
 

 دوره های تحقیقاتی پسادکتری  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

 تاریخ تصویب گروه آموزشی استاد پذیرش دهنده   عنوان پژوهش نام نام خانوادگی  ردیف

 19193931 نباتات اصلاح و زراعت  محمدرضا نقوي استفاده از نانو ذرات براي جداسازي ترکیبات دارویی از گیاهان الهه معتمدي سده 1

 19113/1322 جنگلداري و اقتصاد جنگل جهانگیر فقهی ارائه مدل مدیریت پایدار جنگلداري شهري تهران زهرا گوشه گیر 2

 فاطمه رفیعیان 9

تولید و کاربرد آئروژل هایی که از نانو کریستال و نانو فیبرهاي اصلاح شده سلولز به روش 

 19113/23/1 علوم و صنایع چوب و کاغذ  مهدي فائزي پور شیمیایی

 مرجان نوري 1

تولید نانو و میكرو ذرات مغناطیسی کیتوزان به منظور تثبت آنزیم پكتیناز و بررسی 

 فرامرز خدائیان چگنی خصوصیات و سینیتیك آنزیم تثبیت شده

 صنایع مهندسی و علوم 

 1312// 1911 غذایی

 جابر نصیري 1

 Withania) پنیرباد دارویی گیاه متابولوم و ترانسكریپتوم ايآنالیز مقایسه

coagulans) بصورت in vitro  وin vivo 1319// 1911 نباتات اصلاح و زراعت  محمدرضا نقوي 

 سارا تیموري 6

ا همنظور ارائه الگوي کاشت خشكی پسند با رویكرد مقابله با آفات و بیماریتهیه پایگاه داده به

 1/ /19113/9 جنگلداري و اقتصاد جنگل مجید مخدوم هاي دورسنجیبا استفاده از داده

 عباس ناصحی 1

هاي اندوفیت از روي گیاه خیار و استفاده از آنها جهت کنترل بیماري سفیدك شناسایی قارچ

 19113/6321 پزشكیگیاه خواهمحمد جوان نیك کرکی

 19113123/1 آبیاري و آبادانی خلیلی علی  هاي اقلیمی ایران در آینده، سیستم انتخابی تورنث وایتر گسترهاثرات گرمایش زمین ب جابر رحیمی 8

 1321// 1916 پزشكیگیاه جاماسب نوذري پدرین کش حشره بررسی خواص ضد میكروبی و تبادکانی سیدمحمد  1

 نصرآبادي محسن  /1

آزمایشگاهی، تحلیلی و عددي فرایندهاي محوري انتقال و انتشار ماده محلول در بررسی 

 6319// 1916 آبیاري و آبادانی محمدحسین امید ايحضور فرمهاي بستر رودخانه

 8321// 1916 ري و آبادانیآبیا حدادبزرگ امید  وسمعك حل روش به آبخوان در آب جریان دوبعدي حالت پخشندگی برآورد بهینه ضرایب مصطفی مرادزاده 11

 سورنی ابوذر  12

هاي سازي ارتباط ژنتیكی میان برخی خانوادهفایلوژنومیك ابزاري کاربردي جهت شفاف

 /19163/132 نباتات اصلاح و زراعت  محمدرضا نقوي گیاهی

 حسنا حاجاتی 19

عیت بر عملكرد رشد و وض پروبیوتیك و( اسپیرولینا) ریزجلبك مختلف سطوح تأثیر

 /19163/939  دامی علوم  مجتبی زاغري اکسیدانی بلدرچین ژاپنی تحت تنش گرماییآنتی

 19163/13/1 پزشكیگیاه صبوري علیرضا  هرمزگان استان در بندپایان انگل زي خشكی پارایتنگوناي هايکنه فون فرزاد پاکارپور 11

11 

اسماعیل بابائیان 

 علیشاهیچم

 Laelapidae (Acari: Mesostigmataهاي خانواده )شناسایی فون و فیلوژنی کنه

 19163113/1 پزشكیگیاه علیرضا صبوري هاي ریخت شناسی و مولكولی در چهار استان جنوبی ایرانبراساس ویژگی



 1916311321 نباتات اصلاح و زراعت  ر امیديمنصو  دیم شرایط تحت دوروم گندم در دانه عملكرد ارتباطی یابینقشه علیرضا پورابوقداره 16

 ثمر صحرایی 11

 فیلم فیزیكوشیمیایی هايبررسی ویژگی

 زیتون روغن بندي بسته جهت کاکوتی گیاه عصاره یا اسانس و کیتین نانوذرات حاوي ژلاتین

اله رضایی تیره کرامت

 شبانكاره

 صنایع مهندسی و علوم 

 19163123/1 غذایی

 سیگارودي خلیقی شهرام  مشابهت ماتریس از استفاده با ايماهواره بارش هايداده اصلاح الگوریتم  بهرام چوبین 18

احیا مناطق خشك و 

 1916312316 کوهستانی

 /19113/131 آبیاري و آبادانی لیاقت عبدالمجید  کشاورزي بخش در مصرفی انرژي و آب ساختار تحلیل و سازيمدل گمرکچی افشین  11

 19113/1321  دامی علوم   مجتبی زاغري گوشتی مادر هايمرغ عملكرد بر شده فعال ارزیابی اثر اکسید روي آرانی دارسی الهام /2

 سودابه امینی 21

 استفاده اب البرز استان سبز فضاي و هاپارك درختان خوار پوست هايسوسك کنترل پایش و

 19113/1311 كیپزشگیاه جاماسب نوذري IPM تلفیقی کنترل هايروش از

 هلن پورمظاهري 22

 و بیوشیمیایی فیزیولوژیكی، هايپاسخ بر Mesorhizobium Ciceri اثر همزیستی قارچ

 13/6// 1918 نباتات اصلاح و زراعت  رضا معالی امیري .( به تنش سرماCicer arietinum L ) زراعی نخود مولكولی

 19183/2321 نباتات اصلاح و زراعت  نقوي محمدرضا  ائوچوک درخت مویین کلیدي دخیل در تولید کائوچو در کشت ریشه ژنهاي بیان بررسی  مریم صالحی 29

 19183/1319 محیط زیست  کار دانه افشین   کشور ساحلی مناطق اکولوژیك سنجی توان گیري تصمیم هاي مدل تدوین  شیرکو جعفري 21

 کفاش انوشه   21

 در آنها عتوزی بر اقلیمی تغییرات اثرات بینی پیش و ها خفاش اي هساخت نقشه غناي گون

 /19183/639 محیط زیست سهراب اشرفی اقلیمی تغیرات سناریوهاي براساس ایران

 الهام زمانی 26

هاي کاندید دخیل در مقاومت هاي مقاومت و آنالیز عملكرد ژنشناسایی مولكولی مكانیسم

 19183/8321 گیاهپزشكی گوهري میرزادي امیر  گندم نسبت به بیماري سپتوریوز

 مهدي قربانی طرح توان افزایی جوامع محلی شهرستان قلعه گنج محمدمهدي لطیفی 21

احیا مناطق خشك و 

 19183/13/2 کوهستانی

 /19183/132  دامی علوم  مجتبی زاغري تعیین معادل مواد مغذي آنزیم فیتاز بن فیزایم اعظم یوسفی 28

 محترم محمودیه 21

 و گیاهی ثانویه هاي متابولیت ارائه راهكارهاي درمانی جدید بر علیه ویروس با استفاده از

 19113/1311 نباتات اصلاح و زراعت  محمدرضا نقوي ( ضد ویروسیmicro-RNA) هاي آ ان آر میكرو

 19113/13/2  امید علوم  توحیدي آرمین  ایران در طیور اسپرم کیفیت و ارزیابی  طوبی ندري /9

 19113/1322 علوم خاك  پوربابایی احمد  دریك خاك آلوده نفتی TPHارائه یك روش تلفیقی مناسب براي کاهش غلظت  شایان شریعتی 91

 امامی سمیه  92

مطالعه بیوفیلم هاي پریفایتیك بومی ایران به منظور تولید کود زیستی کندرهش پریفایتون 

 19113/1329 علوم خاك  حسینعلی علیخانی  )مطالعه موردي: شالیزارهاي شمال ایران(



 19113/8311 پزشكیگیاه گوهري میرزادي امیر  کاربرد پلاسماي سرد بر روي کنترل بیماري سپتوریوز گندم تحقیقاتی مریم فلاحی  99


