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 بسم هللا الرحمن الرحیم 

 الف( اطالعات شخصی: 

 فاطمهنام: 

 ذاكر تواليينام و نام خانوادگی: 

 ، گروه توليدات گياهی شيروان  مجتمع اموزش عالیخراسان شمالی،  آدرس:

 استاديار  درجه علمی:

 بيوتکنولوژی کشاورزی تخصص:

 ، نشانگرهای مولکولیيکتکشت بافت و مهندسی ژن :یزمینه پژوهش

 zakertavallaie@cheshirvan.ac.irو   f.zaker.t@um.ac.ir   الکترونیکی:ادرس پست 

 

 تحصیالت: ب(

.1380تا  1376 ،دانشگاه فردوسی مشهد ،گياه پزشکی :کارشناسی   

 .1382تا  1380، دانشگاه فردوسی مشهد ،بيوتکنولوژی کشاورزی :کارشناسی ارشد 

 1387تا  1382، دانشگاه فردوسی مشهد ،بيوتکنولوژی کشاورزی  :دکتری تخصصی 

   عنوان پایان نامه کارشناسی: 

 سرشاخه خوار رزاسه در خراسان

 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:

 ."RAPDبا استفاده از نشانگرهاي مولكولي   Fusarium oxysporium f. sp. Ciceriنتيكي جدايه هاي تعيين تنوع ژ" 

 دكتري:  رساله وانعن.

به منظور افزايش تحمل به  codAو توليد گياهان تراريخته دارای ژن   .Lens culinaris M)) عدسو تراريزش  باززايي سازيبهينه" 

 سرما"

 

 

mailto:f.zaker.t@um.ac.ir
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 آموزشی ج: سوابق

 ( 1392-1388فردوسی مشهد) عضو هيئت علمی دانشکده کشاورزی شيروان دانشگاه  ➢

 تا کنون( 1392عضو هيئت علمی مجتمع آموزش عالی شيروان )  ➢

  : در مقطع کارشناسی  دروس ذیل تدریسسابقه 

 

 

 

 

 

 

 

 تدریس دروس ذیل در مقطع کارشناسی ارشد: سابقه 

 ژنتيک مولکولی  ➢

 روش تحقيق  ➢

 مهندسی ژنتيک  ➢

 

   1390عضو هيئت علمی برگزيده آموزشی در سال  تقدیر:

 

 

 

 

 

 

 

 ژنتيک ➢

 کشت بافت➢

 بيولوژی سلولی و مولکولی➢

 اصول مهندسی ژنتيک➢

 ژنتيک مولکولی مقدماتی➢

 اصول کشت بافت گياهی ➢

 بيوتکنولوژی و کشت بافت گياهی ➢

 مبانی انتقال ژن➢

 اخالق و ايمنی زيستی➢

 بيوتکنولوژی گياهان باغبانی➢

 بيوتکنولوژی گياهی➢

 اصالح نباتات اصول  ➢

 اصول اصالح گياهان دارويی و معطر➢

 طرح آزمايشات کشاورزی ➢

 آمار و احتماالت در کشاورزی➢

 بيماری های گياهان باغی ➢

 بيماری های گياهان زراعی➢
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 پژوهشی  د( سوابق

 :مقاالت: . 1

 : علمی  تمجالچاپ شده در 

1. Zaker Tavallaie, F., Shahbazi, S. and Daroodi, Z. 2022. Effective biological control of carnation Fusarium wilt using a 

new combination of Trichoderma mutant isolates. Journal of Agricultural Science and Technology 

(JAST), 24(6). (In press). 

2. Shahbazi, S., Zaker Tavallaie*, F. and Daroodi, Z. 2021. Morphological and molecular identification of Fusarium spp. 

associated with carnation Dianthus caryophyllus in Mahallat, Iran. Journal of Crop Protection, 10 (3): 461-471. 

 

3.  Zaker Tavallaie, F., Ghatreyazie, B., Bagheri, A. and Sharma, K.K. 2011(December). Lentil Regeneration from 

Cotyledone Explant Bearing Small Part of the Embryo Axis. Plant Tissue Cult. & Biotech. 21(2): 169-180. 

 

4. Sahampoor, L., Zaker Tavallaie, F.* , Fani, SR and Shahbazi, S. 2020. In vitro efficiency of Trichoderma harzianum 

mutants in biocontrol of Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum. Journal of Crop Protection. 9(2): 285-300 

 

5. Shakeri, A., Hazeri, N., Valizadeh, J., Ghasemi, A and Zaker tavallaie, F. 2012. Phytochemical Screening Antimicrobial 

and Antioxidant Activity of Anabasis aphylla L. Extracrs. Kragujevac J. Sci. 34: 71-78. 

 

6. Shakeri, A,   Farahmand, S.S., Tayarani, Z Emami, SA,  Hohmann, NKJ,  Boozari, M., Zaker Tavallaie, F.  and  Asili, 

A. 2020. 4,5-Seco-5,10-friedo-abietane-type diterpenoids with anticancer 6 activity from Salvia atropatana Bunge. 

Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology (springer nature) . http://dx.doi.org/10.1007/s00210-020-01967-2 

 

7. Ghasemia, V., Khoshnood Yazdib, A., Zaker Tavallaie, F. and Jalal Jalali Sendid  . 2013. Effect of essential oils from 

Callistemon viminalis and Ferula gummosa on toxicity and on the hemocyte profile of Ephestia kuehniella (Lep.: 

Pyralidae).  journal of Phytopathology and Plant Protection. 

 

8. Javaheri.M., Mashayekhi, K., Dadkhah, A. and Zaker Tavallaie.F.  2012. Effects of salicylic acid on yield and quality 

characters of tomato fruit (Lycopersicum esculentum Mill.). International Journal of Agriculture and Crop Sciences. 1184-

1187. 

 

 

 Lens)      . بهينه سازی شرايط کشت بافت در رقم گچساران عدس1388؛ باقری، ع؛ قره ياضی، ب؛ شارما، ک.  اکر توالیی، فذ .9

Culinaris M.  422-411صفحه  2؛ شماره 7( جهت القای شاخه زايی موثر. مجله پژوهش های زراعی ايران، جلد . 

  

http://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1030311.html
http://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1030311.html
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.( با Lens culinaris Medikبهينه سازي انتقال ژن به عدس)(.  1396؛ باقری، ع؛ قره ياضی، ب؛ شارما، ک.)ذاکر توالیی، ف  .10

 . 84 –  95. صفحه  2ه شمار  8 جلد  . پژوهش های حبوبات ايران. استفاده از آگروباكتريوم 

 

.  و توليد گياهان  Lens culinaris Mبه عدس))  codAانتقال ژن    (.1395شارما، ک.)  باقری، ع؛  قره ياضی، ب؛  ؛ذاکر توالیی، ف  .11

 . 222-209. صفحه 2. شماره 7. جلد  پژوهش های حبوبات ايران. T1تراريخته بارور

 

اکسيداز. مجله ايمنی   کولين  ژن  از  استفاده  با  تراريخته  گياهان  زيستی  ايمنی  های  جنبه  بر  . مروری1390  . .، فذاکر توالیی  .12

 .  80تا  65زيستی. دوره سوم. شماره چهارم. صفحه:  

 

-شيشه در شرايط درون  Phalaenopsis amabilisگونه    زينتی ارکيده  ياهپلوئيدی در گقای پلی. ال1396،ح.   کالهی  ذاکر توالیی،ف. .13

 . 270تا    259. صفحه   2. شماره  25ايران. جلد   جنگلی و مرتعی گياهان اصالح و ژنتيک تحقيقات پژوهشی -علمی فصلنامه ی. دو ا

 

رديابی و توالی يابی ژن کدکننده پروتئين مرتبط با بيماريزايی   . 1399  و شکوهی فر، ف.  ذاکر توالیی، ف.نوری شکرتو، م،    .14

PR10  در( نخودCicer arietinum L. ) .37تا  26صفحه   (1)  11. پژوهش های حبوبات ايران. 

 

الف،   .15 ف،مومنی،  توالیی،  م.  شکوهی  ذاکر  خيرخواه،  ف،  کوهی)   .  1398فز،  کاکوتی  باززايی  سازی   Ziziphoraبهينه 

clinopodioides Lam) .  .151-143. دو فصلنامه تحقيقات ژنتيک و اصالح گياهان جنگلی و مرتعی ايران . 

 

سازی باززايی مستقيم گون  هينه. ب1397    .قربانزاده نقابمحمود  زارع مهرجردی,  محمد  ,  *ذاکر توالییفاطمه  ابراهيمی, ,  صفيه   .16

(Astragalus verus  در شرايط درون شيشه )30-17(. 3)10. مجله بيوتکنولوژی کشاورزی. ای. 

سازی القای سوسپانسيون بهينه  .  1397  .قربانزاده نقابمحمود  زارع مهرجردی,  محمد    ,*ذاکر توالییفاطمه  ,  ابراهيمی,  صفيه   .17

 .18-1(. 4) 10مجله بيوتکنولوژی کشاورزی. .  Astragalus verus) را کتي سلولی در گون مولد

 

تاثير نوع ريزنمونه و ترکيب   .1399  .قربانزاده نقابمحمود  زارع مهرجردی,  محمد    ,*ذاکر توالییفاطمه  ابراهيمی, ,  صفيه   .18

 مرتعی گياهان اصالح و ژنتيک تحقيقات پژوهشی-علمی فصلنامه دو.   )Astragalus verus (کتيراهورمونی بر کالوس زايی گون  

 . 114 –  102(. 1) 28 ايران. جنگلی و

 

 :یهمایشمقاالت : 2

 

متحمل .  به منظور توليد رقم  Lens culinaris  Mبه عدس))  codAانتقال ژن  .  1389باقری، ع؛ قره ياضی، ب.    ذاکر توالیی، ف؛ .19

 کرمانشاه  .1389ارديبهشت  30تا  29. سومين همايش ملی حبوبات . به سرما
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. بيوتکنولوژی و مهندسی ژنتيک حبوبات، پيشرفت های جهان 1389؛ قاسمی عمران، و.  ذاکر توالیی، فباقری، ع؛ مشتاقی، ن؛   .20

 مانشاه.. کر1389ارديبهشت  30تا  29و ايران. مقاالت کليدی سومين همايش ملی حبوبات. 

 

. پيشرفت ها و محدوديت های باززايی و کشت بافت در حبوبات. 1389.  ذاکر توالیی، فاطمهباقری، عبدالرضا، مشتاقی، نسرين،   .21

 مجموعه مقاالت سومين همايش ملی حبوبات. کرمانشاه. 

گياهان زراعی در ايران و جهان.  . مهندسی ژنتيک  1389؛ دورانی، الف؛ و ساير همکاران.  ذاکر توالیی، فقره ياضی، ب؛   .22

. تهران. مرکز همايش های بين المللی 1389مرداد    4الی    2مقاالت کليدی يازدهمين کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ايران.  

 دانشگاه شهيد بهشتی. 

 

تراريخته متحمل به تنش های غيرزيستی   (.Lens culinaris M) . توليد عدس1390قره ياضی، ب.، باقری، ع.  ذاکر توالیی، ف، .23

 25تا    23با تاکيد بر جنبه های ايمنی زيستی آن. مجموعه مقاالت سومين همايش ملی ايمنی زيستی و مهندسی ژنتيک. تهران.  

 خرداد.  

 

مجموعه  شمال و شمال شرق کشور.    جامعه تحصيل کرده . گياهان تراريخته در نگاه1390عبداللهی، ف.    ذاکر توالیی، ف.،  .24

 خرداد.  25تا  23مقاالت  سومين همايش ملی ايمنی زيستی و مهندسی ژنتيک. تهران. 

 

کننده آنزيم کولين اکسيداز برای تحمل نسبت به درجه حرارت باال. مجموعه   . ارزيابی عدس تراريخته بيان1390  ذاکر توالیی، ف. .25

 خرداد.  25تا  23 مقاالت سومين همايش ملی ايمنی زيستی و مهندسی ژنتيک. تهران.

 

. استفاده از مهندسی ژنتيک جهت افزايش تحمل گياهان به تنش های غيرزيستی. مجموعه مقاالت هفتمين  1390  ذاکر توالیی، ف.  .26

 شهريور. 23تا  21همايش ملی بيوتکنولوزی. تهران. پژوهشگاه نيرو

 

 3تا    1ايران.    ژنتيک  کنگره  گياهان. دوازدهمين  در   زيستی  غير  های  تنش  به  پاسخ  ژنتيکی  اپی  . تنظيم1391  . ، فذاکر توالیی .27

 دانشگاه شهيد بهشتی تهران.  1391خرداد 

 

روی قارچ بيماريزای   (Lawsonia  inermis. اثر بازدارندگی غلظت های مختلف عصاره حنا)1391  نادی، س.  ،.ف  ذاکر توالیی، .28

Fusarium solani  . .شهريور. دانشگاه علوم پزشکی ياسوج. 8تا  5همايش ملی گياهان دارويی 

 

توالیی،   .29 بادرنجبويه)1391.  آ  حيدرآبادیم،    حسينی،  ،.فذاکر  اثر ضدقارچی   .Melissa officinalis بيماريزای قارچ  روی   )

Fusarium oxysporum f.sp. watermelon    . .شهريور. دانشگاه علوم پزشکی ياسوج. 8تا  5همايش ملی گياهان دارويی 
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. اثر تلقيح با کودهای بيولوژيکی فسفره بر خصوصيات رويشی و عملکرد 1391.  ، محسامیس،    ، خرم دل، .، فذاکر توالیی .30

شهريور   16تا    14دوازدهمين کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ايران.  (.  .Nigella sativa Lرقم پابلند گياه دارويی سياهدانه )

  اسالمی. واحد کرج.. دانشگاه ازاد  1391

 

توالیی، .31 دلر،    يافايی،،  ف  ذاکر  سخرم  شوری  1392.  ،  مختلف  سطوح  تاثير   .NaCl    2وCaCl   بذور زنی  جوانه  بر 

 ارديبهشت. دانشگاه شهيد بهشتی. تهران. 26تا  25( . دومين کنگره ملی گياهان دارويی. Carthamus tinctorius Lگلرنگ) 

 

زنی دو گونه دارويی اسفرزه و سرخارگل  ارزيابی خصوصيات جوانه   1392.    ، فذاکر توالئیو   ، ج  شباهنگس،    دل،خرم   .32

 ارديبهشت. دانشگاه شهيد بهشتی. تهران. 26تا  25دومين کنگره ملی گياهان دارويی. تحت تأثير سطوح مختلف شوری. 

 

مطالعه اثر روشهای مختلف خشک کردن بر محتوی   .1392 .، مغالمی  ،  ، فذاکر توالیی  ا،    عزيزی،  ق،    اسدی،س،    دل،خرم .33

 ارديبهشت. دانشگاه شهيد بهشتی. تهران. 26تا  25دومين کنگره ملی گياهان دارويی. اسانس و منتول گياه دارويی نعناع فلفلی. 

 

 جمعيت   بر  شويد  رشدی  مراحل  در   هرز  های  علف  مديريت  اثر  . مطالعه1392    .,ليدا فکرتفاطمه ذاکرتوالئیسرور خرم دل, .34

 . تهران شهريور.   4تا  2. ايران هرز علفهای علوم همايش پنجمين عملکرد.  و هرز های علف

 

 ژنتيک   کنگره  سيزدهمين  و  المللی  بين  کنگره  گياهان. اولين   در  DNA  سازی  همانند  1393کالهی.    حميده  ،توالیی  ذاکر  فاطمه .35

 بهشتی.تهران.خرداد. دانشگاه شهيد  5تا  3ايران. 

 

 Astragalus)  گون  در  چندگانه  زايی. شاخه1395قربانزاده.    محمود  مهرجردی،  زارع  محمد  ابراهيمی،  صفيه  ، توالیی  ذاکر  فاطمه .36

verus  )ايران.  نباتات اصالح و زراعت علوم  ملی  کنگره چهاردهمين و المللی بين کنگره گياهی. دومين رشد هایکننده تنظيم با

 شهريور. رشت. 11تا  9

 

 های   ريشه  القای  در  استوسيرينگون  تاثير  . بررسی1395باقری.    عبدالرضا   ،توالیی  ذاکر  فاطمه   مشتاقی،  نسرين  صادقی،  وحيده .37

 خرداد. تهران.  3تا  1ايران.  ژنتيک کنگره چهاردهمين و المللی بين  کنگره اروپايی. دومين گاوزبان گياه در مويين

 

 کمک   با  Trichoderma harzianum  قارچ  هایيافتهجهش  ژنتيکی  . تنوع1395.  توالیی  ذاکر  فاطمه  فانی،  رضا  سيد  پور،  سهام  ليال .38

 خرداد. تهران. 3تا  1ايران.  ژنتيک کنگره چهاردهمين و المللی بين کنگره . دومينERIC-PCR نشانگر

 

اثر1395نصرتی.    حسن  ،توالیی  ذاکر  فاطمه .39   الله  در  ريزنمونه  نوع  دو  زايی  شاخه  بر  مختلف  های  کشت  محيط  . 

  9طبيعی.    منابع  و  کشاورزی  زيست،  محيط  علوم  المللی  بين  همايش  اولين  و  ملی  همايش  . اولين(Fritillaria persica)واژگون

 شهريور. همدان.
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 سلولی  سوسپانسيون  القای   سازی  . بهينه1395قربانزاده.    محمود  مهرجردی،  زارع  محمد  ابراهيمی،  صفيه  ،توالیی  ذاکر  فاطمه .40

 منابع  و  کشاورزی  زيست،  محيط  علوم   المللی   بين  همايش  واولين  ملی  همايش  . اولين (Astragalus verus)  کتيرا  مولد   گون  در

 شهريور. همدان.  9طبيعی. 

 

 ساليکورنيای   مختلف  های  توده  گياهچه  رشد  و  زنی  جوانه  . واکنش1395عسگری.    داوود  و  توالیی  ذاکر  فاطمه   صالحی،  معصومه .41

تا  9ايران.  نباتات اصالح و زراعت علوم ملی کنگره چهاردهمين و المللی بين کنگره شوری. دومين تنش به  غيربومی و بومی

 شهريور. رشت. 11

 

 بر  گياهی    رشد  های  کننده  تنظيم  و  نمونه  ريز  نوع  تاثير   . بررسی1395مقدم.    گنجی  ابراهيم  گرمکی،  يوسف  ،توالیی  ذاکر  فاطمه .42

 5تا    2ينتي.    ز  گياهان  و  گل  ملي  کنگره  دومين  و  المللی  بين  كنگره  . اولينDracocephalum kotschy  گياه  زرين  گياه  زايی  کالوس

 شهريور. مشهد. 

 

 زايی  شاخه  بر   گياهی  رشد  های  کننده  تنظيم  مختلف  های  غلظت  و  ريزنمونه  نوع   . اثر1395گرمکی.    يوسف  ،توالیی  ذاکر  فاطمه .43

 شهريور. مشهد.  5تا    2ينتي.    ز  گياهان   و  گل  ملي  کنگره  دومين  و   المللی  بين  كنگره  . اولين Dracocephalum kotschyi)گياه  زرين

 

فر،   .44 فرهاد شکوهی  توالییاعظم مومنی،  ذاکر  کاکوتی کوهی .  1396  ، محمد خيرخواه.فاطمه  گياه  ريزازديادی درون شيشه 

Ziziphora clinopodioides L.    .اولين همايش ملی زيست فناوری گياهان دارويی و قارچ های به عنوان يک گياه دارويی ارزشمند

 شهريور . زنجان.   11. کوهی ايران

 

به  TRV) جغجغه ای تنباکو )  ويروس  امکان سنجی استفاده از.  1397فائزه نقاده، سيد علی حسينی تفرشی و فاطمه ذاکر تواليی. .45

 . تهران 97بهمن  24عنوان ابزار بيان موقت پروتئين در گياهان. ششمين کنگره ملی زيست شناسی و علوم طبيعی ايران. 

 

)   انیسون  گیاه  پرآوری  بر  گیاهی  رشد  هایکنندهتنظیم  اثر.  1400عی.  سمي  ليال  و  زاده   حسين  سادات  وجيهه  توالیی،  ذاکر  فاطمه .46

Pimpinella anisum L    )  .29.  ایران  میاسال  جمهوری  بیوتکنولوژی  ملی  کنگره  دوازدهمین  و  لمللی  بین  همایش  چهارمین 

 تهران. 1400مرداد 

 ی هانمونه  از پروبیوتیک هاییباکتر  شناسایی و جداسازی. 1400. یآباددولت  سميه طزری،  يممحمدابراه ،ییتوال رذاک فاطمه .47

 29.  ایران  میاسال  جمهوری  بیوتکنولوژی  ملی  کنگره  دوازدهمین  و  لمللی  بین  همایش  چهارمینسبزوار.      شهرستان  ماست

 تهران. 1400مرداد 

 همراه  به  چغندرقند  ضایعات  از  بیوگاز  تولید  بررسی.  1400.  نيک  ابراهيمی  علی   محمد   و  سربخشی  زهرا   توالیی،  ذاکر  فاطمه .48

 1400مرداد  29. ایران میاسال جمهوری  بیوتکنولوژی ملی  کنگره دوازدهمین و لمللی بین همایش چهارمین. دام فضوالت
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49. Ali Mohammad Asaadi, Fatemeh Zaker Tavallaie, 2010. Investigation of salinity stress on seed germination of trigonella 

foenum- graecum. International medicinal and aromatic plants symposium. 20-23 June 2010. Shiraz 

 

50. zaker Tavallaie, F., Khorramdel, S. 2012. Effect of Phosphorus Biofertilizer on the Yield and Yield Components of 

Dware Black Cumin. National congress on Medicinal Plants. 16-17 May 2012. Kish Island.  

 

51. Sadeghi. V., Zaker Tavallaie, F. , Moshtaghi, N. and Bagheri, A..2016. Effect of strain and density of Agrobacterium 

rhizigenes on production of hairy roots of Boragoofficinails L. Global conference on New Approaches in Agriculture and 

Environment with the Focus on sustainable Development and Safe Products. 28 Jan 2016. Shiraz. 

 

52. zaker Tavallaie, F.,. Bagheri. A., Eskandari. M. and Shokoohifar. F. 2006. Genetic diversity among chickpea Fusarium 

oxysporum isolates using RAPD markers. 12th Mediterranian Phytopathology Union congress.11-15 June. Greece. 

Rhodes. 

 

53. Shakeri A., Zaker Tavallaie F., Emami A., Bolurian Kashi M.R., Asili J. Diterpenoids from Salvia atropatana. 

International Congress on Natural Products. 11 September 2013. Mashhad. Iran.  

 

54. Mirahi, H., Zaker Tavallaie, F. Optimization the production of Asparagus hairy root target to increase the production of 

active ingredients invitro. Internationa congress on science & Engineering. 11 September 2019. 

 

 : های های پایان یافته تحت راهنمایی و مشاوره در مقطع کارشناسی ارشد پایان نامه

 

 ا.(استاد مشاور)  بررسی اثر سالسيليک اسيد بر روی برخی از صفات مورفولوژيک گياه گوجه فرنگی .1

 القای پلی پلوئيدی در ارکيده با استفاده از کلشی سين) استاد راهنما(  .2

 راهنما(کشت بافت الله واژگون ) استاد  .3

 استاد راهنما(  ) بر کالوس زايی و باززايی مستقيم زرين گياه رشد   یتعيين تاثير نوع ريز نمونه و تنظيم کننده ها .4

)  آگروباکتريوم رايزوژنز ( با استفاده از .Borago officinalis L)  اروپايی  گاوزبان از مويين های ريشه بهينه سازی شرايط توليد .5

 استاد راهنما(

 (. ) استاد راهنما در بيوکنترل بيماری پژمردگی فوزاريومی خيار Trichoderma harzianumهای کارايی جهش يافته .6

 (. استاد راهنما )و در محيط اين ويتر(Astragalus verus) ابهينه سازی ريز ازديادی وکشت سوسپانسيون سلولی، گون مولد کتير  .7

 ) استاد راهنما(. از نخود PR10رديابی و توالی يابی ژن کدکننده پروتئين های مرتبط با بيماريزايی  .8

 ) استاد راهنما(. ISSRبررسی تنوع ژنتيکی رزهای بومی خراسان با استفاده از نشانگر  .9

 راهنما(.) استاد (  Ziziphora clinopodioides) بهينه سازی ريزازديادی کاکوتی کوهی .10

کيتوزان حاوی داروی سيس پالتين و والپروئيک اسيد به منظور ارزيابی آن بر آپوپتوز از طريق بيان  -سنتز نانوذرات آلژينات .11

 ) استاد راهنما(.A2780 در رده سلولی سرطان تخمدان p21ژن 

 ) استاد راهنما(. گياه مارچوبه ازبا به کارگيری روش کشت سلول   افزايش ماده مؤثره حاصل از متابوليت ثانويه  بررسی .12
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 Nicotiana) تنباکو درگياه های نوترکيب برای بيان پروتئين(TRV) جغجغه ای تنباکو ويروس امکان سنجی استفاده از .13

benthamian)  .)استاد راهنما ( 

 ) استاد راهنما(.  بررسی توليد بيوگاز از ضايعات چغندرقند به همراه فضوالت دام .14

 ) استاد راهنما(. شناسايی باکتری های پروبيوتيک از نمونه های ماست شهرستان سبزوارجداسازی و  .15

 ) استاد مشاور(. به تنش سولفات مس(verbascum thapsu)  بررسي برخي پاسخ هاي فيزيولوژيكي و ژنتيكي گياه ماهور .16

 ) استاد راهنما(. cistanche tubolosaگياه دارويی س زايی در لوبهينه سازی کا .17

 ) استاد راهنما(.. ایشیشه درون شرایط در كینوا گیاه در پلوئیدیپلی القاء .18

 ) استاد راهنما(.. یا یشهش درون یطشرا در Pimpinella anisum L  ییباززا  یساز ینهبه .19

 ) استاد راهنما(.یشه ش درون و گلخانه یطشرا در یزدگ برق بیماری به پاسخ در سرما به متحمل نخود ارقام مقاومت یابیارز .20

 

 داوری مقاالت در مجالت زیر: . 3

 Iranian Journal of Biotechnology مجله ➢

➢ Journal of Herbs, Spices & Medicinal Plants. Taylor & Francis.  

 پژوهش های حبوبات ايران علمی پژوهشی مجله ➢

 بيوتکنولوژی کشاورزیعلمی پژوهشی مجله  ➢

 زيستی ايمنی علمی پژوهشی مجله ➢

 ژنتيک و ايمنی زيستی  علمی پژوهشیمجله  ➢

 گياهان حفاظت مجله علمی پژوهشی ➢

 ژنتيک نوين علمی پژوهشی جلهم ➢

 پژوهشی علوم گياهی علمی مجله ➢

 

   همایش های زیر: داوری مقاالت در . 4

 ايران   اسالمی جمهوری بيوتکنولوژی ملی همايش هشتمين ➢

 ژنتيک  ندسیمه و زيستی ايمنی ملی  همايش سومين ➢

  کشاورزی بيوتکنولوژی ملی شهماي سومين  ➢

 ايران  ژنتيک کنگره دوازدهمين ➢

 ايران  ژنتيک گرهن ک سيزدهمبن و المللی بين کنگره اولين ➢

 ايران  اسالمی جمهوری بيوتکنولوژی ملی همايش ششمين ➢

 ايران  نباتات اصالح و  زراعت علوم کنگره يازدهمين ➢

 ايران  نباتات اصالح و زراعت ملی  کنگره چهاردهمين و المللی بين کنگره دومين ➢

 هفتمين همايش ملی بيوتکنولوژی جمهوری اسالمی ايران   ➢
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 فعالیت در انجمن های علمی .5 

 تا کنون 1388. و عضو پيوسته اين انجمن از سال 1393تا  1389بازرس اصلی انجمن ژنتيک ايران  از سال  ➢

 تا کنون 1388عضو پيوسته انجمن بيوتکنولوژی جمهوری اسالمی ايران از سال  ➢

 تا کنون 1388پيوسته انجمن ايمنی زيستی جمهوری اسالمی ايران از سال عضو  ➢

 تا کنون  1388عضو پيوسته انجمن زراعت و اصالح نباتات جمهوری اسالمی ايران از سال  ➢

 تا کنون 1382عضو پيوسته انجمن گياهپزشکی جمهوری اسالمی ايران از سال  ➢

 تا کنون 1389 ازعضو پيوسته انجمن گياهان دارويی  ➢

 


