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 آدرس محل کار آدرس محل سکونت محل تولد

 آغاجاری

علوم دانشگاه  ،یخوزستان، اهواز، مالثان
 36مجتمع خوزستان،  یعیو منابع طب یکشاورز

 واحدی

دانشگاه  ،یخوزستان، اهواز، مالثان
 یعیو منابع طب یکشاورزعلوم 

و مهندسی خوزستان، گروه علوم 
 یباغبان

 

 مشخصات تحصیلی
درجه 
 تحصیلی

رشته 
 تحصیلی

 عنوان پایان نامه دانشگاه یا موسسه مربوطه
تاریخ 
 دریافت

 دکتری
سیستماتیک 

 اهیگی
 اصفهاندانشگاه 

 بخش سه تاکسونومی مرور
Cynaroides، Paraphysis و 

Microlophus جنس از Centaurea 

L. (Asteraceae) 

8365 

 ارشد
-سیستماتیک
 اکولوژی

 بوعلی سینادانشگاه 

 جنس تاکسونومیکی مطالعه
Centaurea L. (Asteraceae) در 

 ایران

8368 

 8311 - نورپیام دانشگاه  شناسیزیست کارشناسی

 8313 - شهید فارسیمداندبیرستان  تجربی دیپلم

 

 

 

 

س پرسنلیعک  



 تدریس
 مقطع عنوان درس شماره

 کارشناسی  آناتومی و فیزیولوژی گیاهی 8

 کارشناسی مورفولوژی و سیستماتیک گیاهی 2

 کارشناسی شناسیزیست 3

 کارشناسی شناسیدرخت 4

 

 هاها و کارگاهکالس
 سال کشور نندهبرگزار ک کارگاه شماره

8 

 محیطی و تهدیدات بیوتروریسمهای زیستنقش پدافند غیرعامل در چالش

دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع 

 طبیعی خوزستان

 8361 ایران

2 

 در سازمان HSEاستقرار فرهنگ 
دانشگاه علوم 

کشاورزی و منابع 
 طبیعی خوزستان

 8361 ایران

 8361 ایران مشهد مقدس طب سنتی 3

 

 هاها و کارگاهزاری کالسبرگ
 سال محل برگزاری کارگاهعنوان  شماره

8    

2    

3    

 

 های فرهنگیفعالیت
 تاریخ عنوان فعالیت فرهنگی شماره

 8361 هاها و فرصتها، تهدید، چالش28مدیریت منابع طبیعی و کشاورزی ایران در قرن  یشاندی¬هم 8

 8361 های ایران معاصرچالش های برون رفت ازراه یشاندی¬هم 2

 8361 دهی به هیجانات دانشجویان توسط اساتیدجهت یشاندی¬هم 3

4   

5   

 

 

 



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

 هیات علمی 1
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

 خوزستان
 

2    

3    

4    

 

 نامهپایان مشاوره در

 شماره
نام 

 دانشجو
 نامهعنوان پایان مقطع

 تاریخ

8 
 سرور

 شمعونی
 کارشناسی

 ارشد

 .Centaurea L جنس از .Cynaroides Boiss بخش سیتولوژی مطالعه

(Asteraceae) ایران در 

 

2 
 فروغ

 قنادزاده

 کارشناسی
 ارشد

 ایران در Psephellus Cass. (Asteraceae) جنس بیوسیستماتیک مطالعه
 

3 
 راحیل
 قنواتی

 کارشناسی
 ارشد

 Centautrea جنس از. Acrocentron (Cass.) DC بخش سیتوتاکسونومی مطالعه

L. (Asteraceae) ایران در 

 

4 
 الهه

 عریضی
 دکتری

 جدید بخش و Paraphysis و Cynaroides بخش دو فیلوژنی روابط مطالعه
Ranjbarianae جنس از) Centaurea L. (Asteraceae 

 

 

 نامهپایان راهنما در

 شماره
نام 

 دانشجو
 نامهعنوان پایان مقطع

 تاریخ

8     

2     

3     

4     

 

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

1 
محمد رضا پریشانی، فروغ 

 کاظم نگارشقنادزاده و 
 ایران به متعلق مرکبان رهتی از Psephellus جنس تشریحی عهمطال 8361

تاکسونومی و 
 بیوسیستماتیک

 ایران به متعلقAsteraceae) ) مرکبان ٔەتیر ازEchinops  جنس در جدید نامی 8361 کاظم نگارش 2
تاکسونومی و 
 بیوسیستماتیک

3     
4     



5     

 

 

 مقاالت چاپ شده انگلیسی
 شماره یسندگاننام نو سال عنوان مقاله نام مجله

Candollea A new name in Centaurea (Asteraceae, 
Cardueae) from Turkey 2017 

Elaheh Oreizi, 
Kazem Negaresh 

& Mohammad 
Reza Rahiminejad 

1 

Novon Onopordum podlechii, a New Name for O. 

arabicum Podlech (Asteraceae, Cardueae) 2017 Kazem Negaresh 2 

Phytotaxa A revision of Centaurea sect. Cynaroides 

(Asteraceae, Cardueae—Centaureinae) 2018 
Kazem Negaresh 

& Mohammad 

Reza Rahiminejad 
3 

Candollea A new combination in the genus Cyanus 

(Asteraceae: Cardueae, Centaureinae) 2018 Kazem Negaresh 4 

Feddes Repertorium 
Taxonomic notes on Centaurea 

pseudoscabiosa (Asteraceae, Cardueae–

Centaureinae) from Iran 
2019 Kazem Negaresh 5 

Annalen des 

Naturhistorischen 

Museums in Wien. 

Serie B für Botanik 

und Zoologie 

Typification of Onopordum heteracanthum 

var. carmanicum and O. myriacanthum 

(Asteraceae, Cardueae–Carduinae) 
2017 Kazem Negaresh 6 

Adansonia 
Lectotypification of two Turkish endemic 

taxa of Centaurea L.(Asteraceae, Cardueae, 

Centaureinae) 
2018 Kazem Negaresh 7 

Nordic Journal of 

Botany 

Tricholepis khuzestanica sp. nov. 

(Asteraceae, Cardueae–Centaureinae) from 

Iran 
2018 

Mohammad Reza 

Parishani & 

Kazem Negaresh 
8 

Annales Botanici 

Fennici 
Centaurea khosraviana (Asteraceae, 

Cardueae), a new species from NW Iran 
2019 Kazem Negaresh 9 

FRESENIUS 

ENVIRONMENTAL 

BULLETIN  

A NEW SPECIES OF CYANUS 

(ASTERACEAE) FROM TURKEY AND 

ITS NATURAL GROWING CONDITIONS 
2018 

Zafer Kaya, 

Ramazan Ates, 

Kazem Negaresh 

& Halil Baris Ozel 

10 

 

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

 نگارش کاظم و حیدری مختار 1
 جدید جنس عنوان به Sternbergia معرفی

 خوزستان فلور برای

 گیاهان ملی همایش دومین
 ایران دیم دارویی

8361 

 نگارش کاظم 2
 نماخوش جنس گیاهشناسی بر مروری

(Rhaponticum )ایران در مرکبان خانواده از 
 علوم ملی همایش اولین

 ایران محیطی زیست و زیکشاور
8361 

 رنجبر مسعودو  نگارش کاظم 3
 گل گونه در فندقه سطح ریزساختار مطالعه

 خانواده از (Cyanus depressus)  آبی گندم
 .مرکبان

 علوم ملی همایش اولین
 ایران محیطی زیست و کشاورزی

8361 



 مقدم خلیلی بیژنو  نگارش کاظم 4
 در گیاهی فلور بر روان شنهای تثبیت تاثیر

 خوزستان استان
 علوم ملی همایش اولین

 ایران محیطی زیست و کشاورزی
8361 

5 Kazem Negaresh 
Taxonomic position of Centaurea 

stapfiana (Asteraceae) 
26th National and 8th 

International Congress of 
Biology 

2018 

6 Kazem Negaresh A new variety of Cnicus benedictus 
(Asteraceae) for the flora of Iran 

26th National and 8th 

International Congress of 
Biology 

2018 

7 
Soroor Shamouni, 

Mohammad Reza Parishani & 
Kazem Negaresh 

Chromosome number count of some 
species of Centaurea L. sect. 

Cynaroides Boiss. (Asteraceae) in 
Iran 

26th National and 8th 

International Congress of 
Biology 

2018 

 

 انتشار کتاب
اننویسندگ شماره اتانتشار   تاریخ عنوان کتاب 

1     

2     

 

های پژوهشیطرح  
 تاریخ عنوان طرح حمایت کننده شماره

1 
ابع دانشگاه علوم کشاورزی و من

 طبیعی خوزستان

 ,Centaurea) گندم گل جنس از جدید گونه یک توصیف و معرفی

Asteraceae) 
8361 

2 
ابع دانشگاه علوم کشاورزی و من

 طبیعی خوزستان

 مرکبان تیره از Rhaponticoides جنس تاکسونومی در سهمی

(Asteraceae) 
8361 

3 
ابع دانشگاه علوم کشاورزی و من

 طبیعی خوزستان

 با اهواز شهر سبز فضای هایختچهدر و درختان جغرافیایی اطالعات الیه تهیه

 GIS از استفاده
8361 

 

 هاداوری مقاالت و کنگره
 تاریخ نام مجله یا کنگره شماره

8 Taxonomy and Biosystematics Journal 2018 

2 
International Conference on Biodiversity and Sustainable Industry 

Sebelas Maret University, Surakarta, Indonesia, 5-6 November 
2015 

2016 

3 Systematic Botany 2016 

4 Biodiversity 2016 

5 Turkish Journal of Botany 2018 

1 Annales Botanici Fennici 2017 

1 Caryologia 2017 

1 Plant Biosystems 2017 



 

 

 

 اختراعات
 تاریخ نام دانشگاه، شرکت یا سازمان عنوان اختراع شماره

1    

2    

3    

 

 های کسب شدهافتخارات و مقام
 سال کشور ا موسسه مربوطهدانشگاه ی عنوان شماره

8     

2     

3     

 

 هاتیعضو
 تاریخ نام دانشگاه، شرکت یا سازمان عضویتعنوان  شماره

1    

2    

3    

 

 افزاریهای نرممهارت
 نام نرم افزار شماره

 Mvspنرم افزار  8

 SPSSنرم افزار  2

 ACDSeeنرم افزار  3

 Photoshopنرم افزار  4

 

6 International Journal of Pharmacognosy and Phytotherapy Research 2016 

86 Adansonia 2019 

88 Phytotaxa 2018 

 8361 شناسی ایرانالمللی زیستبیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین 82


