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 آدرس محل کار آدرس محل سکونت محل تولد

 اهواز اصفهان

علوم دانشگاه  ،یخوزستان، مالثان
وه خوزستان، گر یعیو منابع طب یکشاورز

 یباغبان و مهندسی علوم

 

 مشخصات تحصیلی
درجه 
 تحصیلی

رشته 
 تحصیلی

دانشگاه یا موسسه 
 مربوطه

 عنوان پایان نامه
تاریخ 
 دریافت

 دانشگاه شیراز  دکتری

Enzyme activity, lipid peroxidation, 

antioxidant status and biochemical  

characters in  salt –stressed Pistacia 

rootstocks 

1323 

 دانشگاه شیراز  ارشد

اثرات شوری بر جوانه زنی دانه گرده و بذر گونه های 

پسته و اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر رشد و 

 شیمیایی پایه های پسته تحت تنش شوریترکیبات 

1332 

 اسینکارش

مهندسی 
تولیدات 

 -گیاهی
 ناپبوسته

مجتمع آموزش عالی 
دانشگاه  -پژوهشی رامین

 شهید چمران اهواز

------ 1333 

 امور زراعی کاردانی
آموزشکده کشاورزی 

 دانشگاه تبریز -مراغه
----- 1338 

 تجربیعلوم  دیپلم
 -دهخدادبیرستان 
 اصفهان -پوالدشهر

---- 1369 

 

 عکس پرسنلی



 تدریس
 مقطع عنوان درس شماره

 کارشناسی ارشد نهالستان و تولید نهال گواهی شده 1

 کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهان در شرایط گلخانه  8

 کارشناسی ارشد فیزیولوژی پس از برداشت تکمیلی 3

 کارشناسی ارشد میوه کاری تکمیلی 4

 کارشناسی ارشد متابولیسم گیاهان باغبانیتغذیه و  3

 کارشناسی فیزیولوژی پس از برداشت 6

 کارشناسی میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری 3

 

 هاها و کارگاهکالس
 سال کشور برگزار کننده کارگاه شماره

علوم کشاورزی و منابع  معاونت پژوهشی دانشگاه کارگاه آموزشی ضدعفونی محصوالت باغبانی 1
  طبیعی خوزستان

 1396 ابران

برگزاری کارگاه آموزشی روش های بهبود جوانه زنی بذر  8
 گیاهان باغبانی

علوم کشاورزی و منابع  معاونت پژوهشی دانشگاه
  طبیعی خوزستان

 1396 ابران

3     

 

 هاها و کارگاهبرگزاری کالس
 سال محل برگزاری کارگاهعنوان  شماره

1    

8    

3    

 

 های فرهنگیفعالیت
 تاریخ عنوان فعالیت فرهنگی شماره

1   

8   

3   

4   

3   

 



 های اجراییو فعالیت یسوابق شغل
 تاریخ کت یا سازماننام دانشگاه، شر عنوان شغل شماره

 مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه 1
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

 خوزستان
1323-1323 

 آموزشی دانشکده کشاورزیمعاون  2
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

 خوزستان
1329 - 1323 

3 

عضو کمیته رتبه بندی سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 

خوزستان) نماینده اعضا هیات علمی 
 دانشگاه های استان(

 1323-1391 سازمان نظام مهندسی استان خوزستان

 گروه علوم باغبانی رمدی 4
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

 1329- 1391 خوزستان

 عضو کمیته کارآفرینی دانشگاه 5
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

 خوزستان
و  1329تا  1323

 1394تا  1393

6 
عضو شورای کانون شکوفایی خالقیت و 

 نوآوری دانشگاه
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه علوم 

 1393-1393 خوزستان

7 

نماینده هیات اجرایی جذب دانشگاه در 
کارگروه صالحیت علمی دانشکده 

 کشاورزی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
 خوزستان

1392-1393 

 گروه علوم باغبانی رمدی 7
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

 خوزستان
 تاکنون- 1393

 

 نامهپایان مشاوره در

 شماره
نام 

 دانشجو
 نامهعنوان پایان مقطع

 تاریخ

1 
نجمه 
 پژده

دانشگاه  -ارشد
شهید چمران 

 اهواز

اثرات محلول غذایی بر برخی صفات کمی و کیفی میوه سه رقم 
 طالبی گلخانه ای در کشت بدون خاک

 93اسفندماه 

8 
سولماز 

 جنتی
 ارشد

دستگاه تشخیص دهنده بلوغ میوه انار با و ارزیابی طراحی، ساخت 

 استفاده از آنالیز صدا

 93شهریور 

3 
مهیار 
 شرافتی

 ارشد
 93بهمن  مدیریت علفهای هرز توت فرنگی با استفاده از مالچ و علفکش

4     

 

 



 

 

 

 نامهپایان راهنما در
 تاریخ نامهعنوان پایان مقطع نام دانشجو شماره

 ارشد خدیجه اسد سفتجانی 1
اثرمواد آلی و کود شیمیایی بر رشد رویشی دانهال های بادام 

 وحشی

 1393بهمن 

 ارشد مریم صیاد منصور 8
ژنوتیپ های گردوی ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی میوه  

 )استان خوزستان( ایذهمنطقه  

 1393بهمن 

3     

4     

 

 مقاالت چاپ شده فارسی
 نام مجله مقالهعنوان  سال نام نویسندگان شماره

1 

ندا فتحی، مختار 
حیدری، کورش بهنام 

 فر

1393 

اثر سرمادهی بر جوانه زنی بذر و رشد اولیه دانهال برخی ژنوتیپ های 

 )ایران( استان خوزستان بادام کوهی بومی

علوم و 
فناوری بذر 

 ایران

2 
فرزانه پایمرد و مختار 

 حیدری
1393 

ی و های فیزیکانبارمانی بر برخی ویژگیاثر زمان برداشت و طول مدت 
 ‘ میوه انار رقم ملس پوست زرد بیوشیمیایی

تولیدات 
 اهییگ

3 

سمیه ناصری، مختار 
حیدری، سیروس 

جعفری و محمد حسین 
 دانشور

1393 
پتاسیم بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم اثرات نیترات

 سدیمتنش کلریدهای پسته تحت ردوکتاز در دانهالنیترات

فرآیند و 
کارکرد 
 گیاهی

4 

سمیه ناصری، مختار 
حیدری، سیروس 

جعفری و محمد حسین 
 دانشور

1396 

اثر نیترات کلسیم بر فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز، تجمع اسیدهای 
 (.Pistacia vera Lهای پسته )آمینه، نیترات و یون ها  در دانهال

 سدیم بادامی زرند  در شرایط تنش کلرید

تولیدات 
 گیاهی

5 
مختار حیدری و معصومه 

 عباسی
1322 

هاي  جوانه زني بذر و رشد دانهال بهبود بلوغ ميوه برزمان  اثر
 . مجله کشاورزي.) L.Mangifera indica( انبه

به زراعی 
 کشاورزی

 

 

 



 

 مقاالت چاپ شده انگلیسی
 شماره نام نویسندگان سال عنوان مقاله نام مجله

American- 
Eurasian J. Agri. 

Sci.  

Effects of Mechanical, Chemical 
Scarification and Stratification on 

Seed Germination of Prunus 
scoparia (Spach.)  and  Prunus 

webbii(Spach.) Vierh. 

2008 

Heidari , M.  and 
M. Rahemi and 

M. H. 
Daneshavr 

3: 114-

117 

International 

Journal of 
Agriculture and 
Crop Sciences 

Studying effects of edible coatings 

of Arabic Gum and olive oil on the 
storage life and maintain quality of 

postharvest Sweet Lemon  

2014 

Eskandari1, Ali, 
Mokhtar 
Heidari, 

Mohammad 
Hosein 

Daneshvar, 
Sadegh Taheri 

7 (4), 

207-
213. 

International 
Journal of Food 

Properties. 

Non-destructive evaluation of the 
internal fruit quality of black mulberry 
(Morus nigra L.) using visible- infrared 

spectroscopy and genetic algorithm. 

2016 

Soltanzadeh 
Kazemi, M,. 

Abdanan, S. and 
Heidari 

20(11): 
2437-
2447 

 

 های داخلی و خارجیها و کنفرانسهمایش
 تاریخ ار کنندهبرگز عنوان مقاله نویسندگان شماره

1 
Heidari, M. and M. 

Abbasy 

Effect of mixed 
pollination on physical 

and bio-chemical 
characteristics of fruit in 

tissue culture-derived date 
palm (Phoenix dactylifera 

L. cv. ‘Barhee’) 

Fourth 
International Date 

 Palm Conference 
March- 2010 

2 Karami A , Heidari 
M 

Effect of bunch thinning 
and foliar nutrient spray 
on fruit characteristics of 
two date palm cultivars 
(Zahedi and Kabkaba). 

Third 
International Date 
Palm Conference 

Abu Dhabi, 
U.A.E.: 19-21 
February.2006 

3     
4     

 

 انتشار کتاب
 تاریخ عنوان کتاب انتشارات نویسندگان شماره

1 

فتوحی قزوینی، رضا.، 

ابوذر مختار حیدری و 

 هاشم پور

جهاد دانشگاهی 

 مشهد

مکانسیم های فیزیولوژیکی و مولکولی گیاهان در 

 شرایط دشوار

1391 

http://tandfonline.com/toc/ljfp20/current
http://tandfonline.com/toc/ljfp20/current
http://tandfonline.com/toc/ljfp20/current


 

های پژوهشیطرح  
 تاریخ عنوان طرح حمایت کننده شماره

1 

دانشگاه علوم معاونت پژوهشی، 

کشاورزی و منابع طبیعی 

 خوزستان

 در حال اجرا تولید مالچ خرده چوب در استان خوزستان

2 

معاونت پژوهشی، دانشگاه 

علوم کشاورزی و منابع 

 طبیعی خوزستان

 1396 به عنوان جنس جدید برای فلور خوزستان Sternbergiaمعرفی 

3 

معاونت پژوهشی، دانشگاه 

علوم کشاورزی و منابع 

 طبیعی خوزستان

بررسی خصوصبات کمی و کیفی میوه های گردو در منطقه باغملک )استان 

 خوزستان(
1396 

 

 هاداوری مقاالت و کنگره
 تاریخ نام مجله یا کنگره شماره

  تولیدات گیاهیمجله  1

  دانشگاه بیرجند -مجله تنش های محیطی در علوم زراعی 8

  رانیا یکنگره علوم و فنون باغبان 3

  کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران 4

  کنفرانس ملی زیست شناسی ایران 

 

 اختراعات
 تاریخ نام دانشگاه، شرکت یا سازمان عنوان اختراع شماره

1    

2    

3    

 

 

 های کسب شدهافتخارات و مقام
 سال کشور دانشگاه یا موسسه مربوطه عنوان شماره

1     

8     

3     



 

 هاتیعضو
 تاریخ نام دانشگاه، شرکت یا سازمان عضویتعنوان  شماره

1 

باغبانی عضو انجمن علوم 

 ایران

 

  انجمن علوم باغبانی ایران

2 

عضو انجمن فیزیولوژی گیاهی 

 ایران

 انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران

 
 

 

 افزاریهای نرممهارت
 نام نرم افزار شماره

 ,SAS, MATLAB,  MSTATC, Graph pad Prismهای آماری نرم افزار 1

 Image- J, SAS Planet نرم افزار 8

 افزارهای مدیریت تغذیه گیاهان در گلخانهنرم  3

 نرم افزارهای میوه کاری و مدیریت باغ 4

 


