴۷۸۷۲۸۲

و دکتراپايان نامه کارشناسي ارشدب) سوابق پژوهشي:- ۹

رديف
يامؤسسهدانشگاهنام

آموزشي وپژوهشي
.عنوان 

تاريـخ 
تلفــننشاني مؤسسه 

پايانشروع 

۱

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد تهران شمال

بررسي و مطالعه ساختار تشريحي، 
تکويني و کاريوتيپ چند گونه از جنس 

) و اثر Asphodelaceae(ازتيرهسريش 

(پايان نامه) با 
۲۰نمره 

۱۳۸۳۱۳۸۴
جنوبي بوستان دهم. دانشکده 

۰۲۱۲۲۹۴۹۷۹۴علوم 

۲
دانشگاه پيام نور تهران 

شرق
بررسي شکست خواب و پاسخ 

Alliumگونه از جنس ۵فيزيولوژيکي 

در اثر تنش خشکي
۱۳۹۵

تهران. حکيميه. خيابان دماوند. 
دانشگاه پيام نور تهران شرق
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