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عنوان پاياننامه دوره کارشناسی ارشد:
فون کنههاي  Mesostigmataدر باغهاي میوه غرب اصفهان با تاکید بر خانواده  Phytoseiidaeو بررسی تغییرات
فصلی جمعیت کنه شکارگر )Typhlodromus isfahanicus sp. nov. (Acari: Phytoseiidae

عنوان رسالهی دوره دکتری:
مدلسازي پراکنش ساقهخوارهاي برنج و سنهاي شکارگر آنها در اقلیمهاي مختلف ایران

انتشارات
كتاب:
 -8جالئيان ،مهدي ،حسامی ،شهرام و آزاده کریمی .8935 .حشرهشناسي .انتشارات دانشگاه آزاد واحد شیراز 911 .صفحه.
 -1فرحپور ،آتوسا؛ صالحی ،لطیف؛ جالئيان ،مهدي و شهرام حسامی .8935 .حشرات فرآوردههاي انباري .انتشارات
دانشگاه آزاد واحد شیراز 131 .صفحه.
نشريات فني:
 -8جالئيان ،مهدي ،شاهرخی ،محمدباقر و مهدي بصیرت .8935 .جوندگان باغهاي پسته .انتشارات مؤسسهي تحقیقات
پستهي کشور 98 .صفحه.
 -1جالئيان ،مهدي و سیدیحیی امامی .8938 .مدیریت تلفيقي پسيل پسته در خراسان رضوي (با تاکيد بر اصالح الگوي

مصرف سموم در استان) .انتشارات مؤسسهي تحقیقات پستهي کشور 91 .صفحه.
 -9طبري ،مهرداد؛ جالئيان ،مهدي؛ رضاییپور ،عبداله و رضا مشکآبادي .8935 .معرفي شبپره برگخوار قهوهاي برنج

(اولين گزارش خسارت در مزارع برنج شمال کشور) .انتشارات مؤسسهي تحقیقات برنج کشور 88 .صفحه.
مقاالت:
مجالت فارسي:

 -8جالئيان ،مهدي .8911 ،گزارش کنهي ) Nenteria breviunculata (Acari: Mesostigmataاز ایران .نامهي انجمن
حشرهشناسی ایران ،جلد  ،19شماره  ،8صفحه .859
 -1جالئيان ،مهدي؛ صبوري ،علیرضا و حسین سیداالسالمی .8911 ،گزارش پنج گونه از کنههاي میاناستیگمایان
( )Mesostigmataبراي فون ایران .نامهي انجمن حشرهشناسی ایران ،جلد  ،19شماره  ،1صفحه .815
 -9جالئيان ،مهدي؛ صبوري ،علیرضا و حسین سیداالسالمی .8919 ،گزارش کنههاي راستهي پیشاستیگمایان ( Acari:

 )Prostigmataباغهاي میوهي غرب اصفهان .نامهي انجمن حشرهشناسی ایران ،جلد  ،15شماره  ،8صفحه .51

 -9جالئيان ،مهدي و فرشید نوربخش .8919 ،گزارش یک جنس و یک گونه کنه از راستهي پیشاستیگمایان از ایران .نامهي
انجمن حشرهشناسی ایران ،جلد  ،15شماره  ،8صفحه .53
 -5جالئيان ،مهدي .8911 ،دستورالعمل مبارزه با پسیل پسته ( )Agonoscena pistaciaeدر مناطق پستهکاري استان خراسان
رضوي .ماهنامه سبززیست ،سال اول ،شماره دوم ،صفحات .55-59
 -5کمالی ،هاشم و مهدي جالئيان .8935 ،کنهي جوانهي توت ) Aceria mori )Acari: Eriophyidaeآفت جدید توت
سفید در ایران .فصلنامه گیاهپزشکی ،جلد  ،9شماره  ،1صفحه .115-155
 -1جالئيان ،مهدي و آزاده کریمی .8938 ،مقایسه جمعیت پسیل معمولی پسته ( )Agonoscena pistaciaeروي مهمترین ارقام
بومی و غیر بومی پسته در استان خراسان رضوي .مجله تحقیقات آفات گیاهی ،جلد  ،1شماره  ،9صفحه .59-95
 -1جالئيان ،مهدي؛ منصوري ،مهدي و آزاده کریمی .8931 ،پراکنش و ویژگیهاي ریختشناسی پارازیتوییدها و

هایپرپارازیتوییدهاي سپردار واوي پسته ) Lepidosaphes pistaciae (Hem.: Diaspididaeدر استان اصفهان .مجله تحقیقات
آفات گیاهی ،جلد  ،9شماره  ،1صفحه .98-83
 -3جالئيان ،مهدي؛ فرحپور حقانی ،آتوسا و مهدي اسفندیاري .8935 ،اولین گزارش خسارت شبپرهي Leucania loreyi

) (Lep.: Noctuidaeروي برنج در استان گیالن .مجله تحقیقات آفات گیاهی ،جلد  ،1شماره  ،9صفحه .15-11

 پراکنش جغرافیایی شبپرههاي ساقهخوار.8935 ، علیمراد و بابک نعیمی، علی؛ سرافرازي، مهدي؛ گلیزاده، جالئيان-85
.19-88  صفحه،1  شماره،1  جلد، مجله تحقیقات آفات گیاهی. در شالیزارهاي ایرانLeucania loreyi (Lep.: Noctuidae)
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:)کنفرانسها (داخلی و خارجی

)Mesostigmata(  معرفی یک خانواده جدید از کنههاي راسته میاناستیگمایان.8918 ، مهدي و کمال احمدي، جالئيان-8
.155  صفحه، دانشگاه رازي کرمانشاه، پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران.براي فون ایران
Acari: ( Trachytidae

 معرفی پنج گونه جدید از کنههاي خانواده.8918 ، مهدي و ارنست بریتگر، جالئيان-1

.151  صفحه، دانشگاه رازي کرمانشاه، پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران.) براي فون ایرانMesostigmata
)Acari: Mesostigmata( Parasitidae  بـررسی فونیستیک کنـــههاي خـــانواده.8911 ، مهدي و کمال احمدي، جالئيان-9
.883  صفحه، دانشگاه ارومیه، یازدهمین کنفرانس سراسري زیستشناسی ایران.در استان کرمان

 -9جالئيان ،مهدي و فرشید نوربخش .8911 ،بررسی تاثیر تخریب جنگل هاي بلوط منطقه لردگان (چهار محال و بختیاري) بر
تعداد و تنوع بندپایان خاکزي .یازدهمین کنفرانس سراسري زیستشناسی ایران ،دانشگاه ارومیه ،صفحه ؟.
 -5جالئيان ،مهدي؛ سیداالسالمی ،حسین؛ صبوري ،علیرضا و بیژن حاتمی .8919 ،فون کنههاي فیتوزئیده و تغییرات فصلی
جمعیت کنه شکارگر ) Typhlodromus isfahanicus Ueckermann & Jalaeian (Acari: Phytoseiidaeدر باغهاي میوه
اصفهان .شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران ،دانشگاه تبریز ،صفحه .159
 -5جالئيان ،مهدي؛ صبوري ،علیرضا و حسین سیداالسالمی .8919 ،اولین گزارش از جنسها و گونههاي راسته
میاناستیگمایان براي فون ایران .شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران ،دانشگاه تبریز ،صفحه .159
 -1جالئيان ،مهدي؛ صبوري ،علیرضا و حسین سیداالسالمی .8915 ،اولین گزارش از خانوادهها ،جنسها و گونههاي راسته
میاناستیگمایان براي فون استان اصفهان .هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران ،دانشگاه تهران ،صفحه .851
 -1جالئيان ،مهدي؛ صبوري ،علیرضا و فرید فرجی .8911 ،معرفی چند گونه از خانواده فیتوزئیده Phytoseiidae (Acari:

) Mesostigmataبراي فون ایران و استان اصفهان .هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران ،دانشگاه بوعلیسینا همدان ،صفحه
.151
 -3منصوري ،مهدي؛ سیداالسالمی ،حسین و مهدي جالئيان . 8913 ،تعیین پراکنش و اهمیت نسبی زنبورهاي پارازیتوئید

سپردار واوي پسته ) Lepidosaphes pistaciae Arch. (Hem.: Diaspididaeدر استان اصفهان .نوزدهمین کنگره
گیاهپزشکی ایران ،موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور ،صفحه .91
 -85جوینده ،علی؛ جالئيان ،مهدي و الهه صدیق .8913 ،برررسی امکان استفاده از شکارگر بالتوري سبز Chrysoperla

) carnea (Neu.: Chrysopidaeدر کنترل پسیل گالبی .نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران ،موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
کشور ،صفحه .55
 -88جالئيان ،مهدي؛ بصیرت ،مهدي و علی جوینده .8935 ،معرفی دشمنان طبیعی پسیل معمولی پسته Agonoscena

) pistaciae (Hem.: Psyllidaeدر پستهکاريهاي خراسان رضوي .دومین همایش ملی مدیریت آفات ،دانشگاه شهید باهنر
کرمان ،صفحه .55
 -81جالئيان ،مهدي؛ کریمیشهري ،محمودرضا؛ حاجیانشهري ،محمد؛ قبولیان ،محمودرضا؛ علیاکبري ،رضا و کریس
دایتریش .8935 ،فون زنجركهاي خانوادهي ) Cicadellidae (Hemipteraدر مهمترین تاکستانهاي استان خراسان رضوي.
دومین همایش ملی مدیریت آفات ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،صفحه .51
 -89پناهی ،حسنیه؛ عسکریانزاده ،علیرضا؛ صبوري ،علیرضا و مهدي جالئيان .8935 ،کنههاي شکارگر خانواده

) Phytoseiidae (Acari: Mesostigmataعوامل کنترل بیولوژیک کنههاي تارتن در باغات شهرستان مشهد .اولین همایش
ملی راهبردهاي دستیابی به کشاورزي پایدار ،دانشگاه پیام نور استان خوزستان ،صفحه ؟.
 -89جالئيان ،مهدي؛ ديکاسترو ،تاتیانا و هاشم کمالی .8935 ،گزارش جدید از گونهي Pulaeus lenis Corpuz-Raros

) (Acari: Cunaxidaeبراي ایران .اولین کنگرهي کنهشناسی ایران ،مرکز بینالمللی علوم و تکنولوژي پیشرفته و علوم محیطی،
کرمان ،صفحه .19
 -85باقري ،محسن؛ توسلی ،مصطفی؛ جالئيان ،مهدي و عیسی جبله .8935 ،تاثیر آبشویی و دوزهاي مختلف مادهي شوینده
بر کنترل کنهي قرمز پاکوتاه انار ) .Tenuipalpus punicae (Acari: Tenuipalpidaeاولین کنگرهي کنهشناسی ایران ،مرکز
بینالمللی علوم و تکنولوژي پیشرفته و علوم محیطی ،کرمان ،صفحه .15

 -85خوشنویس ،ماندانا؛ کمالی ،کریم و مهدي جالئيان .8935 ،گزارشهاي جدید از کنههاي باالخانوادهي
) Tetranychoidea (Acari: Trombidiformesبراي استان خراسان رضوي و ایران .اولین کنگرهي کنهشناسی ایران ،مرکز
بینالمللی علوم و تکنولوژي پیشرفته و علوم محیطی ،کرمان ،صفحه .91
 -81غفاریان ،آزاده؛ جاللیزند ،علیرضا؛ جوهرچی ،امید و مهدي جالئيان .8935 ،اولین گزارش جنس Reticulolaelaps

) (Mesostigmata: Laelapidaeاز ایران .اولین کنگرهي کنهشناسی ایران ،مرکز بینالمللی علوم و تکنولوژي پیشرفته و
علوم محیطی ،کرمان ،صفحه .55
 -81رحمدلی ،آمنه؛ رون ،سلطان؛ جالئيان ،مهدي؛ رخشانی ،احسان و ادوارد اوکرمن .8935 ،گزارش جدید از کنههاي
خانوادهي ) Caligonellidae (Acari: Prostigmataدر استان خراسان رضوي همراه با گزارش جدید یک گونه براي ایران.
اولین کنگرهي کنهشناسی ایران ،مرکز بینالمللی علوم و تکنولوژي پیشرفته و علوم محیطی ،کرمان ،صفحه .89
 -83رحمدلی ،آمنه؛ رون ،سلطان؛ جالئيان ،مهدي؛ رخشانی ،احسان و امید جوهرچی .8935 ،اولین گزارش از کنههاي
خانوادهي ) Laelapidae (Acari: Mesostigmataدر استان خراسان رضوي .اولین کنگرهي کنهشناسی ایران ،مرکز بینالمللی
علوم و تکنولوژي پیشرفته و علوم محیطی ،کرمان ،صفحه .55
 -15کمالی،

هاشم

و

مهدي

جالئيان،

.8935

آلودگی

درختان

توت

سفید
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) Aceria mori )Acari:Eriophyoidea:Eriophyidaeدر ایران .اولین کنگرهي کنهشناسی ایران ،مرکز بینالمللی علوم و
تکنولوژي پیشرفته و علوم محیطی ،کرمان ،صفحه .19
 -18جالئيان ،مهدي .8935 ،مدیریت تلفیقی مبارزه با پسیل پسته در پستهکاريهاي استان در جهت کاهش مصرف سموم.
دومین همایش دستاوردهاي تحقیقاتی و پژوهشی استراتژيهاي اصالح الگوي تولید و مصرف ،مشهد ،صفحه .59
 -11پناهی ،حسنیه؛ عسکریانزاده ،علیرضا؛ صبوري ،علیرضا و مهدي جالئيان .8938 ،شناسایی فون کنههاي فیتوزئید
)(Acari:Phytoseiidae

باغهاي میوه سردسیري شهرستان مشهد ،ایران .بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران ،دانشگاه شیراز،

صفحه .955
 -19جالئيان ،مهدي؛ منصوري ،مهدي و آزاده کریمی .8931 ،فنولوژي زنبور پارازیتویید annulicornis (Coccobius

 (Hym.: Aphelinidaeروي سپردار واوي پسته در استانهاي اصفهان و خراسان رضوي ،سومین همایش ملی مدیریت آفات،
دانشگاه شهید باهنر کرمان ،صفحه .955
 -19دانشمندي ،علی اکبر؛ رحمانی ،حسن؛ والزر ،آندریاس و مهدي جالئيان .8931 ،شکارگري درون-رستهاي سه گونه از
کنههاي خانواده  Phytoseiidaeهنگام عدم حضور کنه تارتن دولکهاي ،سومین همایش ملی مدیریت آفات ،دانشگاه شهید
باهنر کرمان ،صفحه .51-51
 -15فرحپور حقانی ،آتوسا؛ جالئيان ،مهدي و ایوو توسیوسکی .8939 ،اولین گزارش سرخرطومی

Tanysphyrus lemnae

) (Coleoptera: Erirhinidaeروي عدسک آبی در استان گیالن ،ایران .سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزي و
منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،صفحه .811
 -15فرحپور حقانی ،آتوسا؛ جالئيان ،مهدي؛ علینیا ،فرامرز و فرزاد مجیدي .8935 ،اولین گزارش شبپره

Nomophila

) noctuella (Lepidoptera: Crambidae: Spilomelinaeاز آزوال در تاالبها و مزارع برنج .بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی
ایران ،دانشگاه تهران ،صفحه .995
 -11علینیا ،فرامرز؛ فرحپور حقانی ،آتوسا؛ جالئيان ،مهدي و بیژن یعقوبی .8935 ،فاکتورهاي مقاومت زیستی آزوال و
گوشاب در استان گیالن .هشتمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزي و منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،صفحه ؟.

Sitophilus

 نعناع و سیر بر شپشه برنج، اکالیپتوس، ارزیابی اثرات دورکنندگی پودر برگ گردو.8935 ، مهدي، جالئيان-11
. صفحه ؟، آستارا، اولین همایش ملی فرصتها و محدودیتهاي سرمایهگذاري در آستارا.oryzae

Stenopelmus

 ارزیابی مقدماتی تاثیر سرخرطومی.8931 ، مهدي و بیژن یعقوبی، آتوسا؛ جالئيان، فرحپور حقانی-13
.8551-8555  صفحه، دانشگاه گرگان، بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران. روي دو گونه آزوالrufinasus

 مدلسازي پراکنش ساقهخوار نواري برنج.8931 ، علیمراد و بابک نعیمی، علی؛ سرافرازي، مهدي؛ گلیزاده، جالئيان-95
 دانشگاه، بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران. در اقلیمهاي مختلف ایرانPhytoseiidae (Acari: Mesostigmata)
.388-385  صفحه،گرگان
31- Kamali, H. & M. Jalaeian, 2006. Acarine community of a forest ecosystem of Bojnord, Iran.
12th International Congress of Acarology, Netherlands, pp. 85.
32- Panahi, H., askarianzadeh, A., Jalaeian, M. and F. Faraji, 2011. Faunistic study of Phytoseiid
mites (Acari: Mesostigmata) in Mashhad region of Iran. Global Conference on Entomology,
Thailand, pp. 144.
33- Jalaeian, M., Kamali, H. & Bertrand, M. 2013. First record of the family Labidostomatidae
(Acari: Prostigmata) from Khorasan Razavi Province, Iran. The Second International Persian
Congress of Acarology, Tehran, Iran.
34- Jalaeian, M., Castilho, R. & de Moraes, G. 2013. New records of the superfamily
Rhodacaroidea (Acari: Mesostigmata) from Khorasan Razavi Province with report of one new
genus for Iran mite fauna. The Second International Persian Congress of Acarology, Tehran, Iran.
35- Rahmdeli, A., Ravan, S., Jalaeian, M., & Rakhshani, E. 2013. Fauna of prostigmatic
predatory mites in fruit orchards of Torbate-Jam (Khorasan Razavi province). The Second
International Persian Congress of Acarology, Tehran, Iran.
36- Ghafarian, A., Joharchi, O., Jalaeian, M., & Jalalizand, A. 2013. Identification of Laelapidae
mites (Acari: Mesostigmata) inhabiting in soil-litter and associated with ants nests in some
regions of mashhad. The Second International Persian Congress of Acarology, Tehran, Iran.
37- Daneshmandi, A., Rahmani, H., Walzer, A. & Jalaeian, M., 2013. Intraguild predation among
one non-native and two native phytoseiid predators of Iran in the presence of Tetranychus urticae.
The Second International Persian Congress of Acarology, Tehran, Iran.
38- Kamali, H. & Jalaeian, M. 2013. Present status of gall mites (Acari: Prostigmata:
Eriophyoidea) on Almond trees in Khorasan Razavi province (North East of Iran). The Second
International Persian Congress of Acarology, Tehran, Iran.

:سخنرانيها
 مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع، سخنرانی هفته پژوهش. استفاده از تله هاي چسبی زرد رنگ به منظور کاهش جمعیت پسیل پسته-8
.8919 ، مدیریت جهاد کشاورزي مهوالت،طبیعی خراسان رضوي
، مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی خراسان رضوي، سخنرانی هفته پژوهش. سنهاي زیانآور درختان پسته در منطقه فیض آباد-1
.8919 ،مدیریت جهاد کشاورزي مهوالت
 مدیریت جهاد، مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی خراسان رضوي، سخنرانی هفته پژوهش. راهحلها، سموم آفتکش؛ خطرات-9
.8915 ،کشاورزي مهوالت
 مرکز تحقیقات، سخنرانی هفته پژوهش. مدیریت تلفیقی مبارزه با پسیل پسته در پستهکاري هاي استان در جهت کاهش مصرف سموم-9
.8911 ،کشاورزي و منابع طبیعی خراسان رضوي
، مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی خراسان رضوي، سخنرانی هفته پژوهش. مدیریت تلفیقی پسیل پسته در خراسان رضوي-5
.8911 ،مدیریت جهاد کشاورزي مهوالت
 مرکز تحقیقات کشاورزي و، سخنرانی هفته جهاد کشاورزي. معرفی مهمترین دشمنان طبیعی پسیل معمولی پسته در خراسان رضوي-5
.8935 ، مدیریت جهاد کشاورزي مهوالت،منابع طبیعی خراسان رضوي
.8935 ، موسسه تحقیقات برنج کشور، سخنرانی علمی دورهي آموزشی. شناسایی و معرفی ساقهخوارهاي مزارع برنج-1

برگزاري دورههاي آموزشي:
عنوان دوره

برگزار كننده

مخاطبين

تاريخ

مدیریت مبارزه با آفات و بیماريهاي

مدیریت جهاد کشاورزي

کشاورزان پیشرو و کارشناسان

 15/85/9تا

مهم پسته

شهرستان مهوالت

کشاورزي شهرستان

15/85/1

 IPM/FFSپسته

مدیریت جهاد کشاورزي
شهرستان خلیلآباد -ترویج استان

پیشآگاهی و شبکههاي مراقبت از

سازمان نظام مهندسی استان

محصوالت کشاورزي

خراسان رضوي

آفات درختان میوه دانهدار
(کنههاي زیانآور)

ترویج استان

پیشآگاهی و شبکههاي مراقبت از

سازمان نظام مهندسی استان

محصوالت کشاورزي

خراسان رضوي

آفات نهالستانها
آفات مهم درختان میوه
آفات پسته در استان

کشاورزان پیشرو
ناظرین گیاهپزشکی استان
کارشناسان حفظ نباتات استان
ناظرین گیاهپزشکی استان

سازمان جهاد کشاورزي استان-

کارشناسان باغبانی مدیریتهاي

ترویج استان

جهاد کشاورزي کشور

سازمان نظام مهندسی خراسان
رضوي

اعضاي سازمان

مدیریت جهاد کشاورزي

کشاورزان پیشرو و کارشناسان

شهرستان کاشمر

کشاورزي شهرستان

مدیریت جهاد کشاورزي

کشاورزان پیشرو و کارشناسان

شهرستان خلیلآباد

کشاورزي شهرستان

مدیریت جهاد کشاورزي

کشاورزان پیشرو و کارشناسان

شهرستان فیضآباد

کشاورزي شهرستان

مدیریت جهاد کشاورزي

کشاورزان پیشرو و کارشناسان

شهرستان گناباد

کشاورزي شهرستان

 15/9/15تا
11/8/15
 11/1/11تا
11/1/15
 11/88/5تا
11/88/85
فروردین و
اردیبهشت 8911
11/9/83
 11/5/88تا
11/5/89

تعداد ساعات
85
95
15
3
1
1
85

11/85/89

9

11/85/89

1

11/85/85

1

11/85/85

1

ناظرین گیاهپزشکی استان

11/81/

81

کارشناسان و کشاورزان استان

8935/9/1

9

مرکز تحقیقات و آموزش

کارشناسان حفظ نباتات استان

 38/5/89و

کشاورزي و منابع طبیعی گیالن

گیالن

38/5/18

دوره مهارت افزایی کارشناسان

مرکز تحقیقات و آموزش

کارشناسان جدیداالستخدام

جدیداالستخدام (ساقهخوارهاي برنج)

کشاورزي و منابع طبیعی گیالن

استان گیالن

کارگاه مدیریت انتشارات علمی

مرکز تحقیقات و آموزش

اعضاي هیات علمی و محققین

کشاورزي

کشاورزي و منابع طبیعی گیالن

موسسه

مرکز تحقیقات و آموزش

کارشناسان پهنه جهاد کشاورزي

کشاورزي و منابع طبیعی گیالن

گیالن

مرکز تحقیقات و آموزش

کارشناسان پهنه جهاد کشاورزي

 8931/5/18و

کشاورزي و منابع طبیعی گیالن

گیالن

8931/5/19

آفات پسته در استان
آفات پسته در استان
آفات پسته در استان
آفات مهم درختان میوه
آفات پسته
آفات گیاهان صیفی ،سبزي و جالیزي

تقویم زراعی کشت برنج (آفات برنج)
آفات انباري

سازمان نظام مهندسی خراسان
رضوي
مدیریت هماهنگی ترویج سازمان
جهاد کشاورزي خراسان رضوي

81

8935/9/18

1

8931/9/8

1

8931/9/15

5
85

شركت در دورههاي آموزشي تخصصي:
محل برگزاري

عنوان دوره

مجتمع آموزش جهاد

راهنماي درستنویسی

کشاورزي خراسان رضوي

آفات و بیماريهاي فضاي سبز شهري

تاريخ

ساعات

برگزاركنندگان

19/85/9

81

دفتر آموزش کارکنان خراسان

سازمان پاركها و فضاي

19/9/1

سبز مشهد

19/9/3

دانشگاه تهران ،بخش

 15/9/19تا

گیاهپزشکی

15/9/11

85

سازمان شهرداريهاي کشور -سازمان پاركها و
فضاي سبز مشهد

55

دانشگاه تهرانMITOX -

25/11/2008

1

Integrated Information Network

دانشگاه فردوسی مشهد

13/9/1

85

DNA extraction, PCR detection,
electrophoresis, sequencing

NIAS
)(Japan

13/1/8

Physiology of Insect

NIAS
)(Japan

اصول نگارش متون علمی

مرکز تحقیقات

35/85/15

موسسه تحقیقات برنج

38/9/81

کشور-رشت

38/9/85

حاصلخیزي و مدیریت تغذیه خاکهاي

موسسه تحقیقات برنج

38/81/11

شالیزاري

کشور-رشت

38/81/19

آشنایی با اصول دادهکاوي در علوم

موسسه تحقیقات برنج

38/81/18

کشاورزي

کشور-رشت

38/81/19

آشنایی با ترسیم اشکال در کنهشناسی با

دانشگاه تهران ،گروه

Photoshop CS6

گیاهپزشکی

Phytoseiidae Taxonomy

مرکز تحقیقات کشاورزي و

Iranian National Agricultural
Digital Library

منابع طبیعی خراسان رضوي

تولید و فراوري محصوالت کشاورزي
ارگانیک

آموزش مقدماتی GIS

13/1/8
13/81/15

31/88/1

موسسه تحقیقات برنج

35/85/89

کشور-رشت

35/85/15

دانشگاه جامع علمیکاربردي

35/3/19

گیالن

35/3/19

کاربردهاي  GISدر حوزه کشاورزي
کاربرد نرمافزار  Rدر کشاورزي

13/81/15

مرکز پژوهشی کشاورزي ارگانیک دانشگاه
فردوسیGlobal Organic Research Group -

 5ماه

National Institute of Agrobiological
)Science(Japan

 5ماه

National Institute of Agrobiological
)Science(Japan

5

دانشگاه فردوسی مشهد

91
81
81

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی
گیالن
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی
گیالن
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی
گیالن

1
85
85

انجمن کنهشناسی ایران
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی
گیالن
دانشگاه جامع علمیکاربردي گیالن -انجمن علوم
علفهاي هرز

برگزاري همايشها و كنگرهها:
رديف نام همايش  /كنگره
8
1

محل برگزاري

دومین همایش ملی علوم

مرکز تحقیقات کشاورزي و

علفهاي هرز ایران

منابع طبیعی خراسان رضوي

اولین جشنواره ملی روز
مزرعه برنج

موسسه تحقیقات برنج کشور

تاريخ برگزاري

سمت

15/88/3،85

عضو کمیته اجرایی

8931/5/9،9

عضو کمیته اجرایی

داوري مقاالت علمي (مجالت يا همايشها):
عنوان مجله/همايش

محل انتشار/برگزاري

تعداد/تاريخ

دومین همایش ملی علوم علفهاي هرز ایران

مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی خراسان رضوي

8915

فصلنامه گیاهپزشکی

دانشگاه آزاد شیراز (علمی -پژوهشی)

 1مورد

دومین همایش ملی علوم و تکنولوژي بذر

دانشکده کشاورزي ،دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

8935

مرکز بینالمللی علوم و تکنولوژي پیشرفته و علوم محیطی و

اولین کنگرهي ملی کنهشناسی ایران

انجمن کنهشناسی ایران (کرمان)

8935

مجله دانش گیاهپزشکی

دانشگاه تهران (علمی-پژوهشی)

 8مورد

فصلنامه تحقیقات حشرهشناسی

دانشگاه آزاد اسالمی اراك (علمی-پژوهشی)

 8مورد

بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران

دانشگاه شیراز

8938

Persian Journal of Acarology

انجمن کنهشناسی ایران ،دانشگاه تهران ()Scopus

 8مورد

مجله تحقیقات آفات گیاهی ایران

دانشگاه گیالن (علمی-پژوهشی)

 5مورد

دستورالعمل ترویجی

موسسه تحقیقات برنج کشور

 9مورد

گروه گیاهپزشکی پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه

دومین کنگرهي بین المللی کنهشناسی ایران

تهران و انجمن کنهشناسی ایران (کرج)

8931

Journal of Crop Protection

دانشگاه تربیت مدرس ()Scopus

 1مورد

نشریات فنی

موسسه تحقیقات برنج کشور

 9مورد

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی خراسان

پروپوزال و گزارش نهایی پروژههاي تحقیقاتی

رضوي/موسسه تحقیقات برنج کشور

 89مورد

بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران

دانشگاه ارومیه

8939

مبارزه با آفات پروازي شالیزار (پروانه ساقه خوار برنج) و باغی

پارك علم و فناوري گیالن

8931

پاياننامههاي دانشجويي:
عنوان پاياننامه

نام دانشجو

دانشگاه محل تحصيل

فون کنههاي باالخانواده  Tetranychoideaو کنههاي شکارگر

ماندانا

واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد

آنها در باغهاي میوه شهرستان چناران خراسان رضوي

خوشنویس

اسالمی (تهران)

فون کنههاي فیتوزئیده درختان میوه سردسیري شهرستان مشهد

حسنیه پناهی

دانشگاه شاهد

مشاور

آمنه رحمدلی

دانشگاه زابل

مشاور

8935

بررسی فون کنههاي خانواده  Laelapidaeشهرستان مشهد

آزاده غفاریان

دانشگاه آزاد واحد خوراسگان

مشاور

8938

اثرات شکارگري درون رستهاي سه گونه از کنههاي شکارگر

علیاکبر

خانوادهي  Phytoseiidaeدر شرایط آزمایشگاهی

دانشمندي

دانشگاه زنجان

مشاور

8931

مریم امینیان

دانشگاه گیالن

مشاور

8935

راضیه موسوي

دانشگاه گیالن

مشاور

8935

سعیده حسنی

دانشگاه تربیت مدرس

مشاور

8935

نیلوفر بهجتی

دانشگاه محقق اردبیلی

راهنما

8931

شناسایی فون کنههاي شکارگر باغهاي میوه در شهرستان
تربتجام

مقایسه پارامترهاي جدول زندگی سرخرطومی برنج،
 Sitophilus oryzaeروي ارقام مختلف برنج
جدول زندگی سن شکارگر  Andrallus spinidensروي
الرو شب پره هندي در شرایط آزمایشگاهی
بررسی کارایی برخی آفتکشها در کنترل کرم ساقهخوار
نواري برنج  Chilo suppressalisدر شرایط مزرعه
خصوصیات زیستی و دموگرافیک لمبه Trogoderma
 granariumدر دماهاي ثابت در شرایط آزمایشگاهی

سمت

تاريخ

مشاور

8913
8935

برنامهي آموزشي تلويزيوني:
نام برنامه
تالش سبز

رديف
8

عنوان آموزش
مبارزه تلفیقی با پسیل پسته

شبكه
استانی خراسان

تاريخ پخش
15/5/85

عضويت در انجمنهاي علمي:
 -8عضویت در انجمن حشرهشناسان ایران
 -1عضویت در انجمن کنهشناسان ایران
 -9عضویت در انجمن کنهشناسان جهان
سمت اجرايي:
رديف

عنوان

تاريخ شروع

تاريخ پايان

8

مسئول واحد انتشارات موسسه تحقیقات برنج کشور

8931/5/19

8931/3/95

1

دبیر شوراي انتشارات موسسه تحقیقات برنج کشور

8931/3/95

ادامه دارد

9

مدیر فنی سابپورتال موسسه تحقیقات برنج کشور

8931/9/8

ادامه دارد

8935

ادامه دارد

8935

ادامه دارد

مدیر سامانههاي علمسنجی ،مدیریت انتشارات علمی و تاالر

9

ترویج و فنون کشاورزي

5

عضو هیات تحریریه مجله ترویجی شالیزار

تشويقات:
موضوع

مقام مسول

تاريخ

تالش در پیشبرد اهداف پژوهشی موسسه به عنوان دبیر شوراي انتشارات

رییس موسسه

8939

تالش در جهت ارتقاي جایگاه سابپورتال موسسه

رییس موسسه

8939

فعالیت در حوزه پژوهشی موسسه

رییس موسسه

8935

تالش در پیشبرد اهداف پژوهشی موسسه به عنوان دبیر شوراي انتشارات در سال 8935

رییس موسسه

8935

تقدیر به عنوان پوستر برتر هشتمین همایش ملی کنترل بیولوژیک

رییس همایش

8935

تالش در پیشبرد اهداف پژوهشی موسسه به عنوان دبیر شوراي انتشارات در سال 8935

رییس موسسه

8931

سابقهي تدريس در دانشگاه:
محل تدريس

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه علم و صنعت-
شعبه کاشمر

دروس تدريس شده

نوع واحد
نظري

عملي

مقطع تحصيلي

سال
تحصيلي

نيمسال

حشرهشناسی مقدماتی

8

8915-11

اول

حشرهشناسی تکمیلی

8

8911-11

دوم

آفات گیاهان زراعی

8

8915-11

اول

آفات درختان میوه

8

8911-11

دوم

کنهشناسی

8

8911-11

دوم

حشرهشناسی مقدماتی

8

کارشناسی

کارشناسی

حشرهشناسی

1

8

گیاهپزشکی گیاهان باغی

8
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حشرهشناسی

1

8

حفاظت و حمایت از گیاهان دارویی

8

گیاهپزشکی گیاهان باغی

8

جانوران زیانآور در کشاورزي

1

8

حشرهشناسی

1

8

حشرهشناسی و دفع آفات

1

گیاهپزشکی گیاهان باغی

8

جانوران زیانآور در کشاورزي

1

آفتشناسی گیاهی

1

جانوران زیانآور در کشاورزي

1

حشرهشناسی

1

آفتشناسی گیاهی و حشرهشناسی

1

8

حشرهشناسی

1

8

آفات مهم درختان میوه

1

جانوران زیانآور در کشاورزي

1

حشرهشناسی

1

کنهشناسی

8

آفات مهم درختان میوه

1

حشرهشناسی

1

جانوران زیانآور در کشاورزي

1

حشرهشناسی کشاورزي

1

حشرهشناسی

1

کنهشناسی

8

جانوران زیانآور در کشاورزي

1

حشرهشناسی

1

آفات مهم درختان میوه

1

گیاهپزشکی گیاهان باغی

8

کاردانی (گیاهپزشکی)

مدیریت تلفیقی آفات باغی

8

کارشناسی ناپیوسته

گیاهپزشکی گیاهان باغی

8

کاردانی (گیاهپزشکی)

مدیریت تلفیقی آفات باغی

8

کارشناسی ناپیوسته

کاردانی (گیاهپزشکی)

8915-11
8911-11
8919 - 19

کاردانی (گیاهپزشکی)
کاردانی

دوم

8919 - 15
دوم

کاردانی (گیاهپزشکی)

اول

کاردانی
8

اول

اول

کاردانی (گیاهپزشکی)

کاردانی (گیاهپزشکی)

دوم

8915 - 15
دوم

مهندسی گیاهپزشکی
8

8

کاردانی (گیاهپزشکی)
مهندسی گیاهپزشکی

اول
8915 - 11
دوم

مهندسی گیاهپزشکی
کاردانی (گیاهپزشکی)

اول

کارشناسی ناپیوسته
8

مهندسی گیاهپزشکی

8911 - 11

مهندسی گیاهپزشکی

دوم

کارشناسی ناپیوسته
مهندسی گیاهپزشکی
8

8911 - 13

اول

کارشناسی ناپیوسته
8

مهندسی گیاهپزشکی
8911 - 13

8913 - 35

دوم

دوم

پروژههاي تحقيقاتي:
1
عنوان پروژه

بررسي عمومي عوامل زنده كنترل طبيعي پسيل معمولي پسته و معرفي گونههاي غالب با توجه به وفور جمعيت و وسعت پراكنش

شماره پروژه

1-500-510000-01-3807-81058

تاريخ شروع

5781

تاريخ پايان

5783

محل اجرا

فيضآباد ،خراسان رضوي

سمت

مجري استاني

2
عنوان پروژه

بررسي عملكرد ،اجزا عملكرد ،كارايي انرژي و بازده اقتصادي گندم در نظامهاي تناوبي مبتني بر گندم در اقليم معتدل گرم

شماره پروژه

7-048-580700-00-0000-86068

تاريخ شروع

5781

تاريخ پايان

5730

محل اجرا

فيضآباد ،خراسان رضوي

سمت

همكار اصلي

3
عنوان پروژه

تنوع گونهاي و فراواني نسبي كنههاي مضر و مفيد روي درختان ميوه غالب در خراسان رضوي

شماره پروژه

8-048-500000-07-0000-81033

تاريخ شروع

5781

تاريخ پايان

5788

محل اجرا

شهرستانهاي استان خراسان رضوي

سمت

همكار اصلي

4
عنوان پروژه

مقايسه جمعيت پسيل پسته روي ارقام بومي و غيربومي در منطقه فيضآباد (خراسان رضوي)

شماره پروژه

8-047-06-83005

تاريخ شروع

5783

تاريخ پايان

5735

محل اجرا

فيضآباد (خراسان رضوي)

سمت

مجري

5
عنوان پروژه

جمعآوري ،شناسايي و پراكنش كنههاي مزارع برنج در استان گيالن

شماره پروژه

8-04-04-38501

تاريخ شروع

5738

تاريخ پايان

5734

محل اجرا

استان گيالن

سمت

مجري

6
عنوان پروژه

بررسي عوامل بيوكنترل حشرهاي گياهان هرز آزوال و گوشاب در گيالن

شماره پروژه

8-04-04-34053

تاريخ شروع

5734

تاريخ پايان

5736

محل اجرا

استان گيالن

سمت

همكار اصلي

7
عنوان پروژه

بررسي اثر نوع بسته بندي و دوره انبارماني بر خواص كيفي و ماندگاري برنج هاشمي

شماره پروژه

3-04-04-34505

تاريخ شروع

5734

تاريخ پايان

5733

محل اجرا

استان گيالن

سمت

همكار اصلي

8
عنوان پروژه

پراكنش علف هرز مهاجم سنبل آبي در شمال كشور

شماره پروژه

8-04-04-34557

تاريخ شروع

5734

تاريخ پايان

5734

محل اجرا

استان گيالن

سمت

همكار اصلي

9
عنوان پروژه

شناسايي ساقهخوارهاي برنج و پيشبيني پراكنش زيستگاه آنها در اقليمهاي مختلف ايران

شماره پروژه

8-04-04-31505

تاريخ شروع

5731

تاريخ پايان

5738

محل اجرا

استان گيالن

سمت

مجري

11
عنوان پروژه

ارزيابي اثرات حشرهكشي و دوركنندگي پودر برگ درخت گردو ،اكاليپتوس ،نعناع و سير بر شپشه ي برنج

شماره پروژه

84-04-04-040-310344

تاريخ شروع

5731

تاريخ پايان

5736

محل اجرا

استان گيالن

سمت

مجري (پروژه خاص)

11
عنوان پروژه

تاثير سطوح مختلف كود نيتروژن ،تراكم كشت و مقدار مايه تلقيح در توسعه بيماري سوختگي غالف در برنج رقم
شيرودي در شرايط مزرعه

شماره پروژه

8-04-04-008-360880

تاريخ شروع

5736

تاريخ پايان

5738

محل اجرا

استان گيالن

سمت

همكار اصلي

12
عنوان پروژه

بررسي مقاومت برخي ارقام برنج نسبت به شپشه ي برنج )Sitophilus oryzae (Col.: Curculionidae

شماره پروژه

8-04-04-006-360866

تاريخ شروع

5736

تاريخ پايان

5733

محل اجرا

استان گيالن

سمت

مجري

13
عنوان پروژه

مطالعه بهرهوري آب و مصرف نيتروژن در مديريتهاي مختلف آبياري در الينهاي اميد بخش برنج

شماره پروژه

3-04-04-007-330888

تاريخ شروع

5733

تاريخ پايان

5400

محل اجرا

استان گيالن

سمت

همكار اصلي

14
عنوان پروژه

بررسي كارايي برخي آفت كش هاي جديد در كنترل ساقه خوار نواري برنج  Chilo suppressalisدر شرايط مزرعه

شماره پروژه

8-04-04-005-330863

تاريخ شروع

5733

تاريخ پايان

5738

محل اجرا

استان گيالن

سمت

مجري

