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(CV) Curriculum Vitae 
 مشخصات فردي : 

 5/6/1339تاريخ تًلذ:   اؾسي وام خاوًادگي :    محمس اؾمبػيل وام :  

ذطمكُط محل تًلذ:    فطظوس   2زاضاي-مشبَل يضعيت تاهل :   ايطاويمليت :    

ـ   -ذيبثابن زوشاط ثُكاشي   -گطگبنآدرض پعتي:اوگليؿي         -فبضؾيزبان:   مطواع   -ضيثاطيي ؾابظ

 محمساؾمبػيل اؾسي  -4915677555وس دؿشي -ميمبر وكبيضظي ي مىبثغ طجيؼي گطگبنسح
E-mail: IWC977127@ yahoo.com 

 ظًابق تحصيلي : 

 مسيطيز خبمغ مىبثغ آةزضضقشٍ  Doctor of Engineering)زوشطي مُىسؾي) -1

(Integrated Water Resources Management) ٌاظ زاوكگب 
Asian Institute of Technology (AIT) 

 .((August 2001 1380سبيلىس،  ؾبل وكًض

 ػىًان سع زوشطي:  
Impacts of fertigation via sprinkler irrigation on nitrate leaching and corn yield in an 

acid - sulphate soil in Thailand.  

 . 1373بٌ سُطان، ثُمه فًق ليؿبوؽ مُىسؾي زضضقشٍ آثيبضي يظَىكي اظزاوكىسٌ وكبيضظي زاوكگ -2

 ػىًان سع فًق ليؿبوؽ: اضظيبثي ومي ي ويفي آة ثطگكشي زض آثيبضي وكشي. 

 .1366ليؿبوؽ مُىسؾي زض ضقشٍ آثيبضي يآثبزاوي اظ زاوكىسٌ وكبيضظي زاوكگبٌ سجطيع، فطيضزيه  -3

  

 ظًابق اظتخذامي : 

مطوعسحميمابر   -ي وكابيضظي ثراف سحميمابر فىاي يمُىسؾا     -محماك آة يذابن   -1375ساب آشض  1368آشض -

 وكبيضظي گلؿشبن.

اؾشبز يبض سحميمبر زض زدبضسمبن ماسيطيز مُىسؾاي مىابثغ آة زاوكاىسٌ مُىسؾاي       -1380سب آشض 1379ثُمه  -

Civil  ٌزاوكگبAIT  .سبيلىس 

ثراف سحميمابر فىاي يمُىسؾاي      -(22دبياٍ   اؾاشبزيبض داػيَف   ) ػضً َيئاز ػلماي   -سب وىًن  1380زيمبٌ   -

 گلؿشبن.اؾشبن  ي مىبثغ طجيؼي طوعسحميمبر وكبيضظيوكبيضظي م

 ظًابق آمًزشي : 

مااسضؼ زضيؼ آثياابضي ػمااًمي يضاثوااٍ آة يذاابن يگياابٌ زضزاوكااگبٌ آظاز اؾاا مي  -1375سااب 1372ؾاابل  -

 ياحسگطگبن.

يابضي يضاثواٍ آة يذابن يگيابٌ      اناًل ي ضيقاُبي آث  ؼ يماسضؼ زض -1386ثُمه سب  1381ثُمه مبٌ ؾبل   -

 ظاز اؾ مي ياحسگطگبن.زضزاوكگبٌ آ

زاوكاگبٌ ػلاً     -زيضٌ وبضقىبؾاي – ياحاس(  2) ماسضؼ زضؼ ويفياز آة   -1382سب سيط  1381مُط مبٌ ؾبل   -
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 وكبيضظي ي مىبثغ طجيؼي گطگبن

زاوكگبٌ ػلاً    -زيضٌ وبضقىبؾي– ياحس( 2) مسضؼ زضؼ ظثبن سرههي -1383سب ثُمه  1383مُط مبٌ ؾبل  -

 نوكبيضظي ي مىبثغ طجيؼي گطگب

زاوكاگبٌ ػلاً    -زيضٌ وبضقىبؾاي  – ياحاس(  2) مسضؼ زضؼ ظثبن سرههاي  -85سيط مبٌ سب  1384 ثُمه ؾبل -

 وكبيضظي ي مىبثغ طجيؼي گطگبن

زاوكاگبٌ ػلاً     -زيضٌ وبضقىبؾاي – ياحاس(  3) ويفيز آة مسضؼ زضؼ -1385سب ثُمه  1385مُط مبٌ ؾبل  -

 وكبيضظي ي مىبثغ طجيؼي گطگبن

زاوكاگبٌ ػلاً     -زيضٌ وبضقىبؾاي – ياحاس(  3) َاًا ي اللايش قىبؾاي     ماسضؼ زضؼ  -86سب ذطزاز  85ثُمه   -

 وكبيضظي ي مىبثغ طجيؼي گطگبن

مًؾؿٍ آمًظـ ػبلي غيط  -زيضٌ وبضقىبؾي -ياحس( 2ػمًمي) غيمسضؼ زضؼ َيسضيلً -89سب سيط  88ثُمه -

 اوشفبػي ثُبضان.

زاوكاگبٌ  -مُىسؾي آة زيضٌ وبضقىبؾي – (ياحس 2) مسضؼ زضؼ ظثبن سرههي -1390 ثُمهسب  1390مُط  -

 ػلً  وكبيضظي ي مىبثغ طجيؼي گطگبن

مًؾؿاٍ آماًظـ    -زيضٌ وبضقىبؾي گيبَذعقىي -ياحس( 3)آثيبضي ػمًميمسضؼ زضؼ  -91سب سيط  90ثُمه -

 ػبلي غيط اوشفبػي ثُبضان.

ي مُىسؾاي  ي ظثابن سرهها   ياحاس(  2ؼ ظثبن سرههي مُىسؾاي ػماطان)  يمسضؼ زض -91 ثُمهسب  90ثُمه -

 مًؾؿٍ آمًظـ ػبلي غيط اوشفبػي لممبن حىيش. -ي مؼمبضي زيضٌ وبضقىبؾي ػمطان -ياحس( 2مؼمبضي )

زاوكاگبٌ  -مُىسؾي آة زيضٌ وبضقىبؾي – ياحس( 2) مسضؼ زضؼ ظثبن سرههي -1391 ثُمهسب  1391مُط  -

 ػلً  وكبيضظي ي مىبثغ طجيؼي گطگبن

 3ياحاس( ي اناًل آثيابضي )    2ؾيؿاشمُبي آثيابضي ؾاوحي )   ؼ ططاحاي  يزض ماسضؼ  -92 ذطزازسب  91ثُمه -

 مًؾؿٍ آمًظـ ػبلي غيط اوشفبػي لممبن حىيش. -ي آثيَب زيضٌ وبضقىبؾي مُىسؾي ؾبظٌ -ياحس(

ياحس( ي اناًل ظَىكاي    2زضيؼ ططاحي ؾيؿشمُبي آثيبضي سحز فكبض ) مسضؼ -1392سب ثُمه  1392مُط -

 مًؾؿٍ آمًظـ ػبلي غيط اوشفبػي لممبن حىيش. -آثي زيضٌ وبضقىبؾي مُىسؾي ؾبظٌ َبي -ياحس( 2)

ياحاس( ي داطيغٌ ي ػمليابر     2زضيؼ ططاحي ؾيؿشمُبي آثيابضي ؾاوحي )   مسضؼ -1393 ذطزازسب  92ثُمه -

مًؾؿٍ آماًظـ ػابلي غياط اوشفابػي      -زيضٌ وبضقىبؾي مُىسؾي ؾبظٌ َبي آثي -(َط وسا  يه ياحسآثيبضي )

 لممبن حىيش.

زاوكاگبٌ  -مُىسؾي آة زيضٌ وبضقىبؾي – ياحس( 2) مسضؼ زضؼ ظثبن سرههي -1393 ثُمهسب  1393مُط  -

 ػلً  وكبيضظي ي مىبثغ طجيؼي گطگبن

 

 

 :  راهىمايي ي مشايرٌ داوشجًيان دکتري ي کارشىاظي ارشذ
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ػلاً  ي   زاوكادًي زيضٌ زوشاطي  -واب  زاوكادً: مُاسي ليهاطي     -1385اضزيجُكز سب  1382اضزيجُكز  -

ػىًان ضؾبلٍ: سابیيط واًز آثيابضي شضر ثاب      -ىسٌ وكبيضظي زاوكگبٌ سطثيز مسضؼزاوك مُىسؾي آثيبضي

ؾامز: اؾاشبز    -ضيـ آثيبضي ثبضاوي ثط ضيي آثكًيي ويشطار سحز ؾوًح مرشلف وًز ي آة وبضثطزي

 .مكبيض

ذبوكىبؾاي ياحاس ػلاً     زاوكادًي زيضٌ زوشاطي   -ظَاطا ػطثاي  وب  زاوكدً:  -1387  ثُمه سب 85ثُمه  -

افعايف ظيؿز فطاَمي فلعار ؾىگيه ثطاي دابیيف  ػىًان ضؾبلٍ:  -ٌ آظاز اؾ مي ايطانسحميمبر زاوكگب

 .ؾمز: اؾشبز مكبيض - ثٍ ؾطة ي وبزميً  گيبَي ذبوُبي آلًزٌ 

داًطیجَ  دٍرُ اارضٌایی  ارضیش رضی ِ     -ًام داًطجَ: ٍلی  اراس   -1387 ضْزیَرتا  1385بْوي  -

بزری  ٍ هطالعِ عولکزد داًِ, اجیشا  عولکیزد ٍ    عٌَاى ریالِ:  -ٍاحش علَم ٍ تحقیقات -سراعت 

ؾامز: اؾاشبز    -صفات او  بیست صًَتیپ گٌشم ًاى در ضزایط آب  ٍ بشٍى آبییار  ایی اى گلسی اى   

 .مكبيض

 Landزاوكادًي زيضٌ زوشاطي ضقاشٍ     -وب  زاوكدً: حؿه مرشبض دًض -1390فطيضزيه سب  1386مُط مبٌ  -

Management  -  ٌزاوكگبUPM-  ػىًان ضؾبلٍ:  -عيدًسطا مبلEvaluation of the DSSAT model 

and the development of a new growth and yield maize model for Golestan condition  - 

  (External Supervisor) ؾمز : اؾشبز مكبيض

َ زاوكدًي زيضٌ زوشطي -محجًثٍ اثطاَيمي وب  زاوكدً: -1389  ثُمهسب  1387ذطزاز  -  ىكاي  آثيابضي ي ظ

 CSM-CERES-Maize هیش  ااربزد ػىًان ضؾبلٍ:  -ياحس ػلً  سحميمبر زاوكگبٌ آظاز اؾ مي ايطان

v4.0   ضیزیي تحت ییطَ  هت لیک ایَد ًی یزٍصى در دٍ     در ذرت   آىدر ارسیاب  عولکزد ٍ اجشا

 .ضاَىمبؾمز: اؾشبز  -  ییس ن آبیار  باراً  ٍ ًط  

داًطجَ  دٍرُ اارضٌایی  ارضیش رضی ِ    -یحی  ابَهزداً  وب  زاوكدً: -1390سب قُطيًض 1388ثُمه  -

ثطضؾاي ایاط ساطاوش ثًساٍ ي ويشاطيغن ثاط       عٌَاى ریالِ:   -داًطگاُ آساد ایاله  ٍاحش گزگاى –سراعت 

ریخ تیا - سحز وكز سبذيطي زض مىومٍ گطگبن (.Brassica napus Lػملىطز ي ذهًنيبر ظايكي ولعا )

 اد هطاٍر.یوت: ای  -6/1390/ 30دفاع: چْارضٌبِ 

داًطجَ  دٍرُ اارضٌای  ارضش -یْزاب یْزاب  لطک آباد  وب  زاوكدً: -1390سب ثُمه  1388مُط  -

ثطضؾي ایط مسيطيز ثمبيبي گيبَي ي ؾيؿشش َبي ذبن عٌَاى ریالِ:   -ضاّشداًطگاُ  –رض ِ سراعت 

 30فیاع:   ریخ دتیا - يضظي ثطفؼبليز ميىطياضگبويع  َابي ذابن ي ػملىاطز وماي ي ويفاي زاواٍ ؾاًيب       

 یوت: ای اد هطاٍر. -11/1390/

ضقاشٍ  بضقىبؾاي اضقاس   وزاوكادًي زيضٌ   -وب  زاوكدً: مُسي آقًض فبضؾايبوي  -1392سب مُط  1390مُط  -

سؼييه وابضآيي مهاط     عٌَاى ریالِ: -داًطگاُ علَم اطاٍرس  ٍ هٌابع طبیع  گزگاى -مُىسؾي آة

 هطاٍر.یوت: ای اد  -آة شضر سحز مسيطيز َبي مرشلف ذبن يضظي
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زاوكادًي زيضٌ   -حسییي ًیضاد فیَجزد     خیاًن ًیزگ   واب  زاوكادً:    -1392 قاُطيًض  ساب  1390مُط  -

 عٌَاى رییالِ:  -داًطگاُ علَم اطاٍرس  ٍ هٌابع طبیع  گزگاى -وبضقىبؾي اضقس ضقشٍ مُىسؾاي آة 

زض مسيطيز َبي مرشلف ذبن يضظي ي ثمبيبي گيابَي ثاب آثيابضي    ؾًيب ثُطٌ يضي مهط  آة ثطضؾي 

 ؾمز: اؾشبز ضاَىمب. -1392قُطيًض  25سبضيد زفبع: -ويثبضا

رضی ِ   اارضٌایی  ارضیش  داًطیجَ  دٍرُ   - مطخابن ناسلي  وب  زاوكدً:  -1392 قُطيًضسب  1391سيط  -

ثطضؾي ػملىطز ي اخاعا    :پایاى ًاهِعٌَاى  -آساد ایاله  ٍاحش علَم ٍ تحقیقاتداًطگاُ  خااطٌای 

قاُطيًض   31سابضيد زفابع:    یوت: ای اد راٌّویا.   -ذبنػملىطز شضر سحز سىكُبي مرشلف ضطًثشي 

1392.     

رضی ِ   اارضٌای  ارضیش داًطجَ  دٍرُ  - قميش قُطي وػازوب  زاوكدً:  -1393 قُطيًضسب  1392مُط  -

عٌَاى  - وكبيضظي ي مىبثغ طجيؼي ياحس وطج، زاوكىسٌ ظاز اؾ مي آ گبٌزاوك -تکٌَلَص  بذرعلَم ٍ 

  -اؾاشمطاض ي ػملىاطز گىاس      ،ي مرشلف ذبن يضظي ثط لسضر وبميٍ، ؾجع قاسن سبیيط ضيقُب :پایاى ًاهِ

  .1393قُطيًض  11سبضيد زفبع:  یوت: ای اد راٌّوا.

داًطجَ  دٍرُ دا ز  رض ِ سراعیت   - هحوش تق  فیض بتصوب  زاوكدً:  -1394آثبن سب  1391سيط  -

َابي  زض سبضيد آثيبضيوشؾي ایطار ثطض عٌَاى ریالِ: -داًطگاُ علَم اطاٍرس  ٍ هٌابع طبیع  گزگاى

  ٍ ییوت: ایی اد    - DSSATاي ي اضظيابثي ماسل  مشفبير وبقز ثط ػملىطز ي اخعاي ػملىاطز شضر زاوا

 .1394آباى  19هطاٍر. تاریخ دفاع: 

-  

 

 مهارتهاي ييصٌ : 

 .اوًاع وط  افعاضَبي ضايح وبضثبوبمذيًسط يآقىبيي وبمل ثب  -

 . DSSATV.4ي  CERES-Maizeوبض ثب مسلُبي گيبَي اظ لجيل ي Crop Modelingآقىبيي وبمل ثب   -

 -ي َسايز ي َمبَىگي سيمُبي سحميمبسي زض خُاز حال مؿابول ي مكاى ر آثيابضي ي ظَىكاي       ؾبظمبوسَي  -

 .ي وكبيضظي حفبظشي سغييطار الليمي

 سؿلط وبمل ثٍ ظثبن اوگليؿي.   -

 :  ديرٌ هاي آمًزشي

 60ممسمبسي ي ديكطفشٍ ثٍ مسر  ARCVIEWآمًظـ وط  افعاض " قطوز زض زيضٌ آمًظقي سحز ػىًان -

 زض آمًظقىسٌ ؾبظمبن ومكٍ ثطزاضي.  24/2/83لغبيز  5/2/83ؾبػز اظ سبضيد 

اؾشطاسػي ثُجًز غض  د ؾز مسيطيز آة ي سغصيٍ ثطاي افعايف " سحز ػىًانقطوز زض زيضٌ آمًظقي  -

زض محال ؾابظمبن   ؾابػز   30ثٍ مسر  21/5/83لغبيز  17/5/83زض مًضخ  "ضاوسمبن سًليس ثطوح زض ايطان

 خُبز وكبيضظي مبظوسضان زض ؾبضي.

اظ  "ي سًؾؼٍ دبيساض وكبيضظيًَاقىبؾي " قطوز زض وبضگبٌ آمًظقي ثيه المللي ؾٍ ضيظٌ سحز ػىًان -
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 زض محل زاوكگبٌ ػلً  وكبيضظي ي مىبثغ طجيؼي گطگبن. 1384آثبومبٌ  25لغبيز  23سبضيد 

سُياٍ سماًيش ظضاػاي ي ذاسمبر ضؾابوي ًَاقىبؾاي        ،ضظيالمللاي ًَاقىبؾاي وكابي    ثايه  زيضٌ آمًظقي -

 َىسيؾشبن   -دًوب -1385ذطزاز  25لغبيز  12 -وكبيضظي ثٍ ظاضػيه

زض  18/2/86زض مًضخ ؾٍ قىجٍ  -قطوز زض وبضگبٌ يه ضيظٌ سحز ػىًان: مسيطيز يىذبضچٍ مىبثغ آة -

 محل قطوز ؾُبمي مسيطيز مىبثغ آة گطگبن

 ISIٌ سحز ػىًان: آقىبيي ثب وظب  مد ر ي دبيگبَُبي سًليسي قطوز زض وبضگبٌ آمًظقي يه ضيظ -

 ،زض محل وشبثربوٍ مطوعي وكبيضظي ؾبظمبن سطييحؾبػز  8ثٍ مسر  14/12/86زض مًضخ ؾٍ قىجٍ 

 .سُطان ،آمًظـ ي سحميمبر وكبيضظي

 ؾيؿشمُبي زليك اوساظٌ گيطي ؾطػز خطيبن آة زضسحز ػىًان:  زي ضيظٌقطوز زض وبضگبٌ آمًظقي  -

 .ؿٍ سحميمبر فىي ي مُىسؾي وكبيضظي )وطج(ؾمً زض محل 17/11/87لغبيز  16/11/87مًضخ 

 ضيظٌ سحز ػىًان: 6آمًظقي قطوز زض زيضٌ  -

- Agro-Meteorology in the agricultural planning and management networks.       From 2 

to 7 Sep 2012 

 قيطاظ -ضؼثطگعاض قسٌ زض ؾبظمبن خُبز وكبيضظي اؾشبن فب

 مسضؾيه: دطيفؿًض وؽ اؾشيرشط ي دطيفؿًض خبن يايطيىگب اظ َلىس

 ثيه المللي سحز ػىًان : آمًظقيقطوز زض زيضٌ  -

            Advance course on Conservation Agriculture, October 8-22, 2014, Ludhiana, Punjab,  

 India 

      سًؾط ؾيميز ثطگعاض قسٌ 

 :  جًايس ي تشًيقها

 . 1375محمك ومًوٍ آة ي ذبن زض ؾوح وكًض سًؾط يظاضر وكبيضظي زض ؾبل   -

 زض ؾوح اؾشبن گلؿشبن. 1381دػيَكگط ممشبظ ؾبل   -

 گلؿشبن. اؾشبنسحميمبر وكبيضظي ي مىبثغ طجيؼي مطوع زض ؾوح  1387ؾبل  ثطگعيسٌدػيَكگط   -

 گلؿشبن. ي مىبثغ طجيؼي اؾشبن مطوع سحميمبر وكبيضظيزض ؾوح  1390ؾبل  ثطگعيسٌدػيَكگط -

 گلؿشبن. مطوع سحميمبر وكبيضظي ي مىبثغ طجيؼي اؾشبنزض ؾوح  1392ؾبل  ثطگعيسٌدػيَكگط -

 

 :ي بيه المللياعضًيت در ظازماوها ي اوجمىه
ي ػضً گاطيٌ وابض اؾاشفبزٌ دبياساض اظ مىابثغ آة       (IRNCID)ديًؾشٍ وميشٍ ملي آثيبضي ي ظَىكي ايطان ػضً   -

 ليس مرهًیر وكبيضظي سًثطاي 

 AAAE)ػضً اودمه آؾيبوي مُىسؾيه وكبيضظي )  -

 AIT(AIT Alumni Association) ػضً اودمه فبضؽ الشحهي ن   -
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 International Consortium of Agricultural System Applications(ICASA)ػضً   -

  International Society for Agricultural Meteorology  (INSAM)ػضً  -

 

 اوتشـــارات : 

 شيروالهاي بيه المللي : -الف 
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soil in Thailand. Agricultural Water Management 52(3): 197-213.  
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Journal 27(1):1-24. 

4.  Asadi, M.E., and Clemente, R.S. 2003. Evaluation of CERES-Maize of DSSAT model to 
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Journal of Food, Agriculture & Environment 1(3&4): 270-276. 

5.  Asadi, M.E., 2005. Effects of global climate change on water resources. Journal of 

Agricultural Meteorology 60(5): 637-640.  
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Soil Science. Vol. 57(8): 853-871. 
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Bangkok, Thailand, PP.602-616.  
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1167-1174. 

6. Asadi, M.E. 2003. Nitrate leaching, yield and soil moisture prediction by CERES-Maize 
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Information Technology in Agriculture, Food and Environment, (ITAFE), October 7-10, 
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7. Asadi, M.E. 2004. Effects of global climate change on water resources. 



 

8 

International Symposium on Food Production and Environmental Conservation in the Face 
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agriculture. Programme and Abstracts N2004. The Third International Nitrogen 

Conference. October 12- 16, Nanjing, China. PP.68. 
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25. Arabi, Z. Homaee, M. Asadi, M.E. 2010.  HEDTA and Citric Acid effects on Cd and 

Pb uptake by Raphanus Sativus.  Proceedings of 2010 International Conference on 

Environmental Science and Development (CESD 2010). Singapore, 26-28 February. 
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27. Asadi, M.E. 2010. Qanat: the interaction dynamics of water and the environment. 

International Conference on the Environment and Natural Resources (ICENR): Challenges 
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28. Z. Arabi., M. Homaee., M.E. Asadi. 2011. Remediation of soils polluted by heavy 

metal using organic acids. 4th International Congress on Energy and Environment 
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29. Z. Arabi., M. Homaee., M.E. Asadi. 2011. Enhanced accumulation of PB in Raphanus 
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th
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Environment Engineering and Management. 25-27 May 2011. Merida, Spain. P. 197.  

30. Asadi. M. E. 2014.Water use efficiency of maize under different managements of crop 

residue and tillage. The 12
th

 Asian Maize Conference and Expert Consultation on maize for 

food feed nutrition and environmental security. (30 October-1 November 2014), Bangkok, 

Thailand. 

 

  شيروالها يمجالت داخلي: -ج
)مدلٍ ػلمي سرههي يظاضر  ظيشًن  (،اوًاع ؾيؿشش َبي ظَىكي)لؿمز ايل-1370-محمساؾمبػيل اؾسي، -1

 . 32-33نفحبر  -1370ذطزاز ي سيط مبٌ  -102قمبضٌ وكبيضظي(

)مبَىبماٍ ػلماي سرههاي     اوًاع ؾيؿاشش َابي ظَىكي)لؿامز زي (، ظيشاًن     -1370-اؾسي،محمس اؾمبػيل -2

 . 22-23ي 47-46نفحبر  -1370مطزاز ي قُطيًض  103قمبضٌ  -يظاضر وكبيضظي(

 . 26-27. نفحبر 111اؾشفبزٌ اظؾيفًن زضآثيبضي معاضع، ظيشًن قمبضٌ  -1371-ؾمبػيلمحمسا اؾسي، -3

مبَىبمٍ مدلٍ ظيشًن ) لعي  ان ح ؾيؿشمُبي آثيبضي زضمىومٍ گطگبن يگىجس، -1372-محمس اؾمبػيل اؾسي، -4

 . 36-37ي 44-45نفحبر  - 112قمبضٌ  -(ػلمي سرههي وكبيضظي

 .51ثيبضي وبثلي ، دسيسٌ اي وً زض آثيبضي ؾوحي، ؾىجلٍ قمبضٌ آ -1372 -اؾسي، محمساؾمبػيل  -5

. نفحبر 115دسيسٌ اي وً زض آثيبضي ؾوحي، ظيشًن قمبضٌ  Cablegation -1372 -اؾسي، محمس اؾمبػيل  -6

50،35-34  . 

. 6ذابن يمبقايه قامبضٌ     سحًیر خسيس آثيبضي ؾاوحي زض خُابن، آة،   -1374 -اؾسي، محمس اؾمبػيل  -7

 .  47-54نفحبر 

سحىايش قايبضثطاي وىشاطل ؾاطػز ديكاطيي آة       -1375 -اؾسي، محمس اؾامبػيل ي ضحمشاي، محماس َبقاش     -8

 . 16آثيبضي)سطخمٍ(. آة، ذبن ي مبقيه قمبضٌ 

-مدمًػاٍ ممابیر ػلماي    -آثكًيي ويشطار زض ظضاػز آثاي شضر)سطخماٍ(   -1375-محمس اؾمبػيل اؾسي، -9
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 .57-72نفحبر  -3مبضٌ سرههي سحميمبر فىي ي مُىسؾي وكبيضظي ق

اضظيبثي ومي ي ويفي آة ثطگكشي زض آثيبضي وكاشي دىجاٍ ،   -1377-اؾسي، محمس اؾمبػيل ي فطزاز، حؿيه  -10

 . 171-180نفحبر  -1قمبضٌ  29مدلٍ ػلً  وكبيضظي ايطان . خلس 

زض ضيقاُبي  اضظيابثي ثابظزَي وابضثطز آة     -1377 -فطيجطظ ويبوي،ػليطضب يػجبؾي،-اؾسي،محمس اؾمبػيل -11

سرههاي سحميمابر فىاي ي مُىسؾاي وكابيضظي       -آثيبضي ؾوحي زض مىومٍ گطگبن ، مدمًػاٍ ممابیر ػلماي    

 . 15-24، نفحبر 12قمبضٌ 

وكطيٍ ػلماي آمًظقاي ي   -ذوطار ثُساقشي ويشطار ثطاي مهط  وىىسگبن -1384 -محمساؾمبػيل ،اؾسي -12 

  .10الي  7نفحبر  ,84ذطزاز  ،قمبضٌ ؾً  ،ؾبل ؾً  -اط ع ضؾبوي وُبزٌ

اؾشفبزٌ ثُيىٍ اظ آة ي وًز َبي ويشطيغواٍ زض   -1384 -دطيؿب ،قبَيه ضذؿبض احمسي-محمساؾمبػيل ،اؾسي -13

 ،ؾبل ؾً ، 32ي   31قمبضٌ َبي  -وكطيٍ ػلمي آمًظقي ي اط ع ضؾبوي وُبزٌ -)زض زي لؿمز( وكبيضظي دبيساض

  .(32)قمبضٌ 17الي 12(ي نفحبر 31بضٌ )قم 12 الي  8نفحبر  ،84مُطي آثبن  ،قمبضٌ َفشش

ثطضؾاي ایاط ويشاطيغن ي آثيابضي ثاط       -1384-محماس اؾامبػيل   ،نبزلي ؾاُطاة ي اؾاسي   -اثًالفضل ،فطخي -14

 ،ؾابل زياظزَاش    -مدلٍ ػلً  وكبيضظي ي مىابثغ طجيؼاي گطگابن    -ػملىطز ي اخعاي ػملىطز اضلب  ولعا زض گىجس

 .72ي ال 63نفحبر آشض ي زيمبٌ.  ،قمبضٌ دىدش

مؼطفي ضيـ خسيس آثيبضي ثطوح زض وكاًض   -1384 -دطيؿب ،قبَيه ضذؿبض احمسي -محمس اؾمبػيل ،اؾسي -15

 . 21الي  13نفحبر  17قمبضٌ  -فهلىبمٍ ػلمي سطييدي ذكىي ي ذكىؿبلي وكبيضظي -چيه

مبَىبمااٍ ػلمااي سرههااي  مدلااٍ ظيشااًن ) -مااسيطيز آثياابضي واابوًی  -1385 -محمااس اؾاامبػيل ،اؾااسي -16

 . 14الي  10نفحبر  -1385فطيضزيه  167قمبضٌ  -(وكبيضظي

سؼيايه ويابظ آثاي    -1385 -محماس اؾامبػيل   ،اؾسي -مُسي ،َمبيي -ؾيس مديس ،ميط لويفي -مُسي ،ليهطي -17

قامبضٌ   7مدلٍ سحميمبر مُىسؾي وكبيضظي خلس  -شضر ػلًفٍ اي ي ضطيت گيبَي آن زض مطاحل مرشلف ضقس

  .142الي  125نفحبر -26

آثكًيي ويشطار زض -1385 -محمس اؾمبػيل ،اؾسي -مُسي ،َمبيي -ؾيس مديس ،ميط لويفي -مُسي ،ليهطي -18

-29قامبضٌ   7مدلٍ سحميمبر مُىسؾي وكابيضظي خلاس    -ثيبضي ثبضاوي سحز مسيطيز وًزآثيبضي شضرآؾيؿشش 

  .118الي  101نفحبر 

مدلاٍ   -ظيؿاز  محايط  ييضاظساٍ  ًز   وا طمهایطار  -1386 -اضزف. ،رٍضي -هحوش ایواعیل ،ایش  -19

 .27الي 20نفحبر  -1386آثبن ي آشض  183قمبضٌ  -مبَىبمٍ ػلمي سرههي وكبيضظي() ظيشًن

وبضثطز طًیوي ماسر آة قاًض ثاطاي سًلياس گىاس  زض قامبل       " -محمس اؾمبػيل  ،اؾسي –ػليطضب  ،ويبوي -20

 1387  دبييع  80مبضٌ دػيَكي دػيَف ي ؾبظوسگي)ظضاػز ثبغجبوي( ق مدلٍ ػلمي  -"گطگبن

. ایاطار  1387 -محماس اؾامبػيل   ،اؾاسي  -مُاسي  ،و سٍ ػطثاي  -ؾيس محمس خًاز ،ميطَبزي -يلي ،اضاظي -21

فهالىبمٍ داػيَف َابي ػلاً       -سيخ َبي گىاس  وابن زض گطگابن   يلي ثط ػملىطز ي اخعا  ػملىطز غوًآثيبضي سىم

 .67الي  57نفحبر  -قمبضٌ زياظزَش -گيبَي زاوكگبٌ آظاز اؾ مي ياحس گطگبن
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ويىاعاز    -مُسي ،و سٍ ػطثي -مؼهًمٍ ،نبلحي -دطيؿب  ،قبَيه ضذؿبض احمسي -محمس اؾمبػيل، اؾسي -22 

مدلاٍ وياًاض    -يمطاحل فىًلًغيه گىس  زض اؾاشبن گلؿاشبن   آة ي ًَايي ثطضؾي ضاثوٍ ػًامل  -1387 -مطيش ،فط

 .20الي  7. نفحبر 69ي  68مبضٌ ق ،سطييدي(-يفىي ؾبظمبن ًَاقىبؾي وكًض)ػلمي مدلٍ ػلمي

افاعايف ظيؿاز فطاَماي ؾاطة ثاٍ مىظاًض        -1388 -محمس اؾامبػيل  ،اؾسي -مُسي ،َمبيي -ظَطا ،ػطثي -23

فهلىبمٍ دػيَف َبي ػلً  گيبَي زاوكگبٌ آظاز اؾ مي ياحس گطگابن   - َبي آلًزٌ دبیيف گيبَي آن اظ ذبن

 . 34الي  27نفحبر  – (1388 سبثؿشبن -2قمبضٌ -. ؾبل چُبض 14ديبدي قمبضٌ )

مبَىبماٍ ػلماي   ) مدلٍ ظيشًن -وًزَب ي سغييطار الليمي - 1389 -قيطيه ،نبحجسل -اؾسي، محمس اؾمبػيل -24

 .32الي 26نفحبر  - 1389 مُط ي آثبن 211قمبضٌ  سرههي وكبيضظي(

غ مؼلاي    وبمطان زايضي ي،حؿاه قاىطي ياحاس،  محماس اؾامبػيل اؾاسي      -دطيؿاب  ،قبَيه ضذؿبضاحمسي -25

وكز ثسين ذبن ثط ذهًنيبر ومي ي ويفاي  زضثطضؾي مسيطيز آثيبضي ي ثؿشطَبي مشفبير  -1389-ديًؾز

گبٌ ناىؼشي  زاوكا ة ي ذابن.  آفىًن وكابيضظي ي مىابثغ طجيؼاي، ػلاً      ي مدلٍ ػلً    -اي گًخٍ فطوگي گلربوٍ

 .63الي  53نفحبر  -(1389دبييع  ، 53)ؾبل چُبضزَش قمبضٌ  -انفُبن

ياز  ي لممبيؿٍ آیبض افعيزن اؾايس ؾايشطيه ي وا    -1389-طا ػطثي، مُسي َمبيي،  محمس اؾمبػيل اؾسيظَ -26

فىًن وكبيضظي ي مىبثغ طجيؼاي، ػلاً    ي مدلٍ ػلً    -افعايف دبیيف گيبَي وبزميً  اظ ذبنَبي مهىًػي ثط 

 .95الي  85ر نفحب -(1389ظمؿشبن  ، 54)ؾبل چُبضزَش قمبضٌ  -گبٌ نىؼشي انفُبنآة ي ذبن. زاوك

مسيطيز ثُيىٍ آة ثطاي سًليس ثيكشط ثطوح. مدلٍ  .1390. ، دطيؿب قبَيه ضذؿبض احمسيمحمس اؾمبػيل اؾسي -27

 .31 الي 20. نفحبر 1390ثُمه  224ظيشًن قمبضٌ 

ي قيبضي  يا آثيبضي لوطٌ يَب ؿششيمسيطيز ؾ. 1391قبَيه ضذؿبض احمسي، دطيؿب ي محمس اؾمبػيل اؾسي.  -28

 – مدلٍ ػلً  ي فىًن وكبيضظي ي مىبثغ طجيؼي، ػلً  آة ي ذبن زاوكگبٌ نىؼشي انفُبن-سحز سىف آثيؾًيب 

 .107الي  97. نفحبر 61قمبضٌ 

مؼطفي ضيـ خسيس آثيبضي ثبلكشي. مدلٍ آة ي آثيبضي ضميمٍ ثطظگط قامبضٌ   .1391محمس اؾمبػيل اؾسي.  -29

 .21ي  20ذطزاز. نفحبر  31

. مدلٍ آة ي آثيبضي ضميمٍ ضاَىبضَبي ممبثلٍ ثب ثحطان ذكىؿبلي وكبيضظي .1391ي. محمس اؾمبػيل اؾس -30

 .26الي  24. نفحبر 91مُط 33ثطظگط قمبضٌ 

ي وًاضي ا آثيبضي لوطٌاضظيبثي زي ؾيؿشش . 1392قبَيه ضذؿبض احمسي، دطيؿب ي محمس اؾمبػيل اؾسي.  -31

َف آة زض وكبيضظي مًؾؿٍ سحميمبر ذبن ي مدلٍ دػي-سحز ضغيش َبي مرشلف ضطًثشي ي قيبضي)سيخ( 

 .100الي  89 ، نفحبر1، قمبضٌ 27خلس ، آة

 يسمبضب ي مهط  آة وكبيضظ زيطيمس يمؿبول ي چبلكُب. 1394حيسضي، وبزض ي محمس اؾمبػيل اؾسي.  -32

 .مُط  يبضيثطظگط آة ي آث مٍيضم .43ي  42. قمبضٌ 1394زض اؾشبن گلؿشبن. 

َبي مرشلف  . ثطضؾي مسيطيز1394محمس سمي فيض ثرف ي محمس حؿيه ضظالي.  محمس اؾمبػيل اؾسي، -33

يضظي ثط ػملىطز ي اخعا  ػملىطز شضر  ذبن يَكي حفبظز آة ي ذبن.ػ. مدلٍ ػلمي د اي ػلًفٍ
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 )زض زؾز چبح(.

                                                                                                                                                                                                                               
  کىفراوط ها ي ظميىارهاي داخلي : -د 
موبلؼٍ ي ثطضؾي اللايش گطگابن ي گىجاس، ؾاميىبض قاىبذز ي ضقاس ي سًؾاؼٍ         -1371 -محمس اؾمبػيل  اؾسي، -1

 .72-74نفحبر  -1371مُطمبٌ  15ي  14مىومٍ گطگبن ،

ومف آة زض سًؾؼٍ وكبيضظي مىومٍ گطگابن ي گىجاس ، ؾاميىبض قاىبذز ي      -1371 -اؾسي، محمس اؾمبػيل  -2

 . 52-53نفحبر  -1371مُط مبٌ  15ي 14ضقس ي سًؾؼٍ مىومٍ گطگبن، 

ىجس. قكميه ؾاميىبضملي  لعي  ان ح ؾيؿشمُبي آثيبضي زض مىومٍ گطگبن ي گ -1372-اؾسي، محمس اؾمبػيل -3

 .15-32نفحبر  -سُطان-1372اضزيجُكز  6سب   4آثيبضي ي ظَىكي ، 

ايليه وىگطٌ ثطوبماٍ ضياعي ي ؾيبؾاز     سحًیر خسيسآثيبضي ؾوحي زضخُبن،-1373-محمساؾمبػيل اؾسي،-4

-457نافحبر   سُاطان، -1373قاُطيًض 28ساب 26-گصاضي امًضظيطثىبوي)آة يذبن(زضثرف وكبيضظي

437. 

َكاشميه ؾاميىبضوميشٍ    -اضظيبثي ومي يويفي آة ثطگكشي زضآثيابضي وكاشي   -1375-محمس اؾمبػيل اؾسي، -5

 . 307-329نفحبر  سُطان، - 1375آثبومبٌ  2ي1-ملي آثيبضي ي ظَىكي

-طبيفٍ ضضبوي، حياسض  -ؾُطاثي،سيمًض-ضيبحي، حميس -ثبغبوي،خًاز -اقطفي،قُطا -اؾسي، محمس اؾمبػيل -6

ثطضؾي ػملىطز ضيقُبي  -1375-ػلي ميبن آثي،-مبمه دًـ،ػليطضب -، ػجبؼوكبيضظ -ػجبؾي، فطيجطظ

ثُماه   30ساب 27زيميه وىگاطٌ ملاي مؿابول آة يذابن وكاًض،      آثيبضي ؾوحي سحز مسيطيز ظاضػيه،

 . 30-40نفحبر  -، سُطان 1375

ًض سؼييه ضطاوت ضاواسمبن آثكاًيي ذبوُابي قا     -1375-فطيجطظ حيسضي، وبزضيػجبؾي،-اؾسي،محمساؾمبػيل-7

،سُاطان،  1375ثُماه مابٌ    27-30زيميه وىگطٌ ملي مؿبول آة ي ذبن وكًض، يؾسيمي مىومٍ گطگبن،

 .238-250نفحبر 

. مسيطيز آثيبضي وبوًی. ورؿشيه َمبيف سحميك ي سًؾؼة وكز ولعا زض اؾشبن 1382اؾسي، محمس اؾمبػيل.  -8

 . 7. گطگبن، نفحة 1382سيطمبٌ  16گلؿشبن، 

. آة ، مىجغ امىيز غاصايي. ايلايه وىفاطاوؽ ؾطاؾاطي آثرياعزاضي ي ماسيطيز       1383يل. اؾسي، محمس اؾمبػ -9

 . وطمبن. 1383اضزيجُكز  21ي 20مىبثغ آة ي ذبن. 

سؼيايه ضاطيت    -1384-محماس اؾامبػيل   ،اؾاسي مُسي ي  ،َمبيي -ؾيس مديس ،ميط لويفي -مُسي ،ليهطي -10

قاُطيًض   9الاي   6 -سُاطان  ،لً  ذبن ايطانوُميه وىگطٌ ػ -زض مىومٍ ويمٍ ذكه يضاميه ضرشگيبَي 

   .158سب  157. نفحبر 1384

زيمايه   .مسيطيز خابمغ آة زض لاطن ثيؿاز ي يىاش    . 1384 -دطيؿب ،قبَيه ضذؿبض -اؾسي، محمس اؾمبػيل -11

 . وطمبن. 1384اؾفىس  4ي 3وىفطاوؽ ؾطاؾطي آثريعزاضي ي مسيطيز مىبثغ آة ي ذبن. 

يه ؾيؿشش مُىسؾاي زض خُاز افاعايف     ،وًزآثيبضي. 1384 -دطيؿب ،ذؿبضقبَيه -اؾسي، محمس اؾمبػيل -12



 

14 

اؾفىس  4ي 3وىفطاوؽ ؾطاؾطي آثريعزاضي ي مسيطيز مىبثغ آة ي ذبن. زيميه  .وبضآيي وًزَبي اظسٍ

 . وطمبن. 1384

وىفاطاوؽ ؾطاؾاطي   زيمايه   .آلًزگي غياط ومواٍ اي مكاى ر ي زياسگبَُب    . 1384اؾسي، محمس اؾمبػيل.  -13

 . وطمبن. 1384اؾفىس  4ي 3اضي ي مسيطيز مىبثغ آة ي ذبن. آثريعز

ذًاخاٍ   -اؾاسي، محماس اؾامبػيل    -امايه  ،وابوًوي  -ػلي ،لسمي فيطيظآثبزي -اميط ،اؾ مي -وبزض ،حيسضي-14

محهاًیر ظضاػاي مىابطك مرشلاف وكاًض)مىبطك       آةوبضآيي مهط  . 1385. محمس حؿه ،ػجسالُي

 الي 12 . َمبيف ملي مسيطيز قجىٍ َبي آثيبضي ي ظَىكي .بن(گلؿشبن ي ذًظؾش،مغبن ،َمسان ،وطمبن

 . اًَاظ. 1385اضزيجُكز  14

ایطار ؾوًح مرشلف وًز ويشطاسي ي آة آثيبضي ثط آثكًيي . 1385اؾسي، محمس اؾمبػيل.  -مُسي، ليهطي-15

 . يويشطار ي ػملىطز شضر سحز مسيطيز وًزآثيبضي.  َمبيف ملي مسيطيز قجىٍ َبي آثيبضي ي ظَىك

 . اًَاظ. 1385اضزيجُكز  14 الي 12

ٍ  . 1386هحوش ایواعیل ایش .  -پزیسا ،ضاّیي رخسار احوش -16 ايلايه وبضگابٌ    - وًز آثيبضي زض گلربوا

 وطج-1386مُطمبٌ  26-فىي اضسمب  وبضآيي مهط  آة ثب وكز محهًیر گلربوٍ اي

يىاٍ ؾابظي مهاط  آة زض وكاز اضلاب       ثُ". 1386. محمس اؾمبػيل اؾاسي  -دطيؿب ،قبَيه ضذؿبض احمسي -17

ورؿشيه َمابيف ؾابظگبضي ثاب واش      -"ظيزضؼ ي زيط ضؼ ؾًيب ثٍ مىظًض ممبثلٍ ثب ذكىؿبلي زض گطگبن

 سُطان( -1386ثُمه  5-2آثي )

چبلكُبيي فطاضيي افعايف وابضآيي مهاط    . 1386دطيؿب.  ،قبَيه ضذؿبض احمسي-محمس اؾمبػيل ،اؾسي -18

 وطمبن(-1386ثُمه  18-16ميىبض ؾطاؾطي آثيبضي ي وبَف سجريط )وُميه ؾ -آة زض اضاضي آثي

خاًي زضخُاز افاعايف     -مؼطفي ؾيؿشش وًيه مطظثىس. 1386محمس حؿيه.  ،ضظالي-محمس اؾمبػيل ،اؾسي -19

-1386ثُماه   18-16وُميه ؾميىبض ؾطاؾاطي آثيابضي ي وابَف سجرياط )     - وبضآيي ؾيؿشش َبي آثيبضي

 وطمبن(

ٍ   ،ضييؿاي -دطيؿب ،يقبَيه ضذؿبض احمس -20  -1387-حؿاه  ،قاىطي ياحاس   -محماس اؾامبػيل   اؾاسي،  -ؾابمي

اضاوٍ ممبلٍ ثٍ   -اضظيبثي ػملىطز زي ضلش ظيز ضؼ ي زيط ضؼ ؾًيب سحز سأیيط ؾيؿشمُبي مرشلف آثيبضي

 (وطج-87مطزاز  30لؼبيز  28نًضر دًؾشط زض  زَميه وىگطٌ ػلً  ظضاػز ي ان ح وجبسبر ايطان )

-1387 -وابمطان زايضي  -حؿاه قاىطي ياحاس    -دطيؿب قابَيه ضذؿابض احماسي    - مس اؾمبػيلمح ،اؾسي  -21

اي سحز ضغيمُابي آثيابضي ي ثؿاشطَبي مشفابير      طضؾي ذهًنيبر ومي ي ويفي گًخٍ فطوگي گلربوٍث

اضاوٍ ممبلٍ ثٍ نًضر قفبَي زض ايليه وىگطٌ ملي فىآيضي سًلياس ي فاطآيضي گًخاٍ     -وكز ثسين ذبن

 مكُس ممسؼ(.-1387ُمه ث 24ي  23فطوگي )

سًليس ثاطوح ثيكاشط ثاب آة ومشاط زض اضاضاي       -1388-دطيؿب ،قبَيه ضذؿبض احمسي -محمس اؾمبػيل ،اؾسي -22

 9ي  8 ) ايليه َمبيف ملي سىكُبي محيوي زض ػلاً  وكابيضظي  اضاوٍ ممبلٍ ثٍ نًضر دًؾشط زض   -فبضيبة

 .(زاوكگبٌ ثيطخىس -88ثُمه 
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اضاوٍ ممبلاٍ    -وگطقي ثط سىف آة زض خُبن -1388-دطيؿب ،بَيه ضذؿبض احمسيق -محمس اؾمبػيل ،اؾسي -23 

زاوكاگبٌ   -88ثُماه   9ي  8 ) ايليه َمبيف ملي سىكُبي محيوي زض ػلً  وكابيضظي ثٍ نًضر دًؾشط زض 

 (.ثيطخىس

افعايف ضيؿز فطاَمي ؾطة ثٍ مىظًض دبیيف -1388-محمس اؾمبػيل ،اؾسي-مُسي ،َمبيي -ظَطا ،ػطثي -24

ايليه َمبيف ملي سىكاُبي محيواي   اضاوٍ ممبلٍ ثٍ نًضر دًؾشط زض . 1388 -يبَي آن اظ ذبوُبي آلًزٌگ

 . (زاوكگبٌ ثيطخىس -88ثُمه  9ي  8 ) زض ػلً  وكبيضظي

افعايف ضيؿز فطاَمي ومف اؾيس ؾيشطيه زض -1388-محمس اؾمبػيل ،اؾسي-مُسي ،َمبيي -ظَطا ،ػطثي -25

ٌ  ؾطة ثٍ مىظًض دبیيف گيابَي   ايلايه  اضاواٍ ممبلاٍ ثاٍ ناًضر دًؾاشط زض      . 1388 -آن اظ ذبوُابي آلاًز

 .(زاوكگبٌ ثيطخىس -88ثُمه  9ي  8 ) َمبيف ملي سىكُبي محيوي زض ػلً  وكبيضظي

دىجٍ  ،ثطوح  ،ثُطٌ يضي مهط  آة محهًیر ظضاػي گىس   -1388 -ضييب ،ػميلي -محمس اؾمبػيل ،اؾسي -26

ثٍ نًضر قافبَي زض زياظزَمايه َمابيف    ممبلٍ اضاوٍ   -يؿٍ آن ثب ايطاني شضر زض اضاضي آثي زويب ي ممب

 -اؾافىس  6ي  5  -مسيطيز آثيبضي زض ايطان چبلف َب ي چكاش اواساظَب   ،وميشٍ ملي آثيبضي ي ظَىكي ايطان

 .110-93نفحبر  سُطان.

    1389-حلٍ مؼابفي ضا ي ػجسالىبنط  اسطن چبلي -محمس اؾمبػيل اؾسي -اثًالفضل فطخي -يحيي ثًمطزاوي،ا -27

سبیيط ممبزيط مرشلف ويشطيغن ثط سدمغ مبزٌ ذكه ي قبذم ثطزاقز ولعا زض سبضيد َبي وكز ثطضؾي  -

اضاوٍ ممبلٍ ثٍ نًضر دًؾشطزض ؾًميه ؾميىبض ثيه المللي زاوٍ َبي ضيغىي ي ضيغه َبي ذًضاوي  -سبذيطي

 .زيمبٌ، سُطان( 2ي  1)

    1389-ضاحلٍ مؼبفي ي ػجسالىبنط اسطن چبلي -محمساؾمبػيل اؾسي -اثًالفضل فطخي -يحيي ثًمطزاوي،ا -28

سحز  (.Brassica napus Lثطضؾي ایط سطاوش ثًسٍ ي ويشطيغن ثط ػملىطز ي ذهًنيبر ظايكي ولعا ) -

اضاوٍ ممبلٍ ثٍ نًضر دًؾشطزض ؾًميه ؾميىبض ثيه المللي زاوٍ َبي  -وكز سبذيطي زض مىومٍ گطگبن

 زيمبٌ، سُطان(. 2ي  1ضاوي )ضيغىي ي ضيغه َبي ذً

    1389-ضاحلاٍ مؼابفي   ي ػجسالىبنط اساطن چابلي   -حمساؾمبػيل اؾسيم-فطخي اثًالفضل-يحيي ثًمطزاوي،ا -29

اضاواٍ   -اثطضؾي ممبزيط مشفبير ويشطيغن ي سطاوش زض سبضيد وبقز َبي سبذيطي ثط قبذم ثطزاقز ولاع  -

زيمابٌ،   2ي  1زاوٍ َبي ضيغىي ي ضيغه َبي ذًضاوي ) ممبلٍ ثٍ نًضر دًؾشطزض ؾًميه ؾميىبض ثيه المللي

  سُطان(.

-ػويٍ نفطوػاز ي ؾُطاة ؾُطاثي لوف آثبز-لي  حجيجيبن -محمس اؾمبػيل اؾسي -، ػليطضبؾبيضي وػاز -30

اضاوٍ ممبلٍ ثٍ  - ثط ضيي خمؼيز ػلف َبي َطظ ؾًيبي ثمبيبي گيبَي  يضظي سبیيط ازيار ذبن -1389

 زيمبٌ، سُطان(. 2ي  1ه ؾميىبض ثيه المللي زاوٍ َبي ضيغىي ي ضيغه َبي ذًضاوي )نًضر دًؾشطزض ؾًمي

حؿاه حجيجاي ي ثُىاب      -محماس اؾامبػيل اؾاسي    -محماس حؿايه اضظاواف    -ؾاُطاة  ،ؾُطاثي لوف آثابزي  -31

ثاط ضيي  دبضامشطَبي ػمليبر مسيطيز ثمبيبي گيبَي ي ضيـ َابي ذابن يضظي   ثطضؾي  -1389-وبمىبض

اضاوٍ ممبلٍ ثٍ ناًضر دًؾاشطزض ؾاًميه ؾاميىبض ثايه       - ي ثيًلًغيه سثجيز وىىسٌ ويشطيغنثطذي دبضامشطَب
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 زيمبٌ، سُطان(. 2ي  1المللي زاوٍ َبي ضيغىي ي ضيغه َبي ذًضاوي )

. افاعايف اؾاشرطاج گيابَي ؾاطة ثاب اؾاشفبزٌ اظ       1390محمساؾامبػيل اؾاسي.    -مُسي َمبيي -ظَطا ػطثي -32

ATDEA.  ٍ14لغبياز   12زض زياظزَيمه وىگطٌ ػلً  ذابن اياطان زضسابضيد     دًؾشط ممبلٍ ثٍ نًضراضاو  

 زض سجطيع. 1390قُطيًض 
زض خصة ي اوشمبل وابزميً  سًؾاط    TTEA. ومف 1390محمساؾمبػيل اؾسي.  -مُسي َمبيي -ظَطا ػطثي -33

  14 لغبياز  12زض زياظزَايمه وىگاطٌ ػلاً  ذابن اياطان زضسابضيد        دًؾاشط ممبلٍ ثٍ ناًضر  اضاوٍ سطثچٍ. 

 زض سجطيع. 1390قُطيًض 
. سؼييه وبضآيي مهط  آة شضر سحز مسيطيز َبي 1390محمسحؿيه ضظالي.  -محمس اؾمبػيل اؾسي-34

وبضگبٌ آمًظقي ثيه المللي وكبيضظي حفبظشي ي سبیيط آن ثط ثُطٌ يضي آة زض  مرشلف ذبن يضظي.

 .زض وطج 22/6/1390مًضخ 

َابي  ایاط ماسيطيز ثمبيابي گيابَي ي ؾيؿاشش     . 1391بػيل اؾاسي.  محمس اؾم ؾُطاة ؾُطاثي لوف آثبزي ي -35

ذبن يضظي ثط وبضآيي مهط  آة ؾًيب زض مىومٍ گطگبن. ايليه َمبيف ملاي ماسيطيز آة زض معضػاٍ    

 وطج(.-1391ذطزاز  10ي  9)

ممبيؿٍ . 1392 -وطگؽ حؿيه وػاز فًخطزي، اثًطبلت َعاض خطيجي، محمس اؾمبػيل اؾسي، ذليل لطثبوي -36

اضاوٍ ممبلٍ  -يط ؾيؿشش َبي مرشلف ذبن يضظي حفبظشي ي مطؾً  ثط حفظ ضطًثز ذبن ي ػملىطز محهًلسبی

. زاوكىسٌ فىي 1392مطزاز  24ثٍ نًضر دًؾشط زضزيميه َمبيف ملي حفبظز ي ثطوبمٍ ضيعي محيط ظيؿز. 

 قُيس مفشح َمسان ياثؿشٍ ثٍ زاوكگبٌ فىي ي حطفٍ اي.

سبیيط . 1392 -اؾسي، اثًطبلت َعاض خطيجي، ذليل لطثبوي ؾمبػيلمس اوطگؽ حؿيه وػاز فًخطزي، مح -37

اضاوٍ ممبلٍ ثٍ نًضر -ؾيؿشش َبي مرشلف ذبن يضظي حفبظشي ي مطؾً  ثط ذًال فيعيىي ي قيميبيي ذبن

. زاوكىسٌ فىي 1392قُطيًض  21دًؾشط زضزيميه َمبيف ملي سًؾؼٍ دبيساض وكبيضظي ي محيط ظيؿز ؾبلش. 

 ن ياثؿشٍ ثٍ زاوكگبٌ فىي ي حطفٍ اي.قُيس مفشح َمسا

ي مطؾً  زض وكز شضر  ممبيؿٍ وكبيضظي حفبظشي. 1393اؾسي ي محمس حؿيه ضظالي. ؾمبػيلمحمس ا  -38

 (.1393 قُطيًض 9ي  8  )زاوكگبٌ اضيميٍ ملي ذبن ي محيط ظيؿز .وىگطٌزض اؾشبن گلؿشبن

آة زض وكبيضظي.ايليه َمبيف زؾشبيضزَبي  ضاَىبضَبي افعايف ثُطٌ يضي. 1393اؾسي. ؾمبػيلمحمس ا  -39

 )اوشربة ممبلٍ ثطسط(. 1393اؾفىس  13وًيه زض وكبيضظي. زاوكگبٌ آظاز اؾ مي ياحس گطگبن. گطگبن 

 

 : ابکت –ي 

ضاَىماابي  . 1387محمااس اؾاامبػيل.   ،اؾااسي -1 722/87قامبضٌ یجاز   . آثيبضي گيبَبن ظضاػي 
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آماًظـ ي   ،ي ي سحميمبسي وكبيضظي ؾبظمبن ساطييح مطوع اؾىبز ي  مساضن ػلم زض  28/5/1387مًضخ 

 ل. 80كبيضظي. اوشكبضار وًضظيي. گطگبن. سحميمبر و

 

 ،سراعت داًِ ّا  رٍغٌ  )یَیا هباً  ااربزد . 1388هحوش ایواعیل. فزج , ابَالفضل.  ،ایش  -2

خ مًض 619/88قمبضٌ یجز  ظ. 84تْزاى  ًطز علَم اطاٍرس  ایزاى.. الشا ٍآف ابگزداى( ،پٌبِ

آمًظـ ي سطييح  ،مطوع اؾىبز ي  مساضن ػلمي ي سحميمبسي وكبيضظي ؾبظمبن سحميمبر زض  1/7/1388

 .وكبيضظي
 

 157اوشكبضار وًضظيي. گطگبن.   .مسيطيز ثُيىٍ آة زض گيبَبن ظضاػي . 1391اؾسي، محمس اؾمبػيل.  -3

ؾبظمبن  وكبيضظيزض مطوع اط ػبر ي مساضن ػلمي  19/2/91ثٍ سبضيد  40743یجز ثٍ قمبضٌ  ل.

  سحميمبر، آمًظـ ي سطييح وكبيضظي.

 

 : ي گسارشهاي پصيهشيوشـــريات  – ٌ

 

 2/4/1371مااًضخ76/71قاامبضٌ یجااز "ثااطآيضز وياابظآثي گيبَاابن زضمىومااٍ گطگاابن يگىجااس     "وكااطيٍ .1

زضمطوعاط ػبر يمساضن ػلمي وكبيضظي ؾبظمبن سحميمبر وكبيضظي يمىبثغ طجيؼاي اياطان ، قامبضٌ    

 زضمطوعسحميمبر وكبيضظي گطگبن يگىجس.  37/71/239یجز 

 69/74قامبضٌ یجاز   "اضظيبثي ومي يويفي آة ثطگكشي زضآثيابضي وكاشي  "گعاضـ دػيَكي وُبيي ططح .2

زضمطوعاط ػاابر يمااساضن ػلمااي وكاابيضظي ؾاابظمبن سحميماابر آمااًظـ يسااطييح   30/3/74مااًضخ

 وكبيضظي. 

مىشكاطٌ اظ   "مىومٍ گطگابن ي گىجاس زض آن   وگطقي ثط سمؿيش ثىسي خسيس الليمي ايطان ي خبيگبٌ  "وكطيٍ  .3

 .1373زيمبٌ  -ؾًي قًضاي اوشكبضار ؾبظمبن وكبيضظي گطگبن ي گىجس

 .1374آثبومبٌ -مىشكطٌ اظؾًي ؾبظمبن وكبيضظي گطگبن يگىجس"ظمبن آثيبضي گيبَبن ظضاػي"وكطيٍ .4

بن ي مدمًػٍ ممبیر آثيابضي يظَىكاي مىشكاطٌ اظؾاًي قاًضاي اوشكابضار ؾابظمبن وكابيضظي گطگا          .5

 . 1373گىجس.مطزاز مبٌ 

سؼييه ضطايت ضاوسمبن آثكًيي ذبوُبي قًض ي ؾسيمي ايطان ، زقز  "وُبيي ططح  يگعاضـ دػيَك .6

قمبضٌ یجز  "زقز ميبوسيآة  -ضاضي خىًة اًَاظ ا-گطگبن ي گىجس -ضيزقز انفُبن  -مغبن 

حميمبر ، آمًظـ زض مطوع اط ػبر ي مساضن ػلمي وكبيضظي ؾبظمبن س 14/4/1376مًضخ  76/176

 .1376ي سطييح وكبيضظي ايطان ؾبل 

ضيـ آثيبضي وكشي ثب اؾاشفبزٌ اظ ؾايفًن زض ممبيؿاٍ ثاب      “گعاضـ وُبيي ططح مكشطن سحميمي سطييدي   .7

يضظي . ماسيطيز آماًظـ ي ساطييح ؾابظمبن وكاب     1375.ؾابل    ”آثيبضي غطلبثي مىوماٍ گطگابن ي گىجاس   

 .54/75گطگبن ي گىجس. قمبضٌ مهًة 
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وبضآيي مهط  آة محهًیر ظضاػي مىبطك مرشلف سؼييه  " سحميمبسي  وُبيي ططح يػيَكگعاضـ د .8

زض مطواع اط ػاابر ي    988/84قامبضٌ یجااز   " گلؿاشبن ي ذًظؾااشبن(  ،مغاابن ،َماسان  ،وكاًض) وطماابن 

 1384مساضن ػلمي وكبيضظي ؾبظمبن سحميمبر ، آمًظـ ي سطييح وكبيضظي ايطان ؾبل 

یقیات  تحیت عٌیَاى: ارسییاب  ٍ االیبزایییَى هیش  ایاه یَتز         گشارش پضٍّط  ًْای  طیز  تحق  .9

CERES-Wheat زضمطوعاط ػاابر  9/10/1386هییَر    1113/86بییِ ضییوارُ  -در هٌطقییِ گزگییاى

 . 86ؾبل  وكبيضظي سحميمبرآمًظـ ي ،سطييحيمساضن ػلمي وكبيضظي ؾبظمبن 

ٍ  اضظيابثي " سحز ػىًان:دطيغٌ سحميمبسي گعاضـ دػيَكي وُبيي  .10 ؾيؿاشش آثيابضي لواطٌ اي     زي ي ممبيؿا

 00 -0000 -85146   قمبضٌ مهًة: -"يمُبي مرشلف آثيبضيغسحز ض  ي ؾوحي ؾًيب (Tape)وًاضي 

مدااطي مؿاائًل: دطيؿااب قاابَيه  .  1/7/1388مااًضخ  625/88قاامبضٌ فطيؾااز:   -3  - 056 -221200 –

 وشًن حميس-ضحيش طجطؾب-َمىبضان: محمس اؾمبػيل اؾسي -ؾبميٍ ضويؿي-ضذؿبض احمسي

گعاضـ دػيَكي وُبيي دطيغٌ سحميمبسي مؿشمل سحز ػىًان: ایطار وًزآثيبضي ثب اؾشفبزٌ اظ ؾيؿشمُبي  .11

-14- 86066  قمبضٌ مهًة:-ثط ػملىطز ي اخعاي ػملىطز شضر قيطيه  خًيچٍ ايآثيبضي ثبضاوي ي 

 .9/11/1389مًضخ   1436/89قمبضٌ فطيؾز:  -57-2

سسييه اؾشبوساضزَبي اضظيبثي ذؿبضر "سحز ػىًان:  ذبل يگعاضـ دػيَكي وُبيي دطيغٌ سحميمبس .12

-03-8802-88008 قمبضٌ مهًة:"وبقي اظ سىف مبوساثي زض مطاحل مرشلف ضقس زض معاضع گىس  آثي

 .5/4/1391مًضخ  40973قمبضٌ یجز گعاضـ وُبيي  57-14

 ثطضؾاي وابضآيي مهاط  آة سحاز    سحاز ػىاًان:    ذابل گعاضـ دػيَكي وُابيي داطيغٌ سحميمابسي     .13

قاامبضٌ   4-57-14-89010 قاامبضٌ مهااًة:" زض وكااز شضر مااسيطيز َاابي مرشلااف ذاابن يضظي 

 .20/7/1392مًضخ  43639 فطيؾز:

ثطضؾاي وابضآيي مهاط  آة سحاز     گعاضـ دػيَكي وُابيي داطيغٌ سحميمابسي ذابل سحاز ػىاًان:        .14

-89023 قمبضٌ مهًة: "ثي ذبن يضظي ي ذبن يضظي مطؾً  زض وكز ؾًيبمسيطيز َبي مرشلف 

 .7/11/1392مًضخ  44302 قمبضٌ فطيؾز:  14-57-4

ایط ثركي خسايٍ َبي ضيعيثيً  ثًمي َمعيؿاز    سحز ػىًان: مؿشملدطيغٌ سحميمبسي  عاضـ دػيَكيگ .15

مدطي  -ثب ثبل  زض مىبطك مرشلف مشبیط اظ سىف ذكىي اؾشبن َبي گلؿشبن، مبظوسضان ي ذطاؾب ن ضضًي

 .14/6/1394سبضيد  47480 فطيؾزقمبضٌ مؿئًل: محمس حؿيه اضظاوف. 

 .20/7/1394سبضيد  47964قمبضٌ یجز  -لعا زض اؾشبن گلؿشبنچبح وكطيٍ فىي ظضاػز و .16

ؾاُطاة   -مؼهًمٍ ياًوؽ آثابزي   -محمساؾمبػيل اؾسي -محمسػلي آلبخبوي-بليف: اثًالفضل فطخيس

محمسحؿايه   -ضحمز اهلل ثُماطا   -ػليطضب ؾبيضي وػاز -حميسضضبنبزق وػاز -محؿه ثبلطي -ؾُطاثي

 ػلي مًؾي ذبوي. -حجيت اهلل وكيطي -چيمؿؼًزوبظمي ط  -ؾليمبن ذطمبلي -اضظاوف


