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  مرتبه علمی:

  1375 دي ماهاز و عضو هیات علمی بخش تحقیقات اصالح و تهیه نهال وبذر  23دانشیار پژوهش پایه  -

 تحصیالت:

  )72-1368لیسانس زراعت و اصالح نباتات از دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد ( -
  )75-1373نباتات از دانشکده کشاورزي دانشگاه صنعتی اصفهان (فوق لیسانس اصالح  -
  )84-1378دکتراي اصالح نباتات با گرایش ژنتیک بیومتري از دانشکده کشاورزي دانشگاه صنعتی اصفهان ( -

:دوره آموزشی خارج از کشور  

رت و گندم ذدر مرکر تحقیقات بین المللی  1998ماه در سال 6ت ددوره آموزشی اصالح گندم نان، دوروم، تریتیکاله به م -
  سیمیت در کشور مکزیک

ماه در  6به مدت  2003دوره فرصت مطالعاتی اصالح براي تحمل به خشکی با بهره گیري از تکنیک هاي مولکولی در سال  -
  مرکر تحقیقات بین المللی درت و گندم سیمیت در کشور مکزیک

:مسئولیت ها  

  تاکنون 1375 به نژادگر گندم نان از سال -
هزار هکتار از سال  680هماهنگ کننده برنامه به نژادي گندم نان براي اقلیم گرم و خشک جنوب کشور با سطحی معادل  -

  تاکنون 1382
  1392تا اسفند  1377معاون بخش تحقیقات غالت از مهر  -

  تاکنون 1392سفند ماه رییس بخش تحقیقات غالت موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر از ا     -       

 5به مدت  1386تا  1382محقق ارشد برنامه مشترك ایران و مرکز تحقیقات بین المللی براي مناظق خشک (ایکاردا) از سال       -      
  داراب وگرگان-اهواز -سال در دزفول



گنگره ها و کنفرانس هاي علمیو کمیته علمی  عضویت در انجمن هاي علمی  

 تاکنون 1375عضویت در انجمن زراعت و اصالح نباتات ایران از سال  -

  فوریه در کرج2ژانویه تا 311عضو کمیته هماهنگ کننده برگزاري کارگاه آموزشی بین المللی خشکی از  -
 تاکنون 1389عضو کمیته علمی و فنی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال وبذر از سال  -

 تاکنون1382موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال وبذر از سال بخش تحقیقات غالت عضو کمیته علمی و فنی  -

 1391، 1389، 1387 ،1385 دوره گنگره زراعت و اصالح نباتات ایران در سال هاي 4عضو کمیته داوري  - 

 1388بیوتکنولوژي در سال   کنفرانس بین المللی ژنتیک  و عضو کمیته علمی - 

 1396ژادي نهال وبذر از سال عضو هیات تحریریه مجله به ن - 

  هدایت دانشجویان تحصیالت تکمیلی:
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات –استاد راهنماي یک دانشجوي دکترا  - 

دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاههاي پردیس ابوریحان، صنعتی اصفهان، و دانشگاههاي آزاد  30راهنمایی بیش از  - 
 اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران، مهرشهر کرج، کرمانشاه، ارسنجان فارس

 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاههاي دولتی و آزاد اسالمی 14مشاوره بیش از  - 

  انتشارات علمی
 1392صالح گیاهان زراعی سال اتاب اصول تالیف ک - 

 Euphyticaمقاله علمی در مجالت علمی پژوهشی داخلی و یک مقاله در مجله بین المللی  25چاپ بیش از  - 

. ارزیابی کیفیت دانه در الین هاي نوترکیب گندم در شرایط تنش 1393شهبازي، ه.، ا. ارزانی، و م. اسماعیل زاده مقدم. - 
 .293-285). 11( 4و فن آوري محصوالت زراعی و باغی. خشکی. مجله تولید  

محیط و بررسی پایداري عملکرد دانه  -اثر متقابل ژنوتیپ ی.خدارحم .اسماعیل زاده مقدم، م .مم.م.،  شریف تبار، - 

فن . ارزیابی کیفیت دانه در الین هاي نوترکیب گندم در شرایط تنش خشکی. مجله تولید  و در ژنوتیپ هاي گندم دوروم
 آوري محصوالت زراعی و باغی.(پذیرش شده).

بررسی روند تغییرات عملکرد دانه، شاخص هاي رشد،  .1392آنت، ز.، م. اسماعیل زاده مقدم، ع. کاشانی و ف. مرادي. - 
. در ایران 1330-1387ساقه و دماي سایه انداز در ارقام گندم نان بهاره معرفی شده طی سال هاي  کربوهیدرات هاي محلول 
  مجله به زراعی نهال و بذر.

دار با  بررسی قرابت دو گندم پوشینه .سید طباطبائی . ا.میر لوحی و ب ا.ف.صمدي خوزانی،  .فم.،   اسماعیل زاده مقدم، - 
 ..زیست فن آوري گیاهان زراعیتتراپلویید و هگزاپلویید گندمهاي  گندم



امکان گروهبندي  بررسی .1390.زاده مقدم، و سایر همکاران نجفی میرك، ت.، م. ر. جالل کمالی، ح.ر. شریفی، م. اسماعیل - 

ذر،                  ایستگاههاي تحقیقاتی گنـدم بـر اسـاس تعـداد روز تـا ظهـور سـنبله ژنوتیـپ هـاي گنـدم نـان. مجلـه بـه زراعـی نهـال وـب

27)4.(389-379. 
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 مقاله شفاهی در سمپوزیوم ها و کنفرانس هاي علمی داخل و خارج کشور چهارمقاله به صورت پوستر و  40ازایه بیش از  - 

 ه توسط بخش تحقیقات غالتدبروشور ترویجی مربوط به ارقام گندم نان معرفی ش 15انتشار بیش از  - 

 ترجمه کتاب مراحل نموي گندم، جو و یوالف وحشی - 

 مشارکت در تالیف راهنماي ملی براي انجام آزمون تمایز، یکنواختی و پایداري در گندم  - 

 (کاشت، داشت و برداشت)مشارکت در تالیف و تدوین کتاب راهنماي گندم  - 

  اصالح و معرفی ارقام گندم نان
 راي اقلیم گرم و خشک جنوب کشورب و خلیل  مهرگان ، شوش برات،  ، 2چمران  ،معرفی ارقام گندم نان افالك - 

 و حیدري و دز ، شاوورمشارکت در معرفی ارقام گندم نان افق، سیستان، بهار - 

  جوایز
  1389مونه موسسه اصالح و تهیه نهال و بذر در سال نمحقق      -    

    1395پژوهشگر برگزیده سازمان  تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي در سال          - 
  
  

  
        

 


