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 مطالعه فلورستيک شهر جدید گلبهار در خراسان رضویعنوان پروژه كارشناسي ارشد: 

 يالسيگوجه گ اهيگ نیو تکو miR172a،   کوپنيآهن در بيان ژن ل دينانو ذره اكس اثر يبررس :تز دكتری عنوان 
Solanum lycopersicum var.cerasiforme 

 داخليمقاالت ارائه شده 

 مطالعه فلورستيک شهر جدید گلبهار در خراسان رضوی .1

 خراسان رضوی در شهر جدید گلبهار رسي گياهان دارویيبر .2

 نيلوفر  :نام

 محفوظي :نام خانوادگي

 26/6/59 :تاریخ تولد

 niloofarmahfoozi@yahoo.com  :پست الکترونيک

  09120894656 :شماره تماس

 تاریخ دانشگاه رشته تحصيلي مقطع تحصيلي

 كارشناسي
زیست شناسي 

 عمومي
 77ودی ور شهيد چمران اهواز

 كارشناسي ارشد
بيوسيستماتيک 

 گياهي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

 مشهد
 86ورودی

 دكتری تحصصي
سلولي تکویني 

 گياهي 

دانشگاه علوم و تحقيقات 

 تهران
 94ورودی 
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 جشنواره پژوهشهای علوم انساني د اسالمي و جایگاه آن در اقتصاوقف  .3

 پيشوا. -دانشگاه آزاد اسالمي واحد ورامين -پيروزی انقالب اسالميدر  1342خرداد  15نقش نهضت  .4

 هاتيو قابلها مهارت   

 فارسي از به فارسي و و ترجمه خواندن و نوشتن( مکالمه، )  و عربي  يسيتسلط به زبان انگل. 

 فتوشاپ ،  افزارنرم وتر ويكامپبا  یيآشناspss Word ،, PowerPoint Excel  يتخصص یجستجوو 

 .ياینترنت

 های انجام یافتهژوهشبرخي پ  

 در بين گياهان اثرات آللوپاتي. 

 شناسایي گياهان ضد سرطان شهرتان قدس تا حد گونه. 

 شناسایي و معرفي گياهان ضد سرطان شهر جدید گلبهار تا حد گونه. 

  در حال خطر انقراض تا حد گونه در شهر جدید گلبهار.شناسایي گياهي 

 .شناسایي گياهان ركورد خراسان رضوی تا حد گونه 

  مرتعي تا حد گونه در شهر چدید گلبهار. –شناسایي گياهان سمي 

  شهرستان قدس(اقدام پژوهي بررسي علل بد خطي در بين دانش آموزان ) مقاله برگزیده 

 و راهکارهای مواجهه با آن ) اثربرگزیده ازسوی انجمن اولياء و  انش آموزان بررسي علل بد حجابي اولياء د

 مربيان شهرستان قدس ( 

 دارنده تقدیر نامه وزارتي آموزش و پرورش در خصوص اجرای طرح جابربن حيان. 

 .كسب رتبه كشوری در اجرای طرح آداب و مهارتهای زندگي اسالمي 

  انساني با موضوع وقف علوم ه پژوهشهایجشنوار كسب رتبه برتر درمقاله نویسي 

  ریاست جمهوری 11دریافت تقدیر نامه شركت در مسابقات فرهنگي هنری پرسش مهر 

  اجتماعي  علومدر خصوص بانک تصویری  ياستان مکتسب رتبه 
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 توسعه و ترویج فرهنگ  مکتسب تقدیر نامه از سوی مشاور وزیر و مدیر كل قرآن ، نماز و عترت در خصوص

 اقامه نماز.

 .كسب رتبه سوم نمایشگاه كتاب با عنوان نقش زنان در پيروزی انقالب اسالمي 

 .دریافت تقدیرنامه از سوی همایش ملي نهضت پانزدهم خرداد  ورامين جهت ارسال مقاله و شركت در كنگره 

 .نقد و تحليل كتاب اجتماعي پایه سوم دبستان 

 

 ي شدههای آموزشي طدوره

 1388-دانشگاه شهركرد-كارگاه بيوانفورماتيک 

 1388 -كانون فارغ التحصيالن دانشگاه-كارگاه كشت هيدروپونيک 

 1391 -صنعتي اميركبيردانشگاه  -كارگاه آموزشي نانوتکنولوژی 

  1394 –دانشگاه علوم و تحقيقات  –دوره كشت بافت تخصصي 

  1397-گياه دارویي اقتصادی جهت كاشت  10دوره پرورش 

 ، كارگاه آموزشي طراحي پرایمرPCR  1397-و الکتروفورز 

 كارگاه آموزشيReal Time PCR-1397 

  كارگاه آموزشي تفسير تعيين تواليDNA Sequencing-1397 

 (1397-1381آموزش و پرورش )در تدریس سوابق  

 شغلي -ها و سوابق پژوهشيفعاليت

  بخش دانش آموزیخوارزمي  جوان در جشنوارهاستادراهنما پروژه شناسایي گياهان ضد سرطان 

 نش آموزی در جشنواره جابربن حيان استاد راهنمای دا 

  جشنواره نوجوان خوارزمي داور منطقه ای 

 داور منطقه ای اقدام پژوهي 

 مدرس منطقه ای اقدام پژوهي 

 مدرس منطقه ای سند تحول بنيادین آموزش و پرورش 
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 1395-1392سال  ابربن حيانج سرداور كشوری جشنواره دانش آموزی 

  1393داور منطقه ای جشنواره جوان خوارزمي سال 

  1397و  1396داور استاني گروه زیست شناسي و پزشکي سال 

 جابربن حيان جشنواره  مدرس منطقه ای 

 همکاری با مركز پژوهش های آموزشي شهيد مهدوی 

 آموزی تبيان  همکاری با موسسه تبيان در خصوص در زمينه جشنواره پروژه دانش  

 كشت سلول و بافت گياهي علمي فعاليت بعنوان سرپرست  شاخه دانش آموزی انجمن 

  استان كشور ) تهران، مازندران، لرستان، خوزستان،  7مدرس دوره های آموزش و ترویج زیست فناوری در

 فارس ، یزد ، اصفهان (

 بربن حيان زیر نظر اداره كل آموزش و مولف كتاب های آموزشي در حوزه ی پژوهش های علمي جشنواره جا

 پرورش شهرستانهای استان تهران و تاليف كتاب راهنمای تدریس معلم به درخواست مركز پژوهش های شهيد مهدوی 

    انتشارات –انتشارات كاگو  –اثر  كمک آموزشي ) كانون فرهنگي آموزش قلم چي  37مولف و ناظر علمي

 (انتشارات خيلي سبز -انتشارات دانش آفرین–نتشارات جامين ا –انتشارات گردوی دانش  –پویش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


