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 رزومه

نوشین حیدرنیا خانوادگی: نام و نام  

1/25/54 تاریخ تولد:  

آبادان: محل تولد  

مجرد :هلٲتوضعیت   

 

 سوابق تحصیلی:

(1379شاخه علوم گیاهی، دانشکده علوم دانشگاه ارومیه ) –زیست شناسی  لیسانس:  

گرایش سیستماتیک گیاهی، دانشگاه شهید باهنر کرمان  –زیست شناسی  فوق لیسانس:

(1382)  

بررسی بیوسیستماتیکی گونه های جنس گز  عنوان پایان نامه فوق لیسانس:

(Tamarix) در استان کرمان 

 

کارشناس ارشد علوم گیاهی :مرتبه علمی  

کارشناسپست سازمانی:   

و  Crepis ، Gagea، (Tamarixگز) تاکسونومی جنس زمینه های مورد تحقیق:

 .گیاهی بیوسیستماتیک



 

 پستی وقصند ر،کشو تعامر و جنگلها تتحقیقا موسسه ان،تهرآدرس محل کار: 

:  فاکس ،09126790747: اههمر تلفن، 4478282 – 6:رکا محل تلفن ،51318- 611

44796575 

 heidarnia1975@gmail.com پست الکترونیکی:

لیف کتاب:تأ  

 Asteraceae Tribeخانواده کاسنی )فلور ایران،  حیدرنیا، نوشین. .1

Cichorieae ) جنسCrepis 72تا  19، صفحات شماره 77، جلد شماره. 

 Brassicaceae Tribeایران، خانواده شب بو )فلور . حیدرنیا، نوشین. 2

Drabeae ) ، 348تا  324، صفحات شماره 143جلد شماره. 

( تا خرفه Umbelliferaeخانواده های چتریان ). حیدرنیا، نوشین. فلور ایران، 3

(Portulacaceae جلدهای شماره ،)تهیه نقشه های فلورایران( .149تا  54( 

 مقاالت علمی:

 برخی گونه های مارش کروموزومی. ش1381نوشین. حیدرنیا،  وحیده وناظری، 

ایران. اولین کنفرانس علوم و تنوع زیستی گیاهی ایران. (در Tamarix گز) جنس  

 طرحهای تحقیقاتی )مجری(:

)فاز سوم(  Crepis Salisbجنس  – تهیه و نگارش فلور ایران به زبان فارسی .1

 (1399-1396)طرح ملی( )



 

زومی گیاهان رویشگاههای ماندابی زاگرس با توجه به ومطالعه و بررسی عدد کروم. 2

تا  1399ملی( )شرایط اکولوژیکی استانهای ایالم و کهگیلویه و بویراحمد )طرح 

1401) . 

 طرحهای تحقیقاتی )همکار(:

خاک در اکوسیستم های استپی، نیمه استپی و علفزار ایران )پروژه  .اکولوژی بانک بذر1

 (1398تا  1394زیر طرح ملی( )

 Caryophyllaceاز خانواده  Saponariaتهیه و نگارش فلور ایران جنس . 2

 (1397تا  1395)پروژه زیر طرح ملی( )

)پروژه زیر طرح ملی(  Oxytropisو نگارش فلور ایران به زبان فارسی جنس  تهیه. 3

 (1399تا  1395)

 ,Araliaceae, Balsaminaceaeتیره های تهیه و نگارش فلور ایران . 4

Basellaceae, Dioscoreaceae, Ebenaceae, Juglandaceae,                     

Meliaceae, Phytolacaceae, Somaroubaceae, Smilacaceae, 

Vahliaceae, Vitaceae, ( ،1397  1400تا.) 

 


