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 يبسمه تعال

 رزومه

 

 يمشخصات فرد -1

 علي نام

 مشتطي نام خانوادگي

 قاسم نام پدر

 1454969891 کد ملي

شماره 

 شناسنامه
681 

 1691 سال تولد

 سوسنگرد محل تولد

 هویزه محل صدور

 متاهل وضعیت تاهل

آدرس محل 

 کار

زستان، دانشکده کشاورزي، گروه خوزستان، اهواز، مالثاني، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعي رامین خو

 زراعت و اصالح نباتات

شماره تلفن 

 ثابت
89169869665 

 89169869665 شماره فاکس

 9691116961 کد پستي

 tati@gmail.comAlimoshaو  A.Moshatati@ramin.ac.ir ایمیل

 

 يلیسوابق تحص -6

مقطع 

 تحصیلي
 رشته

مؤسسه محل 

 تحصیل

شهر 

محل 

 تحصیل

سال 

 شروع

سال فارغ 

 التحصیلي
 عنوان پایان نامه

درجه 

پایان 

 نامه

 کارشناسي

زراعت و 

اصالح 

 نباتات

دانشگاه آزاد 

 اسالمي
 1656 1614 اهواز

اثر تراکم و سطوح مختلف 

نیتروژن بر رشد و عملکرد جو 

 ر اهوازد

 عالي

کارشناسي 

 ارشد
 1658 1656 تهران دانشگاه تهران زراعت

بررسي تاثیر دستگاه جدا کننده 

وزني بر خواص کمي و کیفي 

 بذر گندم رقم پیشتاز

 عالي

 زراعت دکتري
دانشگاه 

کشاورزي و 
 1654 1658 اهواز

اثرات تنش گرماي آخر فصل بر 

ولوژیک ارقام صفات مورفوفیزی
 عالي
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منابع طبیعي 

 رامین خوزستان

گندم نان بهاره در شرایط آب و 

 هوایي اهواز

 

 سوابق آموزشي -6

 دانشگاه درس مقطع ردیف

 کارشناسي 1

زراعت غالت، زراعت حبوبات و گیاهان منطقه اي، زراعت در شرایط تنش 

هاي محیطي، زراعت عمومي، زراعت خصوصي، مباني کشاورزي، طرح 

عملیات کشاورزي، آشنایي با کامپیوتر و  آزمایشات کشاورزي، زیست شناسي،

 کنترل و گواهي بذر

دانشگاه کشاورزي و 

منابع طبیعي رامین 

 خوزستان

6 

کارشناسي 

 روش تحقیق و مباني سازگاري گیاهان زراعي در اکوسیستم هاي تحت تنش ارشد

دانشگاه کشاورزي و 

منابع طبیعي رامین 

 خوزستان

 

 نامهسوابق راهنمایي و مشاوره پایان  -9

 راهنما/مشاور ردیف

و نام نام 

خانوادگي 

 دانشجو

 سال عنوان پایان نامه رشته مقطع

 زراعت ارشد سمیه چناني راهنما 1

 Carthamus) گلرنگ عملکردواکنش رشد و 

tinctorius L.) به سطوح مختلف کود ورمي-

 (B)کمپوست و بور

1649 

 1649 رشد و عملکرد ارقام بهاره گلرنگ اثر تاریخ کاشت  بر زراعت ارشد هنا عبوده راهنما 6

 زراعت ارشد شکوفه سپهوند راهنما 6
اثر تراکم بوته و نیتروژن بر رشد و عملکرد بذرك 

(Linum usitatissimum L.) 
1649 

 زراعت ارشد فرناز احمدي مشاور 9
سید بر رشد و ا اثر تراکم بوته و کاربرد هیومیک

 (.Cyamopsis tetragonoloba Lعملکرد گوار )
1649 

 اثر نیتروژن و روي بر رشد و اجزاي عملکرد تریتیکاله زراعت ارشد محسن رضایي مشاور 8

(Triticosecale wittmack 
1649 

 مشاور 9
مصطفي پیش 

 دست
 زراعت ارشد

اثر نیتروژن و روي بر رشد و عملکرد کمي و کیفي 

 گلرنگ در اهواز
1649 

 زراعت ارشد صبریه سیمري راهنما 1
اثر ورمي کمپوست بر واکنش گندم به تنش گرماي 

 آخر فصل در اهواز
1648 

 زراعت ارشد علي سواري راهنما 5
اثر تنش گرماي آخر فصل بر صفات کمي و کیفي بذر 

 تولیدي ارقام جدید گندم در اهواز
1648 

 1648 اثر تاریخ کاشت و نیتروژن بر رشد و عملکرد کمي و زراعت ارشد سرور سعیدي راهنما 4
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 کیفي کینوا در اهواز

 

 يسوابق پژوهش -8

 مقاالت چاپ شده در مجالتالف: 

 نوع مجله عنوان مجله عنوان مقاله ردیف
سال 

 چاپ

شماره 

 مجله

1 
رقم  گندم و رشد گیاهچه زني بر جوانه بذروزن  اثر

 پیشتاز

مجله الکترونیک تولید 

 گیاهان زراعي

علمي 

 پژوهشي
1655 6 

6 
م گندم نان بهاره به تنش گرماي ارزیابي تحمل ارقا

 انتهاي فصل در شرایط اهواز
 مجله علوم زراعي ایران

علمي 

 پژوهشي
1654 16 

6 
اثر تنش گرماي آخر فصل بر عملکرد و اجزاي 

 عملکرد گندم نان بهاره در اهواز

مجله الکترونیک تولید 

 گیاهان زراعي

علمي 

 پژوهشي
1654 6 

9 
کرد و اجزاي کشت بر عمل تراکماثر تاریخ و 

 در اهوازلي عملکرد لوبیا چشم بلب

مجله الکترونیک تولید 

 گیاهان زراعي

علمي 

 پژوهشي
1654 6 

8 
اثرات فاصله بین و روي ردیف کاشت بر عملکرد و 

 اجزاي عملکرد باقال در منطقه اهواز
 زراعي گیاهيمجله علوم به

علمي 

 پژوهشي
1654 6 

9 

اختالط گرانستار  کش دو منظوره شوالیه وتاثیر علف

هاي هرز با ایلوکسان و زمان استفاده بر کنترل علف

 گندم در اهواز

مجله الکترونیک تولید 

 گیاهان زراعي

علمي 

 پژوهشي
1648 9 

1 
اثرات فاصله روي ردیف بر عملکرد و اجزاي 

 آبادعملکرد ارقام سویا در کشت تابستانه در خرم

مجله فیزیولوژي گیاهان 

 زراعي

علمي 

 هشيپژو
1641 9 

5 
هاي مقایسه تحمل و حساسیت ارقام گندم شاخص

 به تنش گرماي آخر فصل در اهواز

مجله تولیدات گیاهي 

 دانشگاه شهید چمران اهواز

علمي 

 پژوهشي
1646 69 

4 Effect of grain weight on germination 

and seed vigor of wheat 

International Journal 

of Agronomy and 

Crop Science 
ISC 6816 9 

18 
Effect of terminal heat stress on yield 

and yield components of spring bread 

wheat cultivars in Ahwaz, Iran. 

International of 

Agriculture: 

Research and 

Review 

ISC 6816 6 

11 Reaction of spring bread wheat to post 

anthesis heat stress in Ahwaz, Iran. 

International Journal 

of Applied and Basic 

Sciences 
ISC 6816 6 

16 
Effect of leaf, stem and root extract of 

alfalfa (Melilotus indicus) on seed 

germination and seedling growth of 

wheat (Triticum aestivum). 

International Journal 

of Agronomy and 

Crop Science 
ISC 6816 8 
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16 
هاي رشد و نمو بر عملکرد دانه گندم نان اثر دوره

 بهاره در شرایط تنش گرماي آخر فصل اهواز

در علوم  يطیمح يتنش ها

 يزراع

علمي 

 پژوهشي
 - پذیرش

 

 هاشیدر هماشده  ارائهمقاالت ب: 

 عنوان همایش عنوان مقاله ردیف
محل 

 برگزاري
 سال

 وزن هزار دانه بر جوانه زني و رشد گیاهچه گندمتاثیر  1
دهمین کنگره زراعت و اصالح 

 نباتات
 1658 کرج

 1651 گرگان اولین همایش علوم و تکنولوژي بذر گندمجوانه زني و بنیه بذر  بر وزن هزار دانه تاثیر 6

6 
تاثیر تنش گرماي آخر فصل بر عملکرد و اجزاي 

 عملکرد گندم بهاره در شرایط آب و هوایي اهواز
 1655 اصفهان اولین کنفرانس فیزیولوژي گیاهي

9 
تاثیر تراکم، نیتروژن و حذف تاسل بر عملکرد و 

 اجزاي عملکرد ذرت در اهواز
 1655 اصفهان اولین کنفرانس فیزیولوژي گیاهي

8 
وژن و تراکم بر عملکرد و اجزاي عملکرد تاثیر نیتر

 چغندرقند در اهواز
 1655 اصفهان اولین کنفرانس فیزیولوژي گیاهي

9 
تاثیر نیتروژن و تراکم بر عملکرد و اجزاي عملکرد جو 

 رقم جنوب در دشت آزادگان
 1655 اصفهان اولین کنفرانس فیزیولوژي گیاهي

1 
 -طه مبداءهاي مختلف بر عملکرد و رابتأثیر تراکم

 189SCمقصد ذرت رقم 
 1655 اصفهان اولین کنفرانس فیزیولوژي گیاهي

5 

مقایسه تاثیر مقادیر نیتروژن بر تولید بیوماس و 

هاي رشد ذرت در الگوهاي کشت تکي و شاخص

 مخلوط

 1655 اصفهان اولین کنفرانس فیزیولوژي گیاهي

 1655 اصفهان يهمایش ملي گیاهان دانه روغناولین  هاي مختلف کاشت بر عملکرد ارقام گلرنگاثر تراکم 4

18 
واکنش گندم نان بهاره به تنش گرماي بعد از گرده 

 افشاني در اهواز

هاي محیطي در اولین همایش تنش

 علوم کشاورزي
 1655 بیرجند

11 
بررسي کارایي انتقال مجدد و عملکرد دانه ارقام برنج 

 تحت تنش عمق آب در شرایط گرمسیر اهواز

هاي محیطي در اولین همایش تنش

 علوم کشاورزي
 1655 بیرجند

16 
اثر مقادیر و تقسیط نیتروژن بر عملکرد و اجزا عملکرد 

 دانه ذرت شیرین در کشت بهاره اهواز
 1655 گرگان یازدهمین کنگره علوم خاك

16 
بر عملکرد و بذر  میزانو اوردرام علف کش  تاثیر

 در اهواز سوروف ادر رقابت بعملکرد برنج  ياجزا

سومین همایش علوم علف هاي هرز 

 ایران
 1655 بابلسر

 1654 کرمانشاه سومین همایش ملي حبوبات ایرانلي کاشت بر عملکرد لوبیا چشم بلب تراکمر تاریخ و یاثت 19
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 اهوازدر 

18 
اثر فواصل بین و روي ردیف کشت بر عملکرد و 

 اجزاي عملکرد باقال در اهواز
 1654 کرمانشاه ملي حبوبات ایرانسومین همایش 

19 
بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام ماش  تاثیر تراکم

 در اهواز
 1654 کرمانشاه سومین همایش ملي حبوبات ایران

11 

بر عملکرد و تنش گرماي بعد از گرده افشاني تاثیر 

شرایط آب و هوایي گندم نان بهاره در اجزاي عملکرد 

 اهوازاي مدیترانه

یازدهمین کنگره علوم زراعت و 

 اصالح نباتات
 1654 کرج

15 

عملکرد و اجزاء عملکرد برنج در رقابت  العملعکس

با سوروف تحت مقادیر علف کش و تراکم کاشت در 

 شرایط گرمسیر خوزستان

یازدهمین کنگره علوم زراعت و 

 اصالح نباتات
 1654 کرج

14 
د و ماده مطالعه اثر تاریخ کاشت و رقم بر عملکر

 خشک گندم نان

یازدهمین کنگره علوم زراعت و 

 اصالح نباتات
 1654 کرج

68 
اثرات تنش گرماي انتهاي فصل بر طول دوره و 

 سرعت پرشدن دانه ارقام گندم نان بهاره در اهواز

اولین همایش ملي تنش هاي گیاهي 

 )غیر زیستي(
 1641 اصفهان

 گیاهان قرآني 61
هاي علوم  اولین همایش ملي رهیافت

 کشاورزي در پرتو قرآن
 1649 اهواز

 تهدیدات غیر زیستي در گیاهان زراعي 66
همایش ملي الکترونیکي پدافند 

 غیرعامل در بخش کشاورزي
 1649 اهواز

66 
اهمیت توجه به آب مجازي محصوالت کشاورزي در 

 پدافند غیر عامل

همایش ملي الکترونیکي پدافند 

 غیرعامل در بخش کشاورزي
 1649 هوازا

69 
در شرایط تنش گرماي  Znواکنش گندم به مصرف 

 آخر فصل در اهواز

دومین کنگره بین المللي و 

چهاردهمین کنگره ملي علوم زراعت 

 و اصالح نباتات ایران

 1648 رشت

 

 ج: حضور در کنگره ها و کنفرانس ها

 عنوان همایش ردیف
محل 

 برگزاري
 سال

1 
زدهمین کنگره و سومین همایش علوم و تکنولوژي بذر ملي اولین کنگره بین المللي و سی

 علوم زراعت و اصالح نباتات
 1646 کرج

 1646 تهران دومین کنفرانس مدیریت بهره وري در بخش کشاورزي و دامپروري 6

 1646 تهران اولین همایش ملي مدیریت خاك و آب در تولید گندم 6
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 اشتغالسوابق  -9

 سازمان عنوان شغل ردیف
نوع 

 همکاري
 محل

سال 

 شروع

سال 

 خاتمه

1 
مشاوره امکان سنجي طرح 

 هاي کشاورزي

موسسه تحقیق و توسعه نوین 

 دانشمند
 1649 1648 تهران پاره وقت

6 
کارشناس ارشد تحقیق و 

 توسعه

شرکت گسترش کشاورزي پیوند 

 فردوس پارس
 1646 1641 تهران تمام وقت

 1646 1646 تهران تمام وقت ایي سیناپژوهشکده غذ مدیر گروه زراعت و باغباني 6

 1649 1646 کرج تمام وقت شرکت بذر و نهال سینا مدیر تولید 9

 عضو هیات علمي 8
دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعي 

 رامین خوزستان
 1649 اهواز تمام وقت

ادامه 

 دارد

 

 در انجمن ها و سازمان ها عضویتسوابق  -1

 انجمن/سازمان ردیف

 وم زراعت و اصالح نباتات ایرانانجمن علمي عل 1

 انجمن مقابله و سازگاري با خشکسالي 6

 سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبیعي استان خوزستان 6

 

 هاي آموزشيو دوره هامدارك کارگاه -5

 سال برگزار کننده کارگاه ردیف

 1651 انجمن زراعت و اصالح نباتات مقاله نویسي 1

 1655 گاه کشاورزي و منابع طبیعي رامین خوزستاندانش HPLCکارگاه  6

6 WORD 1655 دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعي رامین خوزستان پیشرفته 

 GPSآموزش  9
سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبیعي 

 خوزستان
1648 

 -کارگاه آموزشي مدلسازي گیاهان زراعي 8

APSIM 
 1646 دانشگاه تهران

9 Academic Writing 1648 کانون زبان ایران 

 

 زبان خارجه -4

 شنیداري مکالمه نوشتن خواندن مدرك سطح زبان

 √ √ √ √ کانون زبان ایران Advanced انگلیسي
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 يوتریکامپ ينرم افزارها -18

 نرم افزار ردیف

 (SASسیستم تجزیه آماري ) 1

 Microsoft officeمجموعه  6

 


