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 سوابق تحصیلی:

 کارشناسی رشته زیست علوم گیاهی در دانشگاه ارومیه

 علوم گیاهی گرایش اکولوزی سیستماتیک در دانشگاه ارومیهکارشناسی ارشد رشته زیست 

در استان   (Scrophulariaceae)از تیره گل میمون  (Verbascum)موضوع  رساله ارشد بیوسیستماتیک گونه هایی از گل ماهور

 آذربایجان غربی می باشد.

 علوم و تحقیقات تهران دکتری رشته زیست علوم گیاهی گرایش سیستماتیک گیاهی در دانشگاه آزاد واحد

 موضوع رساله دکتری مطالعه جوامع دیاتومه های پریفیتیک و تغییرات فصلی آنها در رودخانه کرج می باشد.

 سوابق کاری:

اسی علوم گیاهی و کشاورزی در در مقطع کارشناسی  دانشگاههای مختلف از جمله رشته زیست شن سال مدرس دانشگاه  در 9به مدت 

و در  واحد علوم تحقیقات، واحد شهر قدس، گرمسار، جامع علمی کاربردی واحد ارومیه، پیام نور نقده و دانشگاه ارومیه دانشگاه آزاد 

 در دانشگاه آزاد گرمسار و دانشگاه علوم و تحقیقات تهرانزیست علوم گیاهی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری 

 دروس تدریس شده:

، اصول و روشهای رده بندی، آزمایشگاه 2و 1، سیستماتیک گیاهی  2تالوفیتها، اکولوژی، گیاهشناسی جلبک شناسی، مقطع کارشناسی: 

، آزمایشگاه تالوفیتها، آزمایشگاه جلبک شناسی و آزمایشگاه قارچ شناسی ، زیست گیاهی،  2و 1اکولوژِی، آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی 

، ، بیوتکنولوژی، زیست سلولی2زایی و اندام زایی در گیاهان،  تکامل ، میکروبیولوژی ، رشد و نمو گیاهی، ریخت 1و 2فیزیولوژِی گیاهی

 زیست پرتویی و بیوفیزیک ،تشریح و رده بندی گیاهی، شناسایی علفهای مرتعی ، زبان تخصصی

ناسی و بافت یاخته ش ،تاکسونومی مدرن، متابولیسم گیاهیاکولوژی پوششها ی گیاهی و جلبک شناسی : و دکتری مقطع کارشناسی ارشد

 شناسی مقایسه ای در گیاهان، زیست شناسی تکوینی در گیاهان

 سوابق اجرایی:

 99تا  99مدیریت گروه زیست شناسی از سال 

 سوابق پژوهشی:

 مقاالت منتشر شده در کنفرانسهای ملی وبین المللی:
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 داخلی و خارجی:منتشر شده در مجالت مقاالت 

. بررسی سیستم زادآوری گونه هایی از گل ماهور، تیره گل میمون در شمال غرب ایران بر اساس نسبت تعداد گرده به ، سخیری

 .مجله زیست شناسی گرمسار1911تخمک. 

 آزاد اسالمی واحد قم. اههمایش استانی یافته های نوین در بیولوژی، دانشگ .کتابچه .Artemisia Lفیلوژنی مولکولی .1919. ، سخیری

 .21-22صص 

. فلور دیاتومه های رودخانه ماربره، حوضه آبریز دز در لرستان، ایران. مجله پژوهشهای 1991خیری، س.، توکلی، م.، اوراقی اردبیلی، ز. 

 . 912-921 ص.ص9، شماره 91گیاهی. دوره 
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certain species of Verbascum L. (Scrophulariaceae) in West Azerbaijan, Iran. Iranian Journal of 

Botany. 15(1): 105-113. 
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sp. nov., a new centric diatom (Bacillariophyta) from the Karaj River, Iran. Phytotaxa. 104(1): 35-42. 
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56(4),177 
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 طرحهای پژوهشی در دست اجرا:

 مطالعه فلور دیاتومه های رودخانه دماوند و سرشاخه های آن )البرز مرکزی(، استان تهران، ایران 

 سمنان، ایرانرامه، استان  گرمسار،تنوع زیستی چشمه های گوگردی 



 :و دکتری رساله های راهنمایی شده در مقطع ارشد

 دانشجو: الهام  زمانی، دانشگاه آزاد گرمسار  ، ایرانحبله رود )استان سمنان(  مطالعه فلور دیاتومه های رودخانه 

دانشجو: زینب رضایی، دانشگاه آزاد  ، ایران)استان تهران( ، حوضه آبریز ماملوجاجرود  رودخانهپریفیتیک دیاتومه های  جوامعمطالعه 

 گرمسار 

  دانشجو: مصطفی توکلی، دانشگاه آزاد گرمسار ایران، ماربره در شهر ازنا )استان لرستان(  مطالعه فلور دیاتومه های رودخانه 

  درودی، دانشگاه آزاد گرمسار دانشجو: مژگان ، ایرانداراباد )استان تهران(  مطالعه فلور دیاتومه های رودخانه 

دانشجو: فاطمه پژم، مطالعه فلورستیک و اکولوژی دیاتومه های چشمه گراب و چشمه قلقل و رودخانه رامه، آرادان، سمنان، ایران 

 دانشگاه آزاد گرمسار

 .رانتهتحقیقات دانشگاه آزاد علوم و ،رودخانه طالقان )استان البرز( دانشجو: شقایق شجاع تاشاندیاتومه های فلور 

گاه دانش ایران با تاکید بر اکولوژی و بیوجغرافیای گونه ها دانشجو: سمیه صفی اهلل،Hotspot مطالعه تنوع زیستی دیاتومه ها در نواحی 

 آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران.

 :هشیژوو پ افتخارات علمی

 .12کشوری در آزمون کنکور کارشناسی ارشد در سال  92کسب رتبه 

پژوهشگران و دانشجویان در استان آذربایجان  برتر  در جشنواره مقاالت و پایان نامه ها یارشد کارشناسی کسب رتبه برتر پایان نامه 

 غربی

درمرکز تحقیقات کنار دریاچه آیوا وابسته به دانشگاه  2112در  "اکولوژی و سیستماتیک دیاتومه ها"کسب رتبه ممتاز در دوره آموزشی 

 االت متحده آمریکاآیوا، ای

در درمرکز تحقیقات کنار دریاچه آیوا  2112در  "اکولوژی و سیستماتیک دیاتومه ها"کسب بورسیه دانشجویی برای شرکت در دوره 

 وابسته به دانشگاه آیوا، ایاالت متحده آمریکا

 2112نگ چین، نانجین همایش بین المللی دیاتومه در بیست و سومیشرکت در محقق جوان برای کسب بورسیه 

 2111کسب بورسیه محقق جوان برای شرکت در بیست و پنجمین همایش بین المللی دیاتومه در برلین آلمان، 

 /https://westerndiatoms.colorado.edu "دیاتومه های کلرادو"گروه دیاتومیستهای سایت  عضو

 مترجم بین المللی سایت پروژه دیاتومه )سیم ریور( طراحی شده توسط دکتر شیگکی مایاما 

gakugei.ac.jp/~diatom/en/simriver-http://www.u/ 

 همکاریهای بین المللی:

 2111آلمان،  پژوهشگر مدعودر موزه وباغ گیاهشناسی برلین،

 

https://westerndiatoms.colorado.edu/
http://www.u-gakugei.ac.jp/~diatom/en/simriver/


 .2111-2112در دانشگاه سزین، لهستان، مدعو پژوهشگر 

 .2119پژوهشگرمدعو در دانشگاه کوتاهیا، ترکیه، 

 دوره های گذرانده شده:

 . مدرس: دکتر اد تریو و دکتر دیوید من، سمپوزیوم بین المللی دیاتومه، آلمان.DNA.2111 تاکسونومی و 

 . مدرس: دکتر ماریا کاهلرت و دکتر رزا تروبیکا،  سمپوزیوم بین المللی دیاتومه، آلمان.2111اکولوژی و شاخص زیستی. 

. مدرس: دکتر محمد رضا شکری، دانشگاه شهید 2111، 2آنالیز چند متغیره اکولوژی و تاکسونومی با استفاده از نرم افزار کانوکو و پرایمر

 بهشتی، تهران، ایران.

 . مدرس: پروفسور آندره ویتکوسکی. دانشکده زمین شناسی. دانشگاه سزین، لهستان.2119شت دیاتومه ها و آنالیز مولکولی. ک

 دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.کنگره بین المللی جلبک شناسی.  اولین .2111تکنیکهای کشت میکروجلبکها. 

 . مدرس: دکتر فریده محرک. دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.2111آنالیز فیلوژنی، نرم افزار مستر بایس و بیست.

 مهارتهای زبان:

 انگلیسی، آذری، ترکی استانبولی، فارسی، عربی

 https://scholar.google.com/citations?user=s5v0104AAAAJ&hl=enلینک گوگل اسکوالر: 

 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57062827900 کوپوس:لینک اس
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