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 بسمه تعالی

 

 :مشخصات فردی
         

 

 :موضوعات پژوهشی مورد عالقه

 ییدارو اهانیگ دیتول با مرتبط مباحث 

 ییدارو اهانیگ برداشت از پس ندهايیفرآ 

 ییدارو اهانیگ ولوژيیزیاکوف 

 رانیا یسنت طب در استفاده مورد و رانیا یبوم ییدارو اهانیگ سازي یاهل مطالعات 

   :تحصیالت

 .مقطع کاردانی: تکنولوژي تولیدات باغی. دانشکده کشاورزي شاهرود -

 .مقطع کارشناسی: تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر. دانشکده کشاورزي ساري -

 .ن دارویی. دانشگاه دامغانمقطع کارشناسی ارشد: علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح گیاها -

 .وازدانشگاه شهید چمران اه .فیزیولوژي و اصالح گیاهان دارویی:  علوم باغبانی گرایش دکتري مقطع -

 :سوابق اجرایی
  ي،ن رضاواستان خراساا يو حرفه ا یدانشگاه فن ي،دانشکده کشاورز یاهی،گ یداتتول یدپارتمان مهندسمدرس 

 تا کنون( 93ماه  )مهر یرانا

 ان اساتان خراسا، مشاهد موسسه آموزش عاالی اببااال وهاوري، گروه کشاورزي ،دانشکده فنی و مهندسی مدرس

 تا کنون( 99رضوي، ایران )بهمن ماه 

 دفتار نوساازي وتلاوال ساازمانی  ،دوره هاي آموزشی تخصصی ضمن خدمت کارکنان شاهرداري مشاهددرس م

 تا کنون( 99یران )اسفند ماه ا ي،استان خراسان رضو جهاد دانشگاهی مشهد،، شهرداري مشهد

 وزارت علاوم و انشاکده کشااورزي نیشاابورد -شااخه نیشاابور   - گیاهاان دارویای ایاران علمای انجمان رئیس ،

 (97 ماه آذر لغایت  95 ماه )آذر تلقیقات

 (Physiology and Breeding of  Medicinal Plants, Ph.D)             قادری علی

                                                09155069919 تلفن:

 Ghaderi885@yahoo.com            Ali.ghaderi@eqbal.ac.ir      پست الکترونیکی:

                                Ghaderi885@gmail.com 

mailto:Ghaderi885@yahoo.com
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  کنون(تا 99) مهر ماه  پژوهشیمشاور شوراي اسالمی شهرستان مشهد در امور برنامه ریزي و 

 ودوره انتخابات شوراي اسالمی شاهر مشاهد و تاییاد صاالحیت توساط هییات هااي اجرایای  شرکت در ششمین 

 . 1400نظارت. وزارت کشور، استانداري خراسان رضوي، فرمانداري مشهد. خرداد ماه 

  عضااو کمیساایون تلقاای پااایري اسااناد توسااعه شااهري شااهر مشااهد، معاوناات شهرسااازي و معماااري شااهرداري

 مااه رلغایات شاهریو 95 ماه عاونت شهرسازي و معماري شهرداري مشهد )شهریورمشهد.دریافت حکم از طرف م

96.) 

 (95 ماه بهمن لغایت  94 ماه عضو هییت علمی اتلایه گیاهان دارویی مشهد)بهمن. 

  شاهرداري مشاهد  خدمات و ملیط زیست شاهري اداره کاه همااهنگی و نظاارت بار خادمات شاهريعالیه ناظر         

 .تا کنون( 99) خرداد ماه 

  دمات خااداره که همااهنگی و نظاارت بار  مشهد.  4ناظر عالیه خدمات و ملیط زیست شهري  شهرداري منطقه

 تاکنون( 99شهري )بهمن ماه 

 ت شهري. اداره که هماهنگی و نظارت بر خدماناظر عالیه خدمات و ملیط زیست شهري  شهرداري ثامن مشهد  

 (1400لغایت تیر ماه  99)آذرماه 

 تاکنون ( 1400)فروردین ماه  شرکت تعاونی تولید و مصرف کارکنان شهرداري مشهد. عضو 

  ( 99 ماه  لغایت اردیبهشت  98مشهد  )مهرماه  11ناظر خدمات و ملیط زیست شهري  شهرداري منطقه 

 (98مرداد ماه  لغایت   98مشهد )فروردین ماه  11ي سبز شهرداري منطقه ناظر فضا 

 (98 شهریور ماه لغایت  98مرداد ماه مشهد ) 11شهرداري منطقه  ناظر پارک چهه بازه 

 ساتان هااي ناظر  شرکت مهندسی آبریز سازه توس، پروژه هاي  نظارت بر بهره برداري آبیاري تلات فشاار، شهر

جهاد  ري سازمانتربت حیدریه، زاوه، رشتخوار، بجستان، بردسکن، خلیه آباد، کاشمر، گناباد، مه ووت، با همکا

 (.97 ماه مرداد لغایت 95ماه  شاورزي خراسان رضوي )مردادک

 (.95 ماه لغایت خرداد 94 ماه کارشناس طراحی فضاي سبز شهرداري منطقه یک مشهد ) بهمن 

 تولیاد  لاو(وجه، زردآ)آلبالو،گیالس، هلو، شلیه،آلو،گمدیر فنی نهالستان فروتن راد در زمینه تولید نهاال هسته دار

 93 مااه یور،گالبی( تولید نهاال دانه خشک)بادام( استان خراسان رضوي شهرساتان مشهد)شاهرنهاال دانه دار)سیب

 (.95 ماه شهریور لغایت 
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 کتاب:ترجمه و گردآوری 

o 6779997860011صافله.  83 . انتشاارات شااملو.1397(.تاالی ) "زراعات گیااه دارویای باالنگو". بادري ،علی 

ISBN:. 
o گیاهی ارویی، داروهايدراهنماي جامع شناسایی و کاربرد گیاهان   - ه درمانیگیا"پرداختی.  ،، رضا.بادري ،علی 

 .:ISBN 97860011678998صفله.  242 . انتشارات شاملو.1397(.تالی ) "طب سنتیمبتنی بر  شیوه هاي درمان 

o انتشاارات 9731 (.تاالی )" دانش فنی مبتنی بر رهیافت هاي پژوهشیآلوئه ورا ". بادري ،علی، .عباس زاده ،امید .

 .:ISBN 9786001168086صفله.  134. شاملو

o  ،.ال ملصاووت طبیعای زیسات فعاا"احساان مصاللی پاور. علی، بادري.،سیده شمیمه هاشمی.، مصطفی، خالدي

)فصاه  .:ISBN 9786001169106 صافله. 496. شااملو. انتشاارات 1399)ترجماه(."  فارماکوگنوزي -  دریایی

:  11دریایی. فصاه  هايروستاگالندینپ : 10کالوئیدهاي فعاال زیستی دریایی. فصه آل:  9( فصه 9 – 10 -11هاي 

 . دریایی هايپروستاگالندین

o  ،.کاربردهااي  تکنولوژي استخراج روغن هاي گیاهی ترکیباات،". بادري ،علی، .عباس زاده ،امیدرضا، پرداختی

 .:ISBN 9786001168086صفله.  150. . انتشارات شاملو1399 (.تالی )" غاایی و دارویی

 سوابق آموزشی:

  ردانی()مقطاع کاا "درختان و درختچه هاي دارویی و معطر  "اکولوژي گیاهان دارویی و معطر "تدریس دروس  

 . 1393-94در دانشگاه فنی و حرفه اي دانشکده کشاورزي نیشابور در نیمساال اوال ساال تلصیلی 

  ت آشانایی باا ماشاین آوت و تجهیازا "ارویای و معطارآمااده ساازي و عماه آوري گیاهاان د" تدریس دروس

 ر نیمسااال دومدانشکده کشاورزي نیشاابور د در دانشگاه فنی و حرفه اي  )مقطع کاردانی(" استلصاال مواد موثره

 . 1393-94ساال تلصیلی 

  اسی( )مقطع کارشن شناخت و بهره برداري از ملصووت فرعی دارویی و معطر  جنگه و مرتع"تدریس دروس" 

، معطار وروشاهاي تکيیار و پارورش گیاهاان دارویای " آشنایی با ماشین آوت و تجهیزات استلصاال مواد ماوثره

  اردانی(کا)مقطاع  "آماده سازي و عمه آوري گیاهان دارویی و معطار ،  درختان و درختچه هاي دارویی و معطر

 . 1394-95ساال تلصیلی در دانشگاه فنی و حرفه اي دانشکده کشاورزي نیشابور در نیمساال اوال 

  ت آشانایی باا ماشاین آوت و تجهیازا "آمااده ساازي و عماه آوري گیاهاان دارویای و معطار" تدریس دروس

اه فنای و در دانشاگ  )مقطاع کااردانی(" روشهاي تکيیر و پرورش گیاهان دارویی و معطار" استلصاال مواد موثره

 . 1394-95لصیلی دانشکده کشاورزي نیشابور در نیمساال دوم ساال ت حرفه اي
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  طارآمااده ساازي و عماه آوري گیاهاان دارویای و مع "صوال زراعت گیاهان دارویی و معطرا "تدریس دروس ،

انشاکده در دانشاگاه فنای و حرفاه اي د  )مقطاع کااردانی( " روشهاي تکيیر و پارورش گیاهاان دارویای و معطار

 . 1395-96کشاورزي نیشابور در نیمساال اوال ساال تلصیلی 

  واد ماآشانایی باا ماشاین آوت و تجهیازات استلصااال   "صوال زراعت گیاهان دارویی و معطرا "دروس تدریس

دانشاکده  ه ايدر دانشگاه فنی و حرفا  )مقطع کاردانی(" تکيیر گیاهان و پرورش دارویی و معطر روشهاي، موثره

 . 1395-96کشاورزي نیشابور در نیمساال دوم ساال تلصیلی 

  اسی( )مقطع کارشن هره برداري از ملصووت فرعی دارویی و معطر  جنگه و مرتعشناخت و ب"تدریس دروس" 

ده فه اي دانشاکدر دانشگاه فنی و حر  )مقطع کاردانی(" آشنایی با ماشین آوت و تجهیزات استلصاال مواد موثره

 . 1396-97کشاورزي نیشابور در نیمساال اوال ساال تلصیلی 

  ت آشاانایی بااا ماشااین آوت و تجهیاازا " گیاهااان دارویاای و معطاار روشااهاي تکيیاار و پاارورش "تاادریس دروس

 مدور نیمسااال در دانشگاه فنی و حرفه اي دانشکده کشاورزي نیشاابور د  )مقطع کاردانی(" استلصاال مواد موثره

 . 1396-97ساال تلصیلی 

  زيکاارآمو " )مقطاع کااردانی(" آشنایی با ماشین آوت و تجهیازات استلصااال ماواد ماوثره "تدریس دروس "

-98لصایلی در دانشگاه فنی و حرفه اي دانشکده کشاورزي نیشاابور در نیمسااال اوال سااال ت   )مقطع کارشناسی(

1397 . 

  اري طرحهااي آما ، شناخت و بهره برداري از ملصووت فرعی دارویی و معطر  جنگه و مرتاع "تدریس دروس

ایی باا آشان )مقطاع کارشناسای( "  کاارآموزي ،راصوال اصالح گیاهان دارویای و معطا، در علوم گیاهان دارویی

ور ورزي نیشابدر دانشگاه فنی و حرفه اي دانشکده کشا )کاردانی( ماشین آوت و تجهیزات استلصاال مواد موثره

 . 1397-98در نیمساال دوم ساال تلصیلی 

  ي احرفااه  در دانشااگاه فناای و  )مقطااع کارشناساای(" اکوفیزیولااوژي گیاهااان دارویاای و معطاار "تاادریس دروس

 . 1398-99دانشکده کشاورزي نیشابور در نیمساال اوال ساال تلصیلی 

  نای و در دانشاگاه ف  )مقطاع کارشناسای( "، کارآموزيپروژه "  )مقطع کاردانی(" سبزي کاري"تدریس دروس

 . 1398-99ساال تلصیلی  دومحرفه اي دانشکده کشاورزي نیشابور در نیمساال 

  رفاه اي در دانشاگاه فنای و ح  )مقطع کارشناسی(" گیاهان دارویی و معطرروشهاي اهلی کردن "تدریس دروس

 . 1399-400ساال تلصیلی  اوالدانشکده کشاورزي نیشابور در نیمساال 
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  کده در دانشاگاه فنای و حرفاه اي دانشا  )مقطاع کااردانی(" زراعات و باغباانی"" سبزي کاري"تدریس دروس

 . 1399-400ساال تلصیلی  دومکشاورزي نیشابور در نیمساال 

  یمسااال نموسسه آموزش عالی ابباال وهاوري مشاهد در در   )مقطع کاردانی(" مبانی گیاهشناسی"تدریس دروس

 . 1399-400 دوم ساال تلصیلی

  یاهاان روشاهاي بهاره بارداري از گ "روشهاي بهره برداري از گیاهاان دارویای و معطار مرتعای "تدریس دروس

 ر نیمسااال اوالددر دانشگاه فنی و حرفه اي دانشکده دختاران نیشاابور   ()مقطع کاردانی " دارویی و معطر جنگلی

 . 1395-96ساال تلصیلی 

  رویای و درختاان و درختچاه هااي دا " روشهاي بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر جنگلی "تدریس دروس

اال دوم سااال ور در نیمسادر دانشگاه فنی و حرفه اي دانشکده دختاران نیشااب  )مقطع کاردانی( "، کارآموزيمعطر

 . 1395-96تلصیلی 

  اه فنای و در دانشاگ  )مقطاع کااردانی( "روشهاي بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر مرتعی "تدریس دروس

 . 1396-97حرفه اي دانشکده دختران نیشابور در نیمساال اوال ساال تلصیلی 

  انشاگاه در د  )مقطاع کااردانی( " کارآموزي، روشهاي تکيیر و پرورش گیاهان دارویی و معطر "تدریس دروس

 . 1396-97فنی و حرفه اي دانشکده دختران نیشابور در نیمساال دوم ساال تلصیلی 

  اه فنای و در دانشاگ  )مقطاع کااردانی( "روشهاي بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر مرتعی "تدریس دروس

 . 1397-98لصیلی حرفه اي دانشکده دختران نیشابور در نیمساال اوال ساال ت

  ر در نیمسااال در دانشگاه فنی و حرفه اي دانشکده دختران نیشابو  )مقطع کاردانی( " کارآموزي "تدریس دروس

 .1399-400دوم ساال تلصیلی 

  کاز فریماان در دانشگاه پیام ناور مر  )مقطع کارشناسی( "گیاهان دارویی "اصوال اصالح نباتات "تدریس دروس

 . 1392-93یلی در نیمساال دوم ساال تلص

  در  )مقطاع کارشناسای( "سابزي کااري و گاه کااري "کنترال وگواهی بار  "گیاهان دارویی "تدریس دروس 

 . 1393-94دانشگاه پیام نور مرکز فریمان در نیمساال دوم ساال تلصیلی 

  شگاه انددر   )مقطع کارشناسی( "ازدیاد نباتات "سبزي کاري و گه کاري "کنترال وگواهی بار "تدریس دروس

 . 1394-95پیام نور مرکز فریمان در نیمساال اوال ساال تلصیلی 
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  ر نیمساال اوال در دانشگاه تربت حیدریه د  )مقطع کارشناسی( "گیاهان دارویی و معطر آشنایی با "تدریس دروس

 . 1391-92ساال تلصیلی 

  93سااال تلصایلی  الاودر دانشگاه تربات حیدریاه در نیمسااال   (کاردانی)مقطع  "گیاهشناسی "تدریس دروس-

1392 . 

  ر ددر دانشاگاه تربات حیدریاه   )مقطاع کااردانی( "زراعت خصوصی گیاهان دارویی و معطار "تدریس دروس

 . 1392-93نیمساال دوم ساال تلصیلی 

  عاونات مدر دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربات حیدریاه   )مقطع کاردانی( "گیاهشناسی "شیمی "تدریس دروس

 . 1393-94حرفه اي در نیمساال دوم ساال تلصیلی سما آموزشکده فنی و 

 هان دارویای دانشگاه آزاد مشهد دوره هاي گیاهان دارویی اتلادیه گیا" گیاهان دارویی و معطر" وستدریس در

 .1395-96در نیمساال دوم ساال تلصیلی  مشهد

  ان کاردن گیاها برداشات و انباار " فرآوري گیاهاان دارویای" کشت و پرورش گیاهان دارویی "تدریس دروس

 وآماوزش   پلم()مقطع دیا" انتخاب گونه ها و اربام گیاهان دارویی " ارزیابی ابتصادي گیاهان دارویی " دارویی

ت خارداد لغایا 1390گرماب از مهرمااه  هنرستان کشاورزي شهید علیزادهپرورش منطقه جلگه رخ تربت حیدریه 

 . 1394ماه 

  هاان برداشات و انباار کاردن گیا " فرآوري گیاهاان دارویای" یکشت و پرورش گیاهان داروی "تدریس دروس

 وآماوزش   پلم()مقطع دیا" انتخاب گونه ها و اربام گیاهان دارویی " ارزیابی ابتصادي گیاهان دارویی " دارویی

 . 1392اه ملغایت خرداد  1391شهداي نسر  از مهرماه هنرستان کشاورزي پرورش منطقه جلگه رخ تربت حیدریه 

 ماوزش و آ  )مقطاع دیاپلم(" احداث نهالستان  " تکيیر گونه هاي جنگلی و مرتعی "گیاهشناسی "دروس  تدریس

  .1390لغایت خرداد ماه  1389 اسفند ماهاز   شهید باهنر شاندیزهنرستان پرورش طرببه وشاندیز  

  ماوزش و آ  دیاپلم()مقطاع " احداث نهالستان  " تکيیر گونه هاي جنگلی و مرتعی "گیاهشناسی "تدریس دروس

 . 1390لغایت خرداد ماه  1389کشاورزي پویش سدکارده  از اسفند ماه هنرستان پرورش تبادکان مشهد  

  ان هنرساتمشاهد   7آماوزش و پارورش ناحیاه   )مقطع دیپلم(" کشت و پرورش گیاهان دارویی "تدریس دروس

 . 1399لغایت خرداد ماه  1398از مهرماه کشاورزي شهید یوسفی 
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 …و  ISCو  ISIمقاالت علمی پژوهشی ارائه شده در مجالت 

o M. Moghaddam, S.N. Khaleghi Miran,, A. Ghasemi Pirbaloti, L. Mehdizade, A. Ghaderi 

“Variation in essential oil composition and antioxidant activity ofcumin (Cuminum 

cyminumL.) fruits during stages of maturity” Industrial Crops and Products 2015, 70: 163–

169 (ISI). 

 

o A. Ghaderi, M. Moghaddam “Effect of different levels of plant density and N fertilizer on 

yield and yield components of cumin (Cuminum cyminum L.)”” Journal of Plant 

Ecophysiology 2016, 23(7)  : 104 -112 (In Farsi). 

 

o A. Ghaderi, M. Moghaddam, L. Mehdizadeh, H. Ebrahimi “The effect of different levels of 

nitrogen and plant density on nutrients uptake contents of nitrogen, phosphorus and 

potassium, nitrogen use and uptake efficiency in cumin fruits” Journal of Plant Production 

Technology 2016, 2(16)  : 153 -165  (In Farsi). 

 

o A. Ghaderi, A. Noee, K. Ahmadi, H. Saborifard “Evaluate the effect of biological fertilizer 

(Thiobacillus Bacteria) and chemical fertilizer on morphological, quantitative, 

qualitative and phytochemical characteristics of Satureja hortensis L.” Ecophytochemical 

Journal of Medicinal plants EJMP Islamic Azad University Gorgan Branch. 2020, 2(8)  : 13 -29  

(In Farsi). 

 

o K. Ahmadi, H. Omidi, M. Mehrnia, A. shojaeyan,  A. Ghaderi,  H. Saborifard “Evaluate the 

effect of biological fertilizer (Thiobacillus Bacteria) and chemical fertilizer on 

morphological, quantitative, qualitative and phytochemical characteristics of Satureja 

hortensis L.” Iranian Journal of Seed Science and Research. (In Farsi). 

 

o H. Saborifard,  A.Ghaderi “Evaluation of hydrolyzed tannins, polyphenolic compounds 

and antioxidant effects of hydroalcoholic extract of Aloe vera L.” Ecophytochemical 

Journal of Medicinal plants EJMP Islamic Azad University Gorgan Branch. (submitted). 

 

o M. Moghaddam, A. Ghaderi, A. Ghasemi Pirbaloti, L. Mehdizade “Seasonal variation in 

essential oil Juniperus  polycarpos var. turcomanica leaf collected from northeast of Iran””  

(It is in preparation) 

 

o M. Moghaddam, A. Ghaderi, A. Ghasemi Pirbalouti, L. Mehdizadeh “Essential oil yield and 

composition of cumin (Cuminum cyminum L.) fruits as affected by nitrogen fertilizer and 

plant density in semi-arid conditions of Iran” Journal of Essential Oil Research (submitted) 

 

o S. Soroori, M. Moghaddam, N. Farhadi, A. Ghaderi “The effect N fertilizer and plant 

density on oil yield and chemical composition of Moldavian dragonhead (Dracocephalum 

moldavica L.)” Journal of Essential Oil-Bearing Plants (submitted) 
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 :همایش های ملی و بین المللی مقاالت چاپ شده کنفرانس ها و

o یه. کنگاره ملای . استفاده سنتی از گیاهان دارویی منطقه جلگه رخ تربت حیدر1391ملمد. ،علیزاده ،ري، علی.باد

 گیاهان دارویی ایران جزیره کیش.

o  ،لیاد آن در . مروري بار زعفاران و بهیناه ساازي کشات و تو1391.ملمد ،علیزاده .،حسن ابراهیمی، ،علی.بادري

 تاوردهاي پژوهشی زعفران ایران دانشگاه تربت حیدریه.استان خراسان. همایش ملی آخرین دس

o .اشت بار کسطوح مختل  کود ازت و فاصله  بررسی اثر. 1392.حمید ،هاشمی مقدم .،ملمد مقدم، ،بادري، علی

 .اهلل آملیدانشگاه آزاد اسالمی واحد آیتهمایش ملی گیاهان دارویی   .رشد، نمو و عملکرد گیاه زیره سبز

o .ربا کاشات فواصاه و ازت مختل  سطوح اثر بررسی. 1392.حمید ،هاشمی مقدم .،ملمد قدم،م ،بادري، علی  

ن دارویای گیاهااکاربرد. هماایش ملای میزان جاب عناصر غاایی  ازت، فسفر و  پتاسیم در میوه گیااه زیاره سابز

 تربت حیدریه.دانشگاه درسبک زندگی و طب سنتی 

o .شت بار کسطوح مختل  کود ازت و فاصله ردی   تاثیر 1392.یدحم ،هاشمی مقدم .،ملمد مقدم، ،بادري، علی

نتی هماایش ملای کاربردگیاهاان دارویای درسابک زنادگی و طاب سا .میزان و ترکیبات اسانس گیاه زیره سابز 

 دانشگاه تربت حیدریه.

o ،تااثیر . بررسی درصد و عملکرد روغان زیاره سابز تلات1392.حمید ،هاشمی مقدم .،ملمد مقدم، ،علی. بادري 

همایش ملای کاربردگیاهاان دارویای درسابک زنادگی و طاب سانتی  .سطوح مختل  تراکم کاشت و کود ازت

 دانشگاه تربت حیدریه.

o ،ارویای و بررسی مشکالت کشت گیاهان د. 1392.حسین ،رحمانی .،ملمد مقدم،حسن.،  ابراهیمی، ،علی. بادري

درسابک  همایش ملی کاربردگیاهان دارویی. ارائه راهکارهاي مناسب جهت توسعه آن در استان خراسان رضوي

 زندگی و طب سنتی دانشگاه تربت حیدریه.

o ،ویای اساتان اساتفاده سانتی و صانعتی از گیاهاان دار. 1392.نجماه ،بصااب باشای ،علای. بادري، .،آرزو فرشیدنیا

 همایش ملی کاربردگیاهان دارویی درسبک زندگی و طب سنتی دانشگاه تربت حیدریه.. اصفهان

o ارویاید گیاهاانو شناساایی  سانتی کاربردهاايپژوهشای بار  .1392.رویاا ،عاباه ،علی. بادري، .،نجمه ی،باسم 

 یه.همایش ملی کاربردگیاهان دارویی درسبک زندگی و طب سنتی دانشگاه تربت حیدر. نیشابور شهرستان

o ،و کااربرد  بسطاشهرساتان ی از گیاهان دارویا  استفادهسی ربر .1392.حنانه ،عرفانی ،علی. بادري، .،مریم مرادي

 یه.همایش ملی کاربردگیاهان دارویی درسبک زندگی و طب سنتی دانشگاه تربت حیدر. سنتیآنها در طب 
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o  ،ایاران یمدهمایش ملی گیاهان دارویی  .شرایط اکولوژیک مناسب دیم کاري .1393.عطیه ،توکلی، علی.بادري 

 تهران.

o  ،ملای  هماایش. سای کشات مخلاوی گیاهاان دارویایربر .1393.احمد ،ساوري ،علی. بادري،.، سمیرا سعادتدار

 تهران. ایران گیاهان دارویی دیم

o ،زشاهري باا امکان سنجی و مکان یاابی فضااهاي سب .1394.بادري، علی .،معصومه غیور حالج، .،باسم حکیم پور

م دار در علاوتوساعه پایاساومین کنفارانس ملای استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی با رویکرد معماري پایدار. 

 .تهرانجغرافیا و برنامه ریزي، معماري و شهرسازي 

o ،طالعه و بررسی م .1394.، علیبادري .،معصومه غیور حالج، .،باسم حکیم پور، مهدي.، ، بربان پور،امید. ملمدي

 فیا وعلوم جغرا سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در .مکان یابی فضاهاي سبزشهري با استفاده از مدال هاي دلفی

 . برنامه ریزي، معماري و شهرسازي تهران

o  ،شناسایی و جمع آوري خواص گیاهان دارویای پرمصارف در طاب سانتی  .1396.علی بادري،ملمود.، روشندال

دانشاگاه پیاام ناور  کنفرانس بین المللی علوم کشاورزي ، گیاهاان دارویای و طاب سانتیمنطقه کوهسرخ کاشمر 

 مشهد.

o ان بیمااري درما بار بررسی گیاهان دارویی توصیه شده . 1396.علی بادري، .،سید عبدالمجید ی،باضی زاده هاشم

 .م نور مشهددانشگاه پیا کنفرانس بین المللی علوم کشاورزي ، گیاهان دارویی و طب سنتی. طب سنتی در دیابت

o ،یاهان دارویی. و درمان با گ. یبوست از دیدگاه طب سنتی 1396.بادري، علی .،سید عبدالمجید باضی زاده هاشمی

  دانشگاه پیام نور مشهد. کنفرانس بین المللی علوم کشاورزي ، گیاهان دارویی و طب سنتی

o ،ر درماانگیاهاان دارویای ماورد اساتفاده د مهمتارین. 1396.باادري، علای .،سید عبدالمجیاد باضی زاده هاشمی 

ر اه پیاام ناودانشاگ ي ، گیاهان دارویی و طب سنتیکنفرانس بین المللی علوم کشاورز. اعصاب و روان بیماریهاي

 مشهد.

o ،هباودي و سردرد از دیادگاه طاب سانتی، راهکارهااي ب .1396.بادري، علی .،سید عبدالمجید باضی زاده هاشمی

ام نور انشگاه پید کنفرانس بین المللی علوم کشاورزي ، گیاهان دارویی و طب سنتیگیاهان دارویی مورد استفاده. 

 مشهد.
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o گیااه بررسای کااربرد، اهمیات دارویای و ابتصاادي .1396.باادري، علای .،سید عبدالمجیاد ضی زاده هاشمی،با ،

، اتمرکاز تلقیقا پنجمین کنفرانس ملی گیاهان دارویای، طاب سانتی و کشااورزي ارگانیاک سبز.دارویی زیره 

 . آموزش کشاورزي و منابع طبیعی همدان

o ،فه و کاااربرد گیاااه دارویاای آویشاان در درمااان ساار .1396.، علاایبااادري .،سااید عبدالمجیااد باضاای زاده هاشاامی

موزش آ ،پنجمین کنفرانس ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزي ارگانیک مرکز تلقیقات .سرماخوردگی

 . کشاورزي و منابع طبیعی همدان

o ،.یادروالکلی ژال صااره هاکسیدانی عارزیابی اثرات آنتی. 1397عباس زاده.، امید.، احمدي.، خدیجه. بادري، علی

 . ان.تهرانچهارمین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزي و علوم خاک ایر . (.Aloe vera L) وراآلوئه

o ،.رکیباات فنلای، هااي هیادرولیز شاونده، تارزیابی تاانن. 1397عباس زاده.، امید.، احمدي.، خدیجه. بادري، علی

یج مهندسای چهارمین کنگره ملی توساعه و تارو . (.Aloe vera L) اورفالونوئیدي عصاره هیدروالکلی ژال آلوئه

 . کشاورزي و علوم خاک ایران.تهران

o ،.زه در بررسی خصوصیات مورفولاوژیکی گیااه دارویای مار. 1397نوعی.، علی.، احمدي.، خدیجه. بادري، علی

لاوم خااک کشااورزي و ع چهارمین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی .و شیمیایی پاسخ به اثرات کود زیستی

 . ایران.تهران

o  ،.زنی و رشد هاي جوانهبررسی ویژگی. 1397بادري، علی.احمدي، خدیجه.، شجاعیان.، عاطفه.، کریمی.، طاهره

تارویج  چهاارمین کنگاره ملای توساعه و . .گیاهچه دارویی بالنگو شهري تلت تیمار پرایمینگ و تنش خشاکی 

 . تهرانمهندسی کشاورزي و علوم خاک ایران.

o  ،.ی باار گیااه زنامطالعه صفات جواناه. 1397بادري، علی. احمدي، خدیجه.، شجاعیان.، عاطفه.، کریمی.، طاهره

شااورزي کچهارمین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی  .دارویی بالنگو شیرازي در پاسخ به تلت تنش خشکی

 . .تهرانو علوم خاک ایران

o ،مین کنفرانس پنج .مطالعه موردي درمان طبیعی سنگ کلیه با گیاهان دارویی .1397.بادري، علی، رضا. پرداختی

 .همدان منابع طبیعی ،ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزي ارگانیک مرکز تلقیقات و آموزش کشاورزي

o ،هاان س ملی گیاپنجمین کنفران .مطالعه فنولوژیکی و دارویی گه همیشه بهار .1397.بادري، علی، رضا. پرداختی

 .آموزش کشاورزي و منابع طبیعی همدان ،دارویی، طب سنتی و کشاورزي ارگانیک مرکز تلقیقات
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o ،ماریهااي بررسای کااربرد ترکیبای مهام تارین گیاهاان دارویای در درماان بی .1397.بادري، علی، رضا. پرداختی

 آماوزش ،قیقااتپنجمین کنفرانس ملی گیاهان دارویی، طب سانتی و کشااورزي ارگانیاک مرکاز تل گوارشی.

 .کشاورزي و منابع طبیعی همدان

o ،ماان دیاباتبررسی تااثیر گیاهاان دارویای ماوثر بار در .1397.بادري، علی .،سید عبدالمجید باضی زاده هاشمی. 

زشاکی گاه علوم پدانش کنگره ملی و نمایشگاه بین المللی گیاهان دارویی و راهکارهاي طب ایرانی موثر بر دیابت

 .ایرانی و مکمهدانشکده طب  مشهد

o ،و اثار  مطالعه مروري نسابت مصارف داروهااي گیااهی .1397.بادري، علی .،سید عبدالمجید باضی زاده هاشمی

اي طب و راهکاره کنگره ملی و نمایشگاه بین المللی گیاهان دارویی .مواد موثره گیاهان دارویی در درمان دیابت

 .انشکده طب ایرانی و مکمهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد ایرانی موثر بر دیابت

o ،ون باا خاواص بررسی تاثیر داروهاي گیاهی و گیاهان دارویی کاهنده بند خا. 1397.بادري، علی، رضا. پرداختی

شاگاه دان دیابات کنگره ملی و نمایشگاه بین المللی گیاهان دارویی و راهکارهاي طب ایرانی موثر بار. ضد دیابتی

 .و مکمه دانشکده طب ایرانی علوم پزشکی مشهد

o ،تاثیر بار  ومروري بر طریقه مصرف دمنوش هاي گیاهی  .1397.بادري، علی .،سید عبدالمجید باضی زاده هاشمی

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار. ملی دانشجویی گیاهان دارویی و طب مکمه همایش. درمان دیابت

o ،ساتفاده  در اگیاهاان دارویای ماورد مطالعه سیستماتیک  .1397.بادري، علی .،سید عبدالمجید باضی زاده هاشمی

 .دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ملی دانشجویی گیاهان دارویی و طب مکمه همایش .درمان  آفت دهان

o ،ملای  ماایشه. عفونات ادراري درمان برمروري بر اثر برخی گیاهان دارویی  .1397.بادري، علی، رضا. پرداختی

 علوم پزشکی سبزوار.دانشگاه  دانشجویی گیاهان دارویی و طب مکمه

o ،نشاجویی ملای دا هماایش. مروري بر اثر بخشی  داروهاي گیاهی مقوي بلب .1397.بادري، علی، رضا. پرداختی

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار. گیاهان دارویی و طب مکمه

o ،طاب ویای و ملای دانشاجویی گیاهاان دار هماایش . دارویی بالنگوبررسی اثرات درمانی گیاه  .1397.علی بادري

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار. مکمه

o ،بیمااري  کاربرد گیاه دارویی کادوي تخام کاغااي در .1397.بادري، علی .،سید عبدالمجید باضی زاده هاشمی

گاه علاوم دانش همایش طب سنتی ایرانی یک دهه فعالیت آکادمیک نقد گاشته ، افی آینده. هاي مجاري ادراري

 .مکمهدانشکده طب ایرانی و  پزشکی مشهد



                                                                                                                                                               

 

 

 12 
  Page 12 of 30 ◄                                                                                                                                                        

March 2014◄ 

 

 
Ali Ghaderi, Ph.D  

Medicinal Plants 
 

 
 

 
 

 

o ،ستم ایمنای کاربرد گیاه دارویی سرخارگه بر ضع  سی .1397.بادري، علی .،سید عبدالمجید باضی زاده هاشمی

 کی مشاهددانشگاه علاوم پزشا همایش طب سنتی ایرانی یک دهه فعالیت آکادمیک نقد گاشته ، افی آینده. بدن

 .دانشکده طب ایرانی و مکمه

o ،ی یاک دهاه همایش طاب سانتی ایرانا. انیسون در درمان میگرنربرد گیاه کا .1397.بادري، علی، رضا. پرداختی

 .دانشکده طب ایرانی و مکمه دانشگاه علوم پزشکی مشهد فعالیت آکادمیک نقد گاشته ، افی آینده

o ،ی ایرانی یک همایش طب سنت. هندوانه ابوجهه در درمان دیابتکاربرد گیاه  .1397.بادري، علی، رضا. پرداختی

 .کمهدانشکده طب ایرانی و م دانشگاه علوم پزشکی مشهد ت آکادمیک نقد گاشته ، افی آیندهدهه فعالی

o ،ربای خاونبررسی کاربرد گیاهان دارویای ماوثر بار چ .1397.بادري، علی .،سید عبدالمجید باضی زاده هاشمی. 

 .مدانهابع طبیعی مرکز تلقیقات، آموزش کشاورزي و من پایدار شاورزيک و دارویی گیاهان ملی همایش نهمین

o ،اي اعصااب و هاکاربرد گیاهان دارویی موثر بر بیماري . 1397.بادري، علی .،سید عبدالمجید باضی زاده هاشمی

بع شااورزي و منااکمرکاز تلقیقاات، آماوزش  پایدار کشاورزي و دارویی گیاهان ملی همایش نهمین .افسردگی

 طبیعی همدان.

o ،رآمد ابتصاادي دی چند گونه مهم گیاهان دارویی مقاوم به کم آبی و با معرف. 1397.بادري، علی، رضا. پرداختی

بیعای طمرکز تلقیقاات، آماوزش کشااورزي و مناابع  پایدار شاورزيک و دارویی گیاهان ملی همایش نهمین. باو

 همدان.

o  ،.هماینن. وبررسی عوامه موثر بار اهمیات گیاهاان دارویای و چالشاهاي پیشار. 1397.بادري، علیپرداختی، رضا 

 ن.مرکز تلقیقات، آموزش کشاورزي و منابع طبیعی همدا پایدار زيکشاور و دارویی گیاهان ملی همایش

o ،لوژیک گیاه مروري بر خواص دارویی و اثرات فارماکو. 1397.بادري، علی .،سید عبدالمجید باضی زاده هاشمی

جمان ارویی، انرگانیک، مواد طبیعی و د. دومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی، کشاورزي ادارویی اسفرزه

 علمی گیاهان دارویی ایران، مشهد. 

o ،گیااه  لوژیکیترکیبات ثانویه و اثارات فارمااکو بررسی. 1397.بادري، علی .،سید عبدالمجید باضی زاده هاشمی

انیاک، ارگ دومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویای، کشااورزيخارمریم بر درمان اختالوت کبدي.  دارویی

 مواد طبیعی و دارویی، انجمن علمی گیاهان دارویی ایران، مشهد. 
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o ،بررسی خصوصیات آناتومیکی، فیتوشیمیایی و فارماکولوژیکی گیاه دارویای. 1397.بادري، علی، رضا. پرداختی 

دارویی، کشاورزي ارگانیک، مواد طبیعای و دارویای، انجمان علمای دومین کنفرانس بین المللی گیاهان . رازیانه

 گیاهان دارویی ایران، مشهد. 

o ،دوماین . یبررسای خاواص دارویای و درماانی اساطوخودوس در طاب سانت. 1397.بادري، علای، رضا. پرداختی

ی، کشاورزي ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی، انجمن علمای گیاهاان دارویای کنفرانس بین المللی گیاهان داروی

 ایران، مشهد. 

o  ،.وشایمیایی و ماروري بار خصوصایات آناتومیکی،فیت . 1398.بادري، علیحسن بارانی، معصومه.، ایمانی.، راضیه

ه پژوهشکد، یبارچ کوهگنگره بین المللی زیست فناوري گیاهان دارویی و . فارماکولوژیکی گیاه دارویی بالنگو

 .چاي کشور، وهیجان

o  ،.النگو درصانایع باگیااه دارویای  .، کرمی.، حامد. کاربرد  موسیالژبادري، علیایمانی، راضیه.، خیرخواه.، ملمد

 جان.پژوهشکده چاي کشور، وهی، گنگره بین المللی زیست فناوري گیاهان دارویی و بارچ کوهیغاایی. 

o یی و . ماروري بار خصوصایات آناتومیکی،فیتوشایمیا1398.باادري، علایالمجیاد.، باضی زاده هاشامی، ساید عبد

ده پژوهشک، هیگنگره بین المللی زیست فناوري گیاهان دارویی و بارچ کو. فارماکولوژیکی گیاه دارویی باریجه

 .چاي کشور، وهیجان

o  ،.رویای در اهی و گیاهاان داطریقه مصرف داروهااي گیا. 1398.بادري، علیباضی زاده هاشمی، سید عبدالمجید

ور، پژوهشاکده چااي کشا، گنگره بین المللی زیست فناوري گیاهاان دارویای و باارچ کاوهی. درمان کبد چرب

 .وهیجان

o  ،.روهااي راههااي پیشاگیري و درماان کباد چارب باا دا. 1398.بادري، علایباضی زاده هاشمی، سید عبدالمجید

ده چااي پژوهشاک، زیست فناوري گیاهان دارویی و بارچ کاوهیگنگره بین المللی گیاهی از دیدگاه طب سنتی. 

 کشور، وهیجان.

o  ،.اثیر گیاهاان بررسای تا. 1398.، باباایی.، بهاروز. رفیعای.، باسام.باادري، علایپرداختی، رضا.، نوري.، علی رضا

، کاوهی ارچباگنگره بین المللی زیست فناوري گیاهان دارویی و . دارویی بر درمان بیماریهاي کبدي و صفراوي

 پژوهشکده چاي کشور، وهیجان.

http://jmp.ir/article-1-2356-fa.pdf
http://jmp.ir/article-1-2356-fa.pdf
http://jiitm.ir/article-1-856-fa.pdf
http://jiitm.ir/article-1-856-fa.pdf
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o  ،.ه مروري درمان کباد مطالع. 1398.بابایی.، بهروز .، رفیعی.، باسم.بادري، علیپرداختی، رضا.، ایزدي.، علی اکبر

شاور، پژوهشاکده چااي ک، گنگره بین المللی زیست فناوري گیاهان دارویی و باارچ کاوهی. چرب با طب سنتی

 .وهیجان

o ،هان دارویی در مردم شناختی کاربرد گیا مطالعه موردي . 1398.بادري، علیسید عبدالمجید.،  باضی زاده هاشمی

ساالمی، ا. مجمع جهانی طب ابوعلی ساینا، اولاین کنفارانس باین المللای طاب ایرانای طب سنتی شهرستان فریمان

 دانشگاه تهران. 

o  ،.ادان. مجماع شیرخشت در درمان زردي نوزبررسی تاثیر . 1398.بادري، علیباضی زاده هاشمی، سید عبدالمجید

 جهانی طب ابوعلی سینا، اولین کنفرانس بین المللی طب ایرانی اسالمی، دانشگاه تهران. 

o  ،.ع جهاانی مجما مروري بر رایله درمانی در طب سانتی.. 1398.بادري، علیباضی زاده هاشمی، سید عبدالمجید

 یرانی اسالمی، دانشگاه تهران. طب ابوعلی سینا، اولین کنفرانس بین المللی طب ا

o  ،.ماان میگارن.بررسی استفاده از روغنهااي گیااهی در در. 1398.بادري، علیباضی زاده هاشمی، سید عبدالمجید 

 مجمع جهانی طب ابوعلی سینا، اولین کنفرانس بین المللی طب ایرانی اسالمی، دانشگاه تهران. 

o سیساتماتیک دارویی و مواد موثره گیاه دارویی آویشن مارور بررسی اثرات. 1398.بادري، علی.، رضا، پرداختی. 

 مجمع جهانی طب ابوعلی سینا، اولین کنفرانس بین المللی طب ایرانی اسالمی، دانشگاه تهران. 

o عاه ماروريبررسی اثرات گیاهان دارویی بار درماان اخاتالال باعادگی: مطال. 1398.بادري، علی.، رضا، پرداختی. 

 ی سینا، اولین کنفرانس بین المللی طب ایرانی اسالمی، دانشگاه تهران. مجمع جهانی طب ابوعل

o ،.ارویای دتوسعه صنعت گردشگري با تولیاد گیاهاان . 1398صبوري فرد.، حسین.، احمدي، خدیجه. بادري، علی

 لیموسساه آماوزش عاا. کنفرانس ملی اکوتوریسم، فرهنگ و توسعه گردشگري، مطالعه موردي خراسان رضوي

 .مشهد، بینالود

o ،.هاا بار  بررسی کاارایی چناد علا  کاش و مخلاوی آن  .1398برنامهر.، بهبود.، احمدي.، خدیجه. بادري، علی

 . .تهراننکنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزي و علوم خاک ایرا پنجمین. کنترال عل  هرز دائمی فرز

o  ،.زنای جواناه خصوصایاتبار  تیمار و تنش شوريپیش اثر .1398. بادري.، علی.، بهبود.، برنامهراحمدي، خدیجه

 ..تهرانکنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزي و علوم خاک ایران پنجمین. سازویی  گه بار
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o  ،.وري و تنظیم بررسی اثر تنش ش .1398. بادري، علیاحمدي، خدیجه.، علیپورگراوند.، سمیرا.، امیدي.، حشمت

تارویج  کنگاره ملای توساعه و پنجماین .زنای گیااه شااهی وصیات جوانهکننده رشد ایندوال استیک اسید بر خص

 ..تهرانمهندسی کشاورزي و علوم خاک ایران

o  ،.زنی گیااه بررسای صافات جواناه 1398علی.بادري، احمدي، خدیجه.، علیپورگراوند.، سمیرا.، امیدي.، حشمت

خااک  مهندسی کشاورزي و علاوم کنگره ملی توسعه و ترویج پنجمین .شاهی تلت بیوپرایمینگ و تنش شوري

 ..تهرانایران

o کاربرد رسی بر. 1399.حسین، صبوري فرد..، ملسن.، حسنی .،، علی.بادري.، خدیجه.، احمدي.، امید، عباس زاده

ی و یگیاهان دارو سومین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزي، .درمانی گیاه دارویی آلوئه ورا در منابع طب سنتی

 .تفلیس، بین المللی ابن سینا، گرجستان ، دانشکدهطب سنتی

o  ،.واص گیااه خاماروري بار . 1399.ملسن.، حسنی .،ههال، میرزاده.، باسم.، رفیعی بادري.، علی.،احمدي، خدیجه

 ،و طب سانتی سومین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزي، گیاهان دارویی .دارویی باریجه از دیدگاه طب سنتی

 .تفلیس، ینا، گرجستاندانشکده بین المللی ابن س

o  ،.واص گیااه خاماروري بار . 1399.الهه.، میرزاده ،.ملسن، حسنی.، باسم.، رفیعی بادري.، علی.،احمدي، خدیجه

 ،و طاب سانتی سومین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزي، گیاهان دارویی .دارویی بالنگو از دیدگاه طب سنتی

 . یستفل، دانشکده بین المللی ابن سینا، گرجستان

o ک اساید و ارزیاابی اثار سالیسایلی. 1399 . بادري، علی ،.امیدي، حشمت.، احمدي، خدیجه.، صبوري فرد، حسین

ي ه زنجیرهچالش هاي فراروي تکمی همایش ملی. اولین زنی گیاه دارویی  مرزههاي جوانهتنش شوري بر شاخص

 ، موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه. ارزش گیاهان دارویی و معطر

o بار  رتیمااارزیاابی اثار پایش. 1399  . باادري، علای ،.میدي، حشمت.، احمدي، خدیجاه.، صابوري فارد، حساینا

ي ارزش یرهچالش هاي فراروي تکمیه زنج همایش ملی. اولین گیاه دارویی ماریتیغاال زنی بارخصوصیات جوانه

 ، موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه. گیاهان دارویی و معطر

o بهار  شهیهم ییدارو اهیگ زنی جوانه هايشاخص یبررس. 1399  . بادري، علی ،.حمدي، خدیجهامیدي، حشمت.، ا

، ي ارزش گیاهان دارویی و معطارچالش هاي فراروي تکمیه زنجیره همایش ملی. اولین يدر پاسخ به تنش شور

 موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه. 
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o و شایمیایی بار  هاي فیزیکیاثر تیمار. 1399  . دري، علیبا ،.کریمی، طاهره.، احمدي، خدیجه.، عاطفه، شجاعیان

چاالش هااي فاراروي تکمیاه  هماایش ملای. اولاین زنی و شکست خواب بار گیاه دارویی ساستلریک جوانه

 رومیه. ، موسسه آموزش عالی آفاق اي ارزش گیاهان دارویی و معطرزنجیره

o  ،.یمنای در طاب ابررسی اثر گیاهان دارویی بر سیستم . 1400آذرباد.، حمید رضا. بادري.، علی.،احمدي، خدیجه

ینا، لمللی ابن س، دانشکده بین اکنفرانس بین المللی علوم کشاورزي، گیاهان دارویی و طب سنتی چهارمین .سنتی

 تفلیس.گرجستان، 

o  ،.و در پاسخ به جهاي فتوسنتزي گیاهچه ارزیابی رنگیزه. 1400.، آذرباد، حمیدرضا. بادري، علیاحمدي، خدیجه

 گرگان.  ، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعیهفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژي گیاهی ایران .تنش شوري

o  ،.هچاه دو ااثر تنش شوري بر صافات فیزیولاوژیکی گی. 1400.، آذرباد، حمیدرضا. بادري، علیاحمدي، خدیجه

 ابع طبیعای، دانشاگاه علاوم کشااورزي و مناهفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژي گیااهی ایاران .ربم جو خرم و ایاه

 گرگان. 

o  ،.جاو تلات  هاي آنتی اکسیدان گیاهچاهبررسی آنزیم. 1400.، آذرباد، حمیدرضا. بادري، علیاحمدي، خدیجه

طبیعای  ، دانشاگاه علاوم کشااورزي و مناابعایارانهفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژي گیااهی  .سطوح تنش شوري 

 گرگان. 

o  ،.ویای خرفاه هااي فتوسانتزي گیااه داربررسی رنگدانه. 1400.، آذرباد، حمیدرضا. بادري، علیاحمدي، خدیجه

بیعای ، دانشاگاه علاوم کشااورزي و مناابع طهفتمین کنفرانس ملای فیزیولاوژي گیااهی ایاران .تلت تنش شوري

 گرگان. 

o یولوژیکی بررسی اثر تنش شوري بر برخی صفات فیز. 1400.، آذرباد، حمیدرضا. بادري، علی.، احمدي، خدیجه

بع طبیعای ، دانشاگاه علاوم کشااورزي و منااهفتمین کنفرانس ملای فیزیولاوژي گیااهی ایاران .گیاه دارویی خرفه

 گرگان. 

o  ،.ر تلماه باه دزنی باور جو وانههاي جارزیابی ویژگی .1400.، آذرباد، حمیدرضا. بادري، علیاحمدي، خدیجه

ا شاعار هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره باین المللای علاوم زراعات و اصاالح نباتاات ایاران با .تنش شوري

 دانشگاه شهید باهنر کرمان.  ،"کشاورزي دانش بنیان، هوشمند وبراردادي"
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o  ،.لیاه و تانش شاوري بار رشاد اوتأثیر ساطوح مختلا   .1400.، آذرباد، حمیدرضا. بادري، علیاحمدي، خدیجه

شعار  ت ایران باهفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصالح نباتا .استقرار گیاهچه جو

 دانشگاه شهید باهنر کرمان.  ،"کشاورزي دانش بنیان، هوشمند وبراردادي"

o  ،.نی باور زشوري بر خصوصیات جوانه بررسی اثر تنش 1400.، آذرباد، حمیدرضا. بادري، علیاحمدي، خدیجه

عار شاایران با  هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصالح نباتات .گیاه دارویی خرفه

 دانشگاه شهید باهنر کرمان.  ،"کشاورزي دانش بنیان، هوشمند وبراردادي"

o  ،.یاه گیاهچاه گیااه زنی بار و بنهاي جوانهه مؤلفهمطالع .1400.، آذرباد، حمیدرضا. بادري، علیاحمدي، خدیجه

و اصاالح  . هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعاتدارویی خرفه در پاسخ به تنش شوري

  دانشگاه شهید باهنر کرمان. ،"کشاورزي دانش بنیان، هوشمند وبراردادي"نباتات ایران با شعار 

o  ،.رفه در پاسخ هاي رشد گیاه دارویی خارزیابی ویژگی .1400آذرباد، حمیدرضا. .، بادري، علیاحمدي، خدیجه

 ان باا شاعار. هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصاالح نباتاات ایاربه تنش شوري 

 دانشگاه شهید باهنر کرمان.  ،"کشاورزي دانش بنیان، هوشمند وبراردادي"

o  ،.بررسای اثار  .1400شجاعیان، عارفاه.، آذربااد.، حمیاد رضاا. بادري.، علی.،شجاعیان، عاطفه.، احمدي، خدیجه

زدهماین دوا . و ریلاان اکوفیزیولوژیکی عل  هرز سس افتیمون بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی بادرنجبویاه

 .نعصر )عج( رفسنجادانشگاه ولی، باغبانی ایرانکنگره علوم 

o  ،.بررسای اثار  .1400ن، عارفاه.، آذربااد.، حمیاد رضاا.شجاعیا بادري.، علی.،شجاعیان، عاطفه.، احمدي، خدیجه

ره علوم کنگدوازدهمین . اکوفیزیولوژیکی عل  هرز سس افتیمون بر صفات کیفی و اسانس بادرنجبوي و ریلان

 .نعصر )عج( رفسنجادانشگاه ولی، باغبانی ایران

 ن نامه های کارشناسی ارشدراهنمایی و مشاوره پایا

  .و  یکما اتیبار خصوصا و نیتروزیسات ساتیفسفوزی ساتیتراکم بوته و کود ز ریثأمطالعه ت. 1398راضیه ایمانی

ن عاالی شایروا آماوزشکارشناسای ارشاد مجتماع ، استاد مشاور ). (Lallemantiaroyleana) بالنگو  اهیگ یفیک

 دانشکده کشاورزي(

  .کاربن در  زیابی گونه هاي مختل  گیاهان دارویی در طراحی فضاي سبز و ترسایبار. 1398مسعود ترکمن زاده

 (مشهدبینالود آموزش عالی  )استاد مشاور ، کارشناسی ارشد موسسه  .استان خراسان رضوي
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 سردبیری و عضویت در هیات تحریریه نشریات معتبر علمی پژوهشی

  دانشااگاه بیرجنااد   "لیطاای در علااوم زراعاایتاانش هاااي م  پژوهشاای -مجلااه علماای  "عضااو کمیتااه داوران 

http://escs.birjand.ac.ir                     

  انشگاه فردوسی مشهد.د "علوم باغبانی)علوم و صنایع کشاورزي( پژوهشی  -مجله علمی  "عضو کمیته داوران 

https://jhs.um.ac.ir          

  دانشااگاه فناای و حرفااه اي  "پژوهشاای کااارافن -مجلااه علماای  "عضااو کمیتااه داوران                                 

http://karafan.tvu.ac.ir 

  وزش کشاورزي مرکز تلقیقات و آم  "ی ایرانگیاهان داروی ترویجی فناوري - علمی مجله "عضو کمیته داوران

     و منابع طبیعی خراسان رضوي، انجمن علمی گیاهان دارویی ایران 

             http://mpt.areeo.ac.ir   
 ریاست  و دبیر علمی همایش های ملی و بین المللی

  نیاک، ماواد یای، کشااورزي ارگادومین کنفرانس بین المللی گیاهاان دارو .پنه گیاهان داروییرئیسه هیات عضو

  .دانشگاه علوم و پزشکی مشهد 1397ماه  اسفند  22 طبیعی و دارویی

  .ران.ته 1398شهریور ماه  30رئیس هفتمین همایش ملی فناوري هاي نوین در حوزه ملیط زیست و انرژي  

  م، لای اکوتوریساهیات رئیسه پنه تخصصی گردشگري، اکوتوریسم، توسعه شهري و روستایی. کنفرانس معضو

 .1398آذرماه  مشهدفرهنگ و توسعه گردشگري. دانشگاه بینالود 

  1400د ماه . مردایسنت طب و ییدارو اهانیگ ،يکشاورز علوم یالملل نیکنفرانس ب چهارمین  علمیرئیس کمیته 

 دانشگاه بین المللی ابن سینا گرجستان، تفلیس.

 لیریاست  کمیته داوری همایش های ملی و بین المل

 خارداد  20. یسانت طب و ییدارو اهانیگ ،يکشاورز علوم یالملل نیکنفرانس ب نیرئیس کمیته داوران  سوم

 دانشگاه بین المللی ابن سینا گرجستان، تفلیس. 1399ماه 

 25نا. عضو شوراي راهبردي دومین کنفرانس بین المللی طب ایرانی اسالمی، مجمع جهاانی طاب باوعلی سای 

 شگاه تهران. دان 1399اسفند ماه 

  همایش های ملی و بین المللی داورانعلمی و کمیته عضویت در کمیته 

  ع طبیعای و دومین همایش بین المللی افی هااي ناوین در علاوم کشااورزي،منابعضو کمیته علمی و کمیته داوران

 مقاله( 14)داوري تهران.  1396دي ماه  20 .ملیط زیست

http://escs.birjand.ac.ir/
https://jhs.um.ac.ir/
http://karafan.tvu.ac.ir/
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 ت لغایا 25 .انس بین المللی علوم کشاورزي، گیاهان دارویی و طب سانتیعضو کمیته علمی و کمیته داوران کنفر

 مقاله( 49)داوري  دانشگاه پیام نور مشهد. 1396بهمن ماه  26

  ياورزکش و يگردشگر ست،یز طیمل در نو يها دهیا یالملل نیب کنفرانسعضو کمیته علمی و کمیته داوران. 

 .مقاله( 11)داوري  هرداري اردبیه.موزش علمی کاربردي شآمرکز  1396بهمن ماه  26

  منابع  ملیط زیست و کنفرانس ملی پژوهش هاي نوین در مهندسی کشاورزي،عضو کمیته علمی و کمیته داوران

 .مقاله( 3)داوري  کرج. 1396اسفند ماه  15 .طبیعی

  15 .یاکارگانعضو کمیته علمی و کمیته داوران پنجمین کنفرانس ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشااورزي 

 .مقاله( 9)داوري  مرکز تلقیقات، آموزش کشاورزي و منابع طبیعی همدان. 1396اسفند ماه 

 سافند مااه ا  17 .عضو کمیته علمی و کمیته داوران  هشتمین همایاش ساراساري کشاورزي و منابع طبیعای پایادار

 .مقاله( 49)داوري تهران.  1396

  سافند مااه ا 25 .همین همایش ملی پژوهش هاي نوین در علوم و فنااوريزدادوعضو کمیته علمی و کمیته داوران

 مقاله(. 4)داوري  کرمان. 1396

  و ملایط  دومین همایش ملی دانش و فناوري علاوم کشااورزي ، مناابع طبیعایعضو کمیته علمی و کمیته داوران

 .مقاله( 28)داوري تهران.  1397فروردین ماه   15 .زیست ایران

 رداد مااه خا 25 .سیزدهمین همایش ملی پژوهش هاي نوین در علوم و فناوريو کمیته داوران   عضو کمیته علمی

 .مقاله( 3)داوري  کرمان. 1397

   ویکارد رچهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزي و ملایط زیسات باا عضو کمیته علمی و کمیته داوران

 .مقاله( 4وري )دا شیراز. 1397خرداد ماه  31لغایت   30 .توسعه پایدار

   با رویکارد  چهارمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماري و شهرسازيعضو کمیته علمی و کمیته داوران

 .مقاله(  8)داوري  شیراز. 1397خرداد ماه  31لغایت   30 .توسعه پایدار

  یست زملیط  زي،کنفرانس ملی پژوهش هاي نوین در مهندسی کشاورعضو کمیته علمی و کمیته داوران دومین

 .مقاله( 5)داوري  کرج. 1397خرداد ماه  30 .و منابع طبیعی

  سعه پایدارچهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ملیط زیست با ملوریت توعضو کمیته علمی و کمیته داوران. 

 .مقاله( 33)داوري تهران.  1397تیر ماه   3
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   1397اه ماتیار   15 .علاوم و فنااوري هااي ناوین ایاران چهارمین همایش ملایعضو کمیته علمی و کمیته داوران 

 .مقاله( 33)داوري تهران. 

   بیعای باا طاولاین کنفارانس ملای توساعه پایادار در علاوم کشااورزي و مناابع عضو کمیته علمی و کمیتاه داوران

 .مقاله( 69)داوري  تهران. 1397تیر ماه  20 .ملوریت فرهنگ زیست ملیطی

 بیعی ي، منابع طچهارمین کنفرانس بین المللی یافته هاي نوین در علوم کشاورز داوران عضو کمیته علمی و کمیته

 .مقاله( 190)داوري  تهران. 1397تیر ماه   23  .و ملیط زیست

  تیار مااه  25 .چهارمین کنفرانس بین الملی مهندسی کشااورزي و مناابع طبیعایعضو کمیته علمی و کمیته داوران

 .اله(مق 5)داوري تهران.  1397

   31 .بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگاره باین المللای زیسات شناسای ایارانعضو کمیته علمی و کمیته داوران 

 .مقاله( 4)داوري  دانشگاه مراغه. 1397شهریور ماه  2مرداد  لغایت 

  ناابع خااک و همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایادار ماولین عضو کمیته علمی و کمیته داوران

 .مقاله( 6)داوري  دانشگاه شهید باهنر کرمان. 1397شهریور ماه  14لغایت   13 .ملیط زیست

 بیعی ي، منابع طچهارمین کنفرانس بین المللی یافته هاي نوین در علوم کشاورز عضو کمیته علمی و کمیته داوران

 .مقاله( 270)داوري  تهران. 1397شهریور ماه    20فراخوان دوم   .و ملیط زیست

   هریور شا 25 .چهاردهمین همایش ملی پژوهش هاي نوین در علاوم و فنااوريعضو کمیته علمی و کمیته داوران

 .مقاله( 6)داوري  کرمان. 1397ماه 

   مهار  5 .ارعی و ملیط زیسات پایادششمین کنفرانس ملی کشاورزي، منابع طبیعضو کمیته علمی و کمیته داوران

 .مقاله( 3)داوري  شیراز. 1397ماه 

  لای مساومین هماایش و  سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسای آبخیازداريعضو کمیته علمی و کمیته داوران

ه کشاورزي و ، دانشکددانشگاه ملقی اردبیلی 1397مهر ماه  11لغایت  10 .صیانت از منابع طبیعی و ملیط زیست

 .مقاله( 4)داوري  .ع طبیعیمناب

  ب اهکارهاي طارکنگره ملی و نمایشگاه بین المللی گیاهان دارویی و عضو کمیته علمی و کمیته داوران  نخستین

 .مقاله( 6)داوري  دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 1397مهرماه  19لغایت  17 .ایرانی موثر بر دیابت

 1397بان ماه آ 22 .ش ساراساري کشاورزي و منابع طبیعی پایدارعضو کمیته علمی و کمیته داوران  نهمین  همایا 

 .مقاله( 123)داوري  تهران.

http://congress.ibs.org.ir/
http://congress.ibs.org.ir/
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  تهران. 1397اه آبان م 24 .کنگره بین المللی مهندسی کشاورزي و صنایع وابستهعضو کمیته علمی و کمیته داوران 

 .مقاله( 3)داوري 

  و تارویج در کشااورزي، مناابع طبیعای و سومین همایش ملی پژوهشی توساعه عضو کمیته علمی و کمیته داوران

 .مقاله( 5)داوري  جیرفت. 1397آذر ماه   8 .ملیط زیست ایران

  1397آذر مااه  21 .ملای دانشاجویی گیاهاان دارویای و طاب مکماه هماایشعضو کمیته علمی و کمیته داوران 

 .مقاله( 12)داوري دانشگاه علوم و پزشکی سبزوار. 

 ذر  مااه آ 25 .پانزدهمین همایش ملی پاژوهش هااي ناوین در علاوم و فنااوريان عضو کمیته علمی و کمیته داور

 .مقاله( 11)داوري  کرمان. 1397

 م هااي پنجماین هماایش ملای تغییار ابلایم و گاهشناسای درختای در اکوسیسات عضو کمیته علمی و کمیته داوران

سیستم هااي ساري ، پژوهشکده اکو دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی 1397بهمن ماه  19لغایت  17 .خزري

 .مقاله( 4)داوري  .خزري

   1397اه بهمان ما 24 .ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعای ایارانعضو کمیته علمی و کمیته داوران 

 مقاله(. 39)داوري  تهران.

   26 .زيشااورششمین کنفرانس بین المللی پژوهش هاي کااربردي در علاوم کعضو کمیته علمی و کمیته داوران 

 .مقاله( 3)داوري دانشگاه خوارزمی تهران.  1397ماه  بهمن

 11 .ایادارعضو کمیته علمی و کمیته داوران  نهمین  همایاش ساراساري ملایط زیسات انارژي  و مناابع طبیعای پ  

 .مقاله( 77)داوري  تهران. 1397ماه  اسفند

   ماه  اسفند 16لغایت  15 .نهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزي پایدارعضو کمیته علمی و کمیته داوران

 .مقاله( 7)داوري  مرکز تلقیقات، آموزش کشاورزي و منابع طبیعی همدان. 1397

   20 .در جامعاهن ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیاادیعضو کمیته علمی و کمیته داوران 

 .مقاله( 3)داوري  تهران. 1397اسفند ماه 

   ی و ملایط سومین همایش ملی دانش و فناوري علوم کشااورزي ، مناابع طبیعاعضو کمیته علمی و کمیته داوران

 .مقاله( 52)داوري تهران.  1397ماه   اسفند  20 .زیست ایران

   ی ، مواد طبیعللی گیاهان دارویی، کشاورزي ارگانیکدومین کنفرانس بین المعضو کمیته علمی و کمیته داوران

 .مقاله( 52)داوري  مشهد.انجمن علمی گیاهان دارویی ایران،  1397ماه  اسفند 22 .و دارویی

https://www.civilica.com/Calendar-HGSP03=سومین-همایش-ملی-پژوهشی-توسعه-و-ترویج-در-کشاورزی،-منابع-طبیعی-و-محیط-زیست-ایران.html
https://www.civilica.com/Calendar-HGSP03=سومین-همایش-ملی-پژوهشی-توسعه-و-ترویج-در-کشاورزی،-منابع-طبیعی-و-محیط-زیست-ایران.html
http://agri2018.bonyadhamayesh.ir/
http://agri2018.bonyadhamayesh.ir/
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  مااه سافند ا 25 .نزدهمین همایش ملی پژوهش هاي نوین در علوم و فنااوريشاعضو کمیته علمی و کمیته داوران

 .مقاله( 4)داوري  کرمان. 1397

  عه پایادارپنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی ملیط زیست با ملوریت توسعضو کمیته علمی و کمیته داوران. 

 .مقاله(  60)داوري تهران.  1397اسفند ماه   25

 مناابع طبیعای  ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشااورزي، عضو کمیته علمی و کمیته داوران

 .مقاله( 123)داوري  تهران. 1398ماه  اسفند 25 .ایران

   29 .بیعی ایرانطدومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزي و منابع عضو کمیته علمی و کمیته داوران 

 .مقاله(  16)داوري  تهران. 1397اسفند ماه 

   و  نابع طبیعیزي، مچهارمین همایش بین المللی افی هاي نوین در علوم کشاورعضو کمیته علمی و کمیته داوران

 .مقاله(  36)داوري  تهران. 1398ماه  خرداد  10 .ملیط زیست

   عمااري و مچهارمین همایش بین المللی افی هااي ناوین در مهندسای عماران، عضو کمیته علمی و کمیته داوران

 .مقاله( 21)داوري  تهران. 1398ماه  خرداد  10 .شهرسازي

  مااه  خرداد 12 .ین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزي شهري و روستایینخستعضو کمیته علمی و کمیته داوران

 .مقاله( 38)داوري  تهران. 1398

 مااه  خرداد  12 .نخستین کنفرانس ملی علوم زمین، آب و هوا و تغییرات ابلیمی عضو کمیته علمی و کمیته داوران

 .مقاله( 37)داوري  تهران. 1398

 اد مااه خارد 25 .همایش ملی پژوهش هاي نوین در علاوم و فنااوري هفدهمین عضو کمیته علمی و کمیته داوران

 .مقاله( 3)داوري کرمان.  1398

  31 .یاککنفرانس ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشااورزي ارگان ششمینعضو کمیته علمی و کمیته داوران 

 .مقاله(  4ي )داور مرکز تلقیقات، آموزش کشاورزي و منابع طبیعی همدان. 1398ماه  مرداد

 شگاهی بیرجند.جهاد دان 1398شهریور ماه  4لغایت  3 .اولین همایش ملی عناب عضو کمیته علمی و کمیته داوران 

 .مقاله(  5)داوري 

 دانشاگاه  1398شاهریور مااه  7 لغایات  4 .یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایاران عضو کمیته علمی و کمیته داوران

   .مقاله( 15)داوري  ارومیه.
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 1398اه  شاهریور ما 21 .پنجمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزي و ملیط زیست با رویکرد توساعه پایادار 

 مقاله(. 9)داوري شیراز. 

   شهریور 25 .همایش بین المللی افی هاي نوین در علوم شیمی و زیست شناسیعضو کمیته علمی و کمیته داوران 

 مقاله(. 20)داوري تهران.  1398ماه 

 همایش بین المللی افی هاي نوین در علوم کشاورزي و مناابع طبیعای و ملایط و کمیته علمی و کمیته داوران  عض

 مقاله(. 15)داوري تهران.  1398شهریور ماه   25 . زیست

 آذرمااه  14لغایت  13 .گريکنفرانس ملی اکوتوریسم، فرهنگ و توسعه گردش عضو کمیته علمی و کمیته داوران

 مقاله(. 5)داوري  .موسسه آموزش عالی بینالود مشهد 1398

 25  .ملی پژوهش هاي نوین در علوم و فناوري کنفرانس بین المللی هجدهمین عضو کمیته علمی و کمیته داوران 

 مقاله(. 1)داوري  کرمان. 1398ماه آذر 

   یعی و ملایط ملی دانش و فناوري علوم کشاورزي ، منابع طب چهارمین همایشعضو کمیته علمی و کمیته داوران

 مقاله(. 26)داوري تهران.  1398ماه  آذر  30 .زیست ایران

 1398مااه  آذر 30 .نخستین کنفرانس ملی کشاورزي، ملیط زیسات و باغباانی عضو کمیته علمی و کمیته داوران 

 مقاله(. 14)داوري  تهران.

 1398دي ماه  4 .اولین کنفرانس ملی منابع طبیعی، گیاهان دارویی و طب سنتی عضو کمیته علمی و کمیته داوران 

 مقاله(.  6)داوري  دانشگاه تهران.

 هفتمین کنفرانس ملی پژوهش هاي کاربردي در علوم کشاورزي، غااي ساالم  عضو کمیته علمی و کمیته داوران

 مقاله( 27)داوري  دانشگاه شهید بهشتی تهران. 1398دي ماه  25از مزرعه تا سفره. 

   یسانت بطا و یایدارو اهانیگ ،يکشاورز علوم یالملل نیکنفرانس ب نیسومعضو کمیته علمی و کمیته داوران. 

 مقاله(. 14)داوري دانشگاه بین المللی ابن سینا گرجستان، تفلیس.  1399ماه  شهریور 25

   عای و ملایط علوم کشاورزي ، مناابع طبیهمایش ملی دانش و فناوري  پنجمینعضو کمیته علمی و کمیته داوران

 مقاله(. 17)داوري  تهران. 1399ماه  شهریور  30 .زیست ایران

 هشتمین کنفرانس ملی پژوهشهاي کاربردي در علوم کشاورزي، غااي سالم از  عضو کمیته علمی و کمیته داوران

. دانشاگاه شاهید بهشاتی 1399اه آباان ما 16لغایات  15مزرعه تا سفره با تاکیده برگیاهان دارویای و طاب سانتی. 

 مقاله( 34تهران.)داوري 

http://an.thconf.ir/
http://an.thconf.ir/
http://an.thconf.ir/
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  ي ارزش گیاهان دارویی اولین همایش ملی چالش هاي فراروي تکمیه زنجیرهعضو کمیته علمی و کمیته داوران

 مقاله(. 10)داوري  موسسه اموزش عالی آفاق ارومیه. 1399بهمن ماه  25 .و معطر

   28  .شناسی ایرانالمللی زیستو یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین بیستعضو کمیته علمی و کمیته داوران 
 مقاله(. 19)داوري . دانشگاه سمنان  1399ماه  اسفند  1لغایت بهمن ماه 

 16 لغایات 15. و مدیریت مخاطرات ملیطای کنفرانس ملی اکوتوریسمدومین  عضو کمیته علمی و کمیته داوران 

 مقاله(. 8)داوري  .ی بینالود مشهدموسسه آموزش عال 1399 اسفند ماه

   یرانایاکنفارانس باین المللای طاب  دوماینمجمع جهانی طب اباوعلی ساینا، عضو کمیته علمی و کمیته داوران، 

  دانشگاه تهران.  1399اسفند ماه  24لغایت  21 .اسالمی

   بع طبیعای و ورزي ، مناادانش و فناوري علوم کشا بین المللی همایش  ششمینعضو کمیته علمی و کمیته داوران

 مقاله(. 9)داوري  تهران. 1400ماه اردیبهشت  30 .ملیط زیست ایران

  و  صایانت از مناابع طبیعای المللی و پنجمین کنفرانس ملایدومین کنفرانس بینعضو کمیته علمی و کمیته داوران

  مقاله(. 10)داوري  دانشگاه ملقی اردبیلی. 1400خرداد ماه  20لغایت  19 .ملیط زیست

 1400اه خارداد ما 20لغایات  19 .ملای مادیریت سابز پساماند کنفارانسولین او کمیته داوران  عضو کمیته علمی 

 مقاله(. 10داوري ) دانشگاه ملقی اردبیلی.

 رداد مااه خ 27لغایت  26 اولین کنفرانس بین المللی ارکیدهاي دارویی و زینتی عضو کمیته علمی و کمیته داوران

 دانشگاه کردستان. 1400

  یسات و زپنجمین کنگاره باین المللای توساعه کشااورزي، مناابع طبیعای، ملایط کمیته داوران وعضو کمیته علمی

 .دانشگاه تبریز  1400ماه  مرداد  21لغایت  19 .گردشگري ایران

  یسانت بط و ییدارو اهانیگ ،يکشاورز علوم یالملل نیکنفرانس ب چهارمین کمیته داوران وعضو کمیته علمی .

 دانشگاه بین المللی ابن سینا گرجستان، تفلیس. 1400مرداد ماه 

 1400اه شاهریور ما 17 لغایات  14. کنگاره علاوم باغباانی ایاران دوازدهماین عضو کمیته علمی و کمیتاه داوران 

 رفسنجان.  دانشگاه ولی عصر)عج(

  ناابع طبیعای ودانش و فناوري علوم کشااورزي ، م بین المللی همایش  هفتمین عضو کمیته علمی و کمیته داوران 

 تهران. 1400ماه شهریور  30 .ملیط زیست ایران

 

https://conf.uok.ac.ir/orchid400/Default.aspx
https://conf.uok.ac.ir/orchid400/Default.aspx
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 سایر فعالیت های آموزشی و اجرایی:

 ورزان تدریس مهارت کشتکار گلخانه هاي خاکی، پرورش و نگهداري بارچ هاي خوراکی )دکمه اي( براي کشا

 )سپاه شهرستان کالت نادر(.. 1392.شهرستان کالت نادر

 رفاه ح)فنای و .1393.تدریس مهارت کشتکار گلخانه هاي خاکی براي کشاورزان منطقه جلگه رخ تربت حیدریاه

 اي تربت حیدریه(.

 تدریس مهارت پرورش و نگهداري بارچ هااي خاوراکی )دکماه اي( باراي کشااورزان منطقاه جلگاه رخ تربات 

 طقه جلگه رخ(.)جهاد کشاورزي من.1393.حیدریه

 فنی و حرفه اي کالت نادر(.. 1396.تدریس مهارت کشتکار گلخانه هاي خاکی شهرستان کالت نادر( 

 آموزش و پرورش منطقه جلگه رخ تربت حیدریه.. 1391سواوت گیاهان دارویی خردادماه. طراح 

 حیدریه.آموزش و پرورش منطقه جلگه رخ تربت . 1392ح سواوت گیاهان دارویی خردادماه.طرا 

 ش خراسان سازمان آموزش و پرور. 1392یلی رشته گیاهان دارویی اسفندماه. طراح سواوت آزمون پیشرفت تلص

 رضوي.

 ش )ساازمان آماوزش وپارور.1392 .تهیه و تنظیم جزوه آموزشی کشت گیاهاان دارویای اساتان خراساان رضاوي

 خراسان رضوي(.

 ان )ساازم. 1392 .ن دارویای در اساتان خراساان رضاويتهیه و تنظیم طرح امکان سانجی و آماایش کشات گیاهاا

 آموزش وپرورش خراسان رضوي(.

  ماوزش وپارورش خراساان آ)ساازمان  91 -94 نماینده رشته گیاهان دارویای در اساتان خراساان رضاوي از سااال

 رضوي(.

 ورش و آشنایی با کشت گیاهان دارویی، فرآوري گیاهان دارویای، تولیاد ورمای کمپوسات ،کشاتکارگلخانه، پار

 نگهداري بارچ هاي خوراکی )دکمه اي(. فعالیت در زمینه کشت و فرآوري گیاهان دارویی.

 باارچ  مشاوره در زمینه هاي کشت گیاهان دارویی، تولید ورمی کمپوست،کشاتکارگلخانه، پارورش و نگهاداري

 هاي خوراکی )دکمه اي( به چندین شرکت خصوصی.

 شااورزي کدر هنرستان منطقه جلگه رخ تربت حیدریه  موزش و پرورشآ برپایی اولین همایش گیاهان دارویی در

 .91 شهید علیزاده گرماب،دبیر علمی و اجرایی همایش بهمن ماه

  1392.ویینوع گیاه دار 20 کلکسیون گیاهان دارویی در دانشگاه تربت حیدریه با بیش ازاجراي طرح پایلوت. 
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  ربات ت، منطقاه جلگاه رخ رساتان کشااورزي شاهید علیازادهکلکسیون گیاهان دارویای در هناجراي طرح پایلوت

 .1391.نوع گیاه دارویی 20 با بیش از حیدریه

  ه منطقاآماوزش و پارورش  کلکسیون گیاهان دارویی در هنرساتان کشااورزي شاهداي نسار،اجراي طرح پایلوت

 .1392.نوع گیاه دارویی 20 با بیش از جلگه رخ تربت حیدریه

 رحلاه مروستا منطقه جلگاه رخ توساط هنرجویاان و باا نظاارت کاماه از  5رویی در اجراي طرح کشت گیاهان دا

گه منطقه جلر کاشت تا برداشت و ایجاد تناوب کاشت گیاهان دارویی با سایر ملصووت زراعی براي اولین بار د

 .1392.رخ تربت حیدریه

 تقدیرنامه 

  اله نویسی ستان سمنان در زمینه مسابقات مقآموزش جهاد کشاورزي ا مجتمع ریاست از طرفدریافت لوح تقدیر

 .1387 .و شرکت در همایش گیاهان دارویی

  1390.ف شوراي اسالمی شهر و بخش شاندیز. ایام نکوداشت مقام معلماز طردریافت لوح تقدیر  . 

  ت رخ تربا از طرف مدیر هنرستان شبانه روزي کشاورزي شهید علیزاده گرماب  منطقه جلگاهدریافت لوح تقدیر

 .1390.فعالیت در زمینه گیاهان دارویی حیدریه.

 .شاوري در کانتخااب بعناوان کاارآفرین نموناه  دریافت لوح تقدیر از طرف ریاست انجمن گیاهان دارویی ایران

 تع کشور.. سازمان جنگلها و مرا1391زمینه گیاهان دارویی در همایش نخبگان عرصه گیاهان دارویی ایران.

  رخ تربات  طرف مدیر هنرستان شبانه روزي کشاورزي شهید علیزاده گرماب  منطقه جلگاهاز دریافت لوح تقدیر

 .1391.در زمینه پروژه هاي تلقیقاتی گیاهان دارویی و تالش در زمینه کارآفرینی هنرجویانحیدریه. 

  تربات  ه رخاز طرف مدیر هنرستان شبانه روزي کشاورزي شهید علیزاده گرماب  منطقه جلگ دریافت لوح تقدیر

 .1391.فعاال نمودن تابلو اعالنات گیاهان دارویی هنرجویان حیدریه.

 زشایدر زمیناه آمو دریافت لوح تقدیر از طرف رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه جلگاه رخ تربات حیدریاه. 

1392. 

 1392.ایام نکوداشت مقام معلم .دریافت لوح تقدیر از طرف استاندار خراسان رضوي. 

 1392.ایام نکوداشت مقام معلم از طرف استاندار خراسان رضوي.ر دریافت لوح تقدی. 

  1392معلم.ایام نکوداشت مقام  از طرف مدیر که آموزش و پرورش خراسان رضوي.دریافت لوح تقدیر. 
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  ت مقاام ایاام نکوداشا. از طرف رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه جلگه رخ تربت حیدریهدریافت لوح تقدیر

 .1392.معلم

 رخ تربات  رماب  منطقه جلگاهاز طرف مدیر هنرستان شبانه روزي کشاورزي شهید علیزاده گافت لوح تقدیر دری

 .1392.ایام نکوداشت مقام معلم .حیدریه

  رخ تربات  از طرف مدیر هنرستان شبانه روزي کشاورزي شهید علیزاده گرماب  منطقه جلگاهدریافت لوح تقدیر

 .1392.ایسته در راستاي تعلیم و تربیتدر زمینه گامهاي موثر و ش. حیدریه

 رخ تربات  از طرف مدیر هنرستان شبانه روزي کشاورزي شهید علیزاده گرماب  منطقه جلگاه دریافت لوح تقدیر

 .  1392دارویی.ارائه مقاله تخصصی گیاهان دارویی و برپایی همایش گیاهان  .حیدریه

  رخ تربات  کشاورزي شهید علیزاده گرماب  منطقه جلگاهاز طرف مدیر هنرستان شبانه روزي دریافت لوح تقدیر

 .1393.ایام نکوداشت مقام معلم .حیدریه

  ام چهاارمین مرحلااه ممیازي نظاا از طارف معااون برنامااه ریازي و توساعه شااهرداري مشاهد.دریافات لاوح تقاادیر

 .1394.آراستگی

  خصصای شاهر دوساتدار نشسات ت .شهرساازي شاهرداري مشاهدو  معاونت  معمارياز طرف دریافت لوح تقدیر

 .2017 .کودک و اسناد توسعه شهري در راستاي دستیابی به جامعه ایمن مشهد

  ر کمیسیون دهمفکري  .مشهد از طرف مدیر نهاد مطالعات و برنامه ریزي توسعه و عمران شهردریافت لوح تقدیر

 .  1395.تلویه گیري اسناد توسعه شهري

    یاژه هفتاه ونشست کتابخوان  خراسان رضوي.استان بخانه هاي عمومی از طرف مدیر که کتادریافت لوح تقدیر

 .1397.فرهنگی کالت

  خادمت صاادبانه در جهات .شهرداري مشاهد معاون خدمات و ملیط زیست شهريدریافت لوح تقدیر از طرف 

 . 1398.خدمت به شهروندان خصوصا فعالیتهاي انجام شده در راستاي حفظ سالمت شهروندان

 ه ویژه بانجام وظای  ملوله،  .شهرداري مشهد معاون خدمات و ملیط زیست شهريدیر از طرف دریافت لوح تق

 . 1399.در شرایط ویروس کرونا، موجبات ارائه خدمات مطلوب در پایتخت فرهنگی ایران اسالمی

  رساالت تالي در راستاي تلقی سالمتی آحاد جامعه و اعا شهردار منطقه ثامن مشهد. دریافت لوح تقدیر از طرف

  . 1399خدمت رسانی به مردم.
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  نجاام در راساتاي ا مدیرکه هماهنگی و نظارت بر خدمات شهري شهرداري مشاهد. دریافت لوح تقدیر از طرف

  . 1399وظای  و خدمت به مجاورین و زائرین آبا علی بن موسی الرضا.

  آبا علی بان  ه مجاورین و زائریندر راستاي انجام وظای  و خدمت ب شهردار مشهد. دریافت لوح تقدیر از طرف

  .  1400موسی الرضا در ستاد استقباال از بهار شهرداري مشهد.

 مدارک علمی:

o 91 ماه ، دانشگاه تربت حیدریه. آبانگواهینامه دوره آموزشی اسانس گیري و عصاره گیري گیاهان دارویی. 

o راساان خش کشاورزي و منابع طبیعای گواهینامه مربیگري آموزش دوره هاي کارودانش، مرکز تلقیقات و آموز

 .94 ماه رضوي. شهریور

o  هاران. ديموسسه تلقیقات ثبت و گواهی باار و نهااال ت "اصوال کنترال و گواهی نهاال"گواهینامه دوره آموزشی 

 .94 ماه

o  گواهینامه دوره آموزشی بین المللیICDL 1-2)  (  مرکز آموزشیICDL  کز رشد دانشگاه بام واحاد اساتید، مر

 .95 ماه س ديزانی

o  اه دانشاگ "یااهیابزارهاي بیوانفورماتیک در یاافتن اثارات باالینی مشاتقات گ"آشنایی با گواهینامه دوره آموزشی

 . 97آذر ماه . علوم پزشکی سبزوار

o  گاه دانش "روییتجاري سازي گیاهان دارویی و آشنایی با فراوري و استخراج گیاهان دا"گواهینامه دوره آموزشی

 . 97آذر ماه . سبزوارعلوم پزشکی 

o  97آذر ماه . دانشگاه علوم پزشکی سبزوار" پروپوزاال نویسی مقدماتی و مقاله نویسی"گواهینامه دوره آموزشی . 

o ع زي و مناابگواهی رتبه بندي مشاوران و رتبه یک در رشته تخصصی علوم باغبانی، سازمان نظام مهندسی کشااور

 .97اسفند ماه طبیعی ایران. 

o  دانشاگاه سامنان. "  19-شناسی، پزشاکی و علاوم پایاه باه کوویادرویکردهاي زیست "دوره آموزشی گواهینامه

 . 99شهریور ماه 

o  ارویی ایران،انجمن گیاهان د" گیاهان دارویی، دوران کرونا و کسب و کارهاي نوین "گواهینامه دوره آموزشی 

 . 99اسفند ماه . موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه

o نشاا  کااري  کشت و تولید دیم گیاهان دارویی: روش هاي مستقیم با بار و نیازمناد "ه آموزشی گواهینامه دور" 

 . 99اسفند ماه . انجمن گیاهان دارویی ایران، موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه
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o  الی آفاق عانجمن گیاهان دارویی ایران، موسسه آموزش " مزاج شناسی در طب سنتی "گواهینامه دوره آموزشی

 . 99اسفند ماه . ومیهار

o  ارومیاه انجمن گیاهان دارویی ایران، موسساه آماوزش عاالی آفااق" کشت گانودرما "گواهینامه دوره آموزشی .

 . 99اسفند ماه 

o  ن گیاهاان انجما" آشنایی با گیاهان دارویی و روش هااي اساتخراج مااده ماوثره آنهاا "گواهینامه دوره آموزشی

 . 99اسفند ماه . ی آفاق ارومیهدارویی ایران، موسسه آموزش عال

o  هاان انجمان گیا" معرفی گیاهان دارویای ماوثر در بهداشات و ساالمت پوسات و ماو "گواهینامه دوره آموزشی

 . 99اسفند ماه . دارویی ایران، موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه

o  ی آفااق ه آماوزش عاالانجمن گیاهان دارویی ایران، موسس" کشت ایروپنیک زعفران "گواهینامه دوره آموزشی

 . 99اسفند ماه . ارومیه

o  فااق آانجمن گیاهاان دارویای ایاران، موسساه آماوزش عاالی " کشت و زرع زعفران "گواهینامه دوره آموزشی

 . 99اسفند ماه . ارومیه

 کارگاه های آموزشی:

  ماه آبان. ریهت حیددانشگاه ترب برگزار کننده: "پاییزهتولید و پرورش گیاهان دارویی " مدرس کارگاه آموزشی 

92. 

  صاادي آسایا و برگزار کننده: شرکت پاژ، روزنامه ابت" تولید و فراوري گیاهان دارویی" مدرس کارگاه آموزشی

 .97استرالیا. آذر ماه  Ad certنمایندگی کمپانی 

  ه نطقابرگزار کننده: پژوهشکده مشااغه شاهرداري م" آشنایی با پرورش گه ملمدي" آموزشی  مدرس کارگاه

 .97یازده مشهد. آذر ماه 

  ه پیاام ناور برگازار کنناده: دانشاگا" دستاوردهاي نوین تولید گیاهان دارویی ابتصادي" آموزشی مدرس کارگاه

 .97نیشابور. آذر ماه 

  طقه یاازده برگزار کننده: پژوهشکده مشاغه شهرداري من" زراعت گیاه دارویی بالنگو" مدرس کارگاه آموزشی

 .97مشهد. آذر ماه 

  داري برگزار کننده: پژوهشکده مشااغه شاهر" کشت و پرورش گیاه دارویی خاکشیر" آموزشی  مدرس کارگاه

 .97منطقه یازده مشهد. دي ماه 
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  نطقاه برگزار کننده: پژوهشاکده مشااغه شاهرداري م" زعفران فرصت ها و چالش ها" آموزشی  مدرس کارگاه

 .97یازده مشهد. دي ماه 

  بسایج  کاانونبرگازار کنناده: "  دستاوردهاي نوین تولیاد گیاهاان دارویای ابتصاادي" آموزشی  مدرس کارگاه

 .98. آذر ماه مهندسین کشاورزي و منابع طبیعی شهرستان نیشابور

  شکده مشاغه برگزار کننده: پژوه"  دستاوردهاي نوین تولید گیاهان دارویی ابتصادي" آموزشی  مدرس کارگاه

 . 99هر ماه مشهرداري منطقه یازده مشهد. 

  کنناده:  برگزار"  امکان سنجی و بررسی کاربرد گیاهان دارویی در فضاي سبز شهري" آموزشی  مدرس کارگاه

 . 99ماه  آذرپژوهشکده مشاغه شهرداري منطقه یازده مشهد. 

  علاوم  وزارتبرگازار کنناده: "  دستاوردهاي نوین تولیاد گیاهاان دارویای ابتصاادي" آموزشی  مدرس کارگاه

 .99آذر ماه . قیقات و فناوري، معاونت پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه اي نیشابورتل

  ده: برگازار کننا" یناههز ینباا کمتار يسالن پارورش باارچ دکماه ا یزو تجه یطراح" آموزشی  مدرس کارگاه

 . 99آذر ماه پژوهشکده مشاغه شهرداري منطقه یازده مشهد. 

  نطقاه برگزار کننده: پژوهشکده مشااغه شاهرداري م" گه ملمديآشنایی با پرورش " آموزشی  مدرس کارگاه

 .99 یازده مشهد. آذر ماه

  ده: برگازار کننا" یناههز ینباا کمتار يسالن پارورش باارچ دکماه ا یزو تجه یطراح" آموزشی  مدرس کارگاه

 . 99بهمن ماه پژوهشکده مشاغه شهرداري منطقه یازده مشهد. 

 در مجامع علمی داخلی و خارجیعضویت 

 گیاهان دارویی ایران. عضو انجمن 

  طب سنتی ایران. انجمن عضو 

 .عضو جامعه گیاه درمانی ایران 

  بیوتکنولوژي ایران انجمنعضو. 

  ایران زیست شناسی انجمنعضو. 

  علوم باغبانی ایران انجمنعضو. 

  ایران فیزیولوژي گیاهی انجمنعضو. 

 .عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزي ایران 


