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کارشناسی :گیاه پزشکي دانشگاه فردوسي مشهد  1376تا .1380

کارشناسی ارشد :بیوتکنولوژی كشاورزی ،دانشگاه فردوسي مشهد 1380 ،تا .1382
دکتری تخصصی :بیوتکنولوژی كشاورزی ،دانشگاه فردوسي مشهد 1382 ،تا 1387
عنوان پایان نامه کارشناسی:
سرشاخه خوار رزاسه در خراسان
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:
"تعیین تنوع ژنتیکي جدايه های  Fusarium oxysporium f. sp. Ciceriبا استفاده از نشانگرهای مولکولي ".RAPD
.عنوان رساله دکتری:
"بهینهسازی باززايي و تراريزش عدس ( (Lens culinaris M.و تولید گیاهان تراريخته دارای ژن  codAبه منظور افزايش تحمل به سرما"
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ج :سوابق آموزشی
 عضو هیئت علمي دانشکده كشاورزی شیروان دانشگاه فردوسي مشهد( )1392-1388
 عضو هیئت علمي مجتمع آموزش عالي شیروان (  1392تا كنون)
سابقه تدریس دروس ذیل در مقطع کارشناسی:

 ژنتیک

 بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی

 کشت بافت

 بیوتکنولوژی گیاهی

 بیولوژی سلولی و مولکولی

 اصول اصالح نباتات

 اصول مهندسی ژنتیک

 اصول اصالح گیاهان دارویی و معطر

 ژنتیک مولکولی مقدماتی

 طرح آزمایشات کشاورزی

 اصول کشت بافت گیاهی

 آمار و احتماالت در کشاورزی

 بیوتکنولوژی و کشت بافت گیاهی

 بیماری های گیاهان باغی

 مبانی انتقال ژن

 بیماری های گیاهان زراعی

 اخالق و ایمنی زیستی
سابقه تدریس دروس ذیل در مقطع کارشناسی ارشد:
 ژنتیک مولکولي
 روش تحقیق
 مهندسي ژنتیک
تقدیر :عضو هیئت علمي برگزيده آموزشي در سال 1390

د) سوابق پژوهشی
 .1پایان نامه های های پایان یافته تحت راهنمایی و مشاوره در مقطع کارشناسی ارشد:
 .1بررسي اثر سالسیلیک اسید بر روی برخي از صفات مورفولوژيک گیاه گوجه فرنگي ( استاد مشاور).ا
 .2القای پلي پلوئیدی در اركیده با استفاده از كلشي سین( استاد راهنما)
 .3كشت بافت الله واژگون ( استاد راهنما)
 .4تعیین تاثیر نوع ريز نمونه و تنظیم كننده های رشد بر كالوس زايي و باززايي مستقیم زرين گیاه ( استاد راهنما)
2

)) با استفاده از آگروباكتريوم رايزوژنز ( استاد راهنماBorago officinalis L.(  بهینه سازی شرايط تولید ريشه های مويین از گاوزبان اروپايي.5
.) در بیوكنترل بیماری پژمردگي فوزاريومي خیار ( استاد راهنماTrichoderma harzianum  كارايي جهش يافتههای.6
.)( در محیط اين ويترو( استاد راهنماAstragalus verus) گون مولد كتیرا،بهینه سازی ريز ازديادی وكشت سوسپانسیون سلولي

.7

.) از نخود( استاد راهنماPR10  رديابي و توالي يابي ژن كدكننده پروتئین های مرتبط با بیماريزايي.8
.)( استاد راهنماISSR  بررسي تنوع ژنتیکي رزهای بومي خراسان با استفاده از نشانگر.9
.)) ( استاد راهنماZiziphora clinopodioides (  بهینه سازی ريزازديادی كاكوتي كوهي.11
 در رده سلوليp21 كیتوزان حاوی داروی سیس پالتین و والپروئیک اسید به منظور ارزيابي آن بر آپوپتوز از طريق بیان ژن- سنتز نانوذرات آلژينات.11
.) ( استاد راهنماA2780سرطان تخمدان
.) بررسي افزايش ماده مؤثره حاصل از متابولیت ثانويه با به كارگیری روش كشت سلول از گیاه مارچوبه( استاد راهنما.12
) ( استادNicotiana benthamian(( برای بیان پروتئین های نوتركیب درگیاه تنباكوTRV) امکان سنجي استفاده از ويروس جغجغه ای تنباكو.13
.)راهنما
.) بررسي تولید بیوگاز از ضايعات چغندرقند به همراه فضوالت دام( استاد راهنما.14
.) جداسازی و شناسايي باكتری های پروبیوتیک از نمونه های ماست شهرستان سبزوار( استاد راهنما.15
.)( به تنش سولفات مس( استاد مشاورverbascum thapsu)  بررسي برخي پاسخ های فیزيولوژيکي و ژنتیکي گیاه ماهور.16
.)( استاد راهنماcistanche tubolosa  بهینه سازی كالوس زايي در گیاه دارويي.17
: مقاالت:2
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 .7ذاکر توالیی ،ف؛ باقری ،ع؛ قره ياضي ،ب؛ شارما ،ک .1388 .بهینه سازی شرايط كشت بافت در رقم گچساران عدس ( ) Lens Culinaris M.
جهت القای شاخه زايي موثر .مجله پژوهش های زراعي ايران ،جلد 7؛ شماره  2صفحه .422-411
.8

ذاکر توالیی ،ف؛ باقری ،ع؛ قره ياضي ،ب؛ شارما ،ک .)1396(.بهینه سازی انتقال ژن به عدس( ).Lens culinaris Medikبا استفاده از
آگروباكتريوم  .پژوهش های حبوبات ايران .جلد  8شماره  . 2صفحه .84 – 95

.9

ذاکر توالیی ،ف؛ قره ياضي ،ب؛ باقری ،ع؛ شارما ،ک .)1395(.انتقال ژن  codAبه عدس(( .Lens culinaris Mو تولید گیاهان تراريخته
بارور .T1پژوهش های حبوبات ايران  .جلد  .7شماره  .2صفحه .222-209

 .10ذاکر توالیی ،ف .1390 ..مروری بر جنبه های ايمني زيستي گیاهان تراريخته با استفاده از ژن كولین اكسیداز .مجله ايمني زيستي .دوره سوم.
شماره چهارم .صفحه 65 :تا .80
 .11ذاکر توالیی،ف .كالهي،ح .1396 .القای پليپلوئیدی در گیاه زينتي اركیده گونه  Phalaenopsis amabilisدر شرايط درونشیشهای .دو فصلنامه
علمي-پژوهشي تحقیقات ژنتیک و اصالح گیاهان مرتعي و جنگلي ايران .جلد  .25شماره  .2صفحه  259تا .270
 .12نوری شکرتو ،م ،ذاکر توالیی ،ف .و شکوهي فر ،ف .1399 .رديابي و توالي يابي ژن كدكننده پروتئین مرتبط با بیماريزايي  PR10در نخود
( .) Cicer arietinum L.پژوهش های حبوبات ايران )1 ( 11 .صفحه  26تا .37
 .13مومني ،الف ،ذاکر توالیی ،ف ،شکوهيفز ،ف ،خیرخواه ،م .1398 .بهینه سازی باززايي كاكوتي كوهي( . .)Ziziphora clinopodioides Lamدو
فصلنامه تحقیقات ژنتیک و اصالح گیاهان جنگلي و مرتعي ايران.151-143 .
 .14صفیه ابراهیمي , ,فاطمه ذاکر توالیی* ,محمد زارع مهرجردی ,محمود قربانزاده نقاب .1397 .بهینهسازی باززايي مستقیم گون (

Astragalus

 ) verusدر شرايط درون شیشهای .مجله بیوتکنولوژی كشاورزی.30-17 .)3(10 .
 .15صفیه ابراهیمي , ,فاطمه ذاکر توالیی* ,محمد زارع مهرجردی ,محمود قربانزاده نقاب .1397 .بهینهسازی القای سوسپانسیون سلولي در گون مولد
كتیرا  . (Astragalus verusمجله بیوتکنولوژی كشاورزی.18-1 .)4( 10 .
 .16صفیه ابراهیمي , ,فاطمه ذاکر توالیی* ,محمد زارع مهرجردی ,محمود قربانزاده نقاب .1399 .تاثیر نوع ريزنمونه و تركیب هورموني بر كالوس
زايي گون كتیرا)  . (Astragalus verusدو فصلنامه علمي-پژوهشي تحقیقات ژنتیک و اصالح گیاهان مرتعي و جنگلي ايران.114 – 102 .)1( 28 .
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 :2مقاالت همایشی:
 .17ذاکر توالیی ،ف؛ باقری ،ع؛ قره ياضي ،ب .1389 .انتقال ژن  codAبه عدس(( .M Lens culinarisبه منظور تولید رقم متحمل به سرما .سومین
همايش ملي حبوبات  29 .تا  30ارديبهشت  .1389كرمانشاه
 .18باقری ،ع؛ مشتاقي ،ن؛ ذاکر توالیی ،ف؛ قاسمي عمران ،و .1389 .بیوتکنولوژی و مهندسي ژنتیک حبوبات ،پیشرفت های جهان و ايران .مقاالت
كلیدی سومین همايش ملي حبوبات 29 .تا  30ارديبهشت  .1389كرمانشاه.
 .19باقری ،عبدالرضا ،مشتاقي ،نسرين ،ذاکر توالیی ،فاطمه .1389 .پیشرفت ها و محدوديت های باززايي و كشت بافت در حبوبات .مجموعه مقاالت
سومین همايش ملي حبوبات .كرمانشاه.
 .20قره ياضي ،ب؛ ذاکر توالیی ،ف؛ دوراني ،الف؛ و ساير همکاران .1389 .مهندسي ژنتیک گیاهان زراعي در ايران و جهان .مقاالت كلیدی يازدهمین
كنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ايران 2 .الي  4مرداد  .1389تهران .مركز همايش های بین المللي دانشگاه شهید بهشتي.
 .21ذاکر توالیی ،ف ،قره ياضي ،ب ،.باقری ،ع .1390.تولید عدس) (Lens culinaris M.تراريخته متحمل به تنش های غیرزيستي با تاكید بر جنبه
های ايمني زيستي آن .مجموعه مقاالت سومین همايش ملي ايمني زيستي و مهندسي ژنتیک .تهران 23 .تا  25خرداد.

 .22ذاکر توالیی ،ف ،.عبداللهي ،ف .1390 .گیاهان تراريخته در نگاه جامعه تحصیل كرده شمال و شمال شرق كشور .مجموعه مقاالت سومین
همايش ملي ايمني زيستي و مهندسي ژنتیک .تهران 23 .تا  25خرداد.
 .23ذاکر توالیی ،ف .1390 .ارزيابي عدس تراريخته بیان كننده آنزيم كولین اكسیداز برای تحمل نسبت به درجه حرارت باال .مجموعه مقاالت سومین
همايش ملي ايمني زيستي و مهندسي ژنتیک .تهران 23 .تا  25خرداد.
 .24ذاکر توالیی ،ف . 1390 .استفاده از مهندسي ژنتیک جهت افزايش تحمل گیاهان به تنش های غیرزيستي .مجموعه مقاالت هفتمین همايش ملي
بیوتکنولوزی .تهران .پژوهشگاه نیرو 21تا  23شهريور.
 .25ذاکر توالیی ،ف .1391 .تنظیم اپي ژنتیکي پاسخ به تنش های غیر زيستي در گیاهان .دوازدهمین كنگره ژنتیک ايران 1 .تا  3خرداد 1391
دانشگاه شهید بهشتي تهران.
 .26ذاکر توالیی ،ف ،.نادی ،س .1391 .اثر بازدارندگي غلظت های مختلف عصاره حنا( )Lawsonia inermisروی قارچ بیماريزای

Fusarium

 . solaniهمايش ملي گیاهان دارويي 5 .تا  8شهريور .دانشگاه علوم پزشکي ياسوج.
 .27ذاکر توالیی،ف ،.حسیني ،م ،حیدرآبادی آ .1391 .اثر ضدقارچي بادرنجبويه( )Melissa officinalisروی قارچ بیماريزای
 . oxysporum f.sp. watermelonهمايش ملي گیاهان دارويي 5 .تا  8شهريور .دانشگاه علوم پزشکي ياسوج.
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Fusarium

 .28ذاکر توالیی ،ف ،.خرم دل ،س ،حسامي ،م . 1391 .اثر تلقیح با كودهای بیولوژيکي فسفره بر خصوصیات رويشي و عملکرد رقم پابلند گیاه دارويي
سیاهدانه ( .)Nigella sativa L.دوازدهمین كنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ايران 14 .تا  16شهريور  .1391دانشگاه ازاد اسالمي .واحد كرج.
.29

ذاکر توالیی ،ف ،يافايي ،ر ،خرم دل ،س .1392 .تاثیر سطوح مختلف شوری  NaClو  CaCl2بر جوانه زني بذور گلرنگ( Carthamus tinctorius

 . )Lدومین كنگره ملي گیاهان دارويي 25 .تا  26ارديبهشت .دانشگاه شهید بهشتي .تهران.
 .30خرمدل ،س ،شباهنگ ،ج و ذاکر توالئی ،ف  1392 .ارزيابي خصوصیات جوانهزني دو گونه دارويي اسفرزه و سرخارگل تحت تأثیر سطوح مختلف
شوری .دومین كنگره ملي گیاهان دارويي 25 .تا  26ارديبهشت .دانشگاه شهید بهشتي .تهران.
 .31خرمدل ،س ،اسدی ،ق ،عزيزی ،ا ،ذاکر توالیی ،ف ،غالمي ،م  .1392.مطالعه اثر روشهای مختلف خشک كردن بر محتوی اسانس و منتول
گیاه دارويي نعناع فلفلي .دومین كنگره ملي گیاهان دارويي 25 .تا  26ارديبهشت .دانشگاه شهید بهشتي .تهران.
 .32سرور خرم دل,فاطمه ذاکرتوالئی,لیدا فکرت  .1392 .مطالعه اثر مديريت علف های هرز در مراحل رشدی شويد بر جمعیت علف های هرز و
عملکرد .پنجمین همايش علوم علفهای هرز ايران 2 .تا  4شهريور .تهران.
 .33فاطمه ذاکر توالیی ،حمیده كالهي 1393 .همانند سازی  DNAدر گیاهان .اولین كنگره بین المللي و سیزدهمین كنگره ژنتیک ايران 3 .تا 5
خرداد .دانشگاه شهید بهشتي.تهران.
 .34فاطمه ذاکر توالیی ،صفیه ابراهیمي ،محمد زارع مهرجردی ،محمود قربانزاده .1395 .شاخهزايي چندگانه در گون ( ) Astragalus verusبا تنظیم
كنندههای رشد گیاهي .دومین كنگره بین المللي و چهاردهمین كنگره ملي علوم زراعت و اصالح نباتات ايران 9 .تا  11شهريور .رشت.
 .35وحیده صادقي ،نسرين مشتاقي ،فاطمه ذاکر توالیی ،عبدالرضا باقری .1395 .بررسي تاثیر استوسیرينگون در القای ريشه های مويین در گیاه
گاوزبان اروپايي .دومین كنگره بین المللي و چهاردهمین كنگره ژنتیک ايران 1 .تا  3خرداد .تهران.
 .36لیال سهام پور ،سید رضا فاني ،فاطمه ذاکر توالیی .1395 .تنوع ژنتیکي جهشيافتههای قارچ  Trichoderma harzianumبا كمک نشانگر
 .ERIC-PCRدومین كنگره بین المللي و چهاردهمین كنگره ژنتیک ايران 1 .تا  3خرداد .تهران.
 .37فاطمه ذاکر توالیی ،حسن نصرتي .1395 .اثر محیط كشت های مختلف بر شاخه زايي دو نوع ريزنمونه در الله واژگون(.)Fritillaria persica
اولین همايش ملي و اولین همايش بین المللي علوم محیط زيست ،كشاورزی و منابع طبیعي 9 .شهريور .همدان.
 .38فاطمه ذاکر توالیی ،صفیه ابراهیمي ،محمد زارع مهرجردی ،محمود قربانزاده .1395 .بهینه سازی القای سوسپانسیون سلولي در گون مولد كتیرا
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 مجله علمي پژوهشي پژوهش های حبوبات ايران
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 .4داوری مقاالت در همایش های زیر:
 هشتمین همايش ملي بیوتکنولوژی جمهوری اسالمي ايران
 سومین همايش ملي ايمني زيستي و مهندسي ژنتیک
 سومین همايش ملي بیوتکنولوژی كشاورزی
 دوازدهمین كنگره ژنتیک ايران
 اولین كنگره بین المللي و سیزدهمبن كنگره ژنتیک ايران
 ششمین همايش ملي بیوتکنولوژی جمهوری اسالمي ايران
 يازدهمین كنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ايران
 دومین كنگره بین المللي و چهاردهمین كنگره ملي زراعت و اصالح نباتات ايران
 هفتمین همايش ملي بیوتکنولوژی جمهوری اسالمي ايران
 .5فعالیت در انجمن های علمی
 بازرس اصلي انجمن ژنتیک ايران از سال  1389تا  .1393و عضو پیوسته اين انجمن از سال  1388تا كنون
 عضو پیوسته انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسالمي ايران از سال  1388تا كنون
 عضو پیوسته انجمن ايمني زيستي جمهوری اسالمي ايران از سال  1388تا كنون
 عضو پیوسته انجمن زراعت و اصالح نباتات جمهوری اسالمي ايران از سال  1388تا كنون
 عضو پیوسته انجمن گیاهپزشکي جمهوری اسالمي ايران از سال  1382تا كنون
 عضو پیوسته انجمن گیاهان دارويي از  1389تا كنون
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