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 علفهای هرز غالت سردسیریكتاب  مولف -1

  مرفولوژی گیاهیكتاب مولف  -2

 ن و بلوچستانصنایع دستی گیاهی سیستاكتاب  مولف -3 

 گیاهان سازگار با فضای سبز زاهدانكتاب  مولف -4

 در آزمایشگاه گیاه شناسی() كتاب مؤلف -5

 پسته کیمیا کویر(كتاب ) مؤلف -6

 مایکوریز و اهمیت آن در کشاورزیكتاب  مؤلف -7

                                                                    ققنوس سحركتاب  مؤلف -8
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 lambertتوسط انتشارات The Basis of Organic Fertilizersنام  كتاب به زبان انگلیسی بامولف -9

acadmic publishing   لمانآچاپ در 

توسط  لمانآچاپ در Drought And Salininity Stress In Agricultureبه زبان انگلیسی كتاب مولف-11 

   lambert acadmic publishingانتشارات

 

  گیاهان دارویی خودرو سیستانكتاب  مؤلف -12

 گیاهان دارویی بیابانكتاب  مولف --13

 ب های نامتعارف وکاربرد های انآمقدمه ای بر كتاب  مولف -14

 رده بندی مصور گیاهی)بازدانگان ونهاندانگان(كتاب  مولف-15

   تفتان تل طالئیكتاب  تألیف در همکار -16

            (های گیاهیویتامین ها وهورمون) كتاب تألیف همکار در-17

 تغذیه در ماه تزکیهكتاب  همکار در تألیف-18

   تکنولوژی در کشاورزینانوكتاب  تالیف همکاردر-19

    روش تحقیق عمومیكتاب  همکار در تالیف-20

 علمی زراعت و اصالح نباتات ایران پیوسته انجمن عضو-21

 واحد زاهداناسالمی  آزادگاه دانش شورای انتشارات دبیر-22

 مجمع متخصصین ایران  عضو اصلی -23

ار انتشن زمافصلنامه علمی سبزینه ) سبزینه تنها فصلنامه تخصصی فضاي سبز كشور در  عضو هیئت تحریریه -24

 خود بوده است (

 ویستان ساستان  آموزشی فرهنگی ،هنامه اجتماعی، علمیماهنامه اسوه ) اسوه اولین ما عضو هیئت تحریریه-25

 بلوچستان (

 بوم شناختی ایران  عضو پیوسته انجمن-26

 و دكتريچندین پایان نامه كارشناسی ارشد  استاد راهنما و استاد مشاور-27

 تدوین استاندارد چاي قرمز)ترش ( )براي اولین بار در ایران( فنی رئیس کمسیون-28

 اي اولین بار در ایران( فنی تدوین استاندارد چاي سبز)بر رئیس کمیسیون-29

 فنی تدوین استاندارد چیپس، موز،نارگیل،خربزه درختی. )براي اولین بار در ایران( رئیس کمیسیون -30

 گواوا خشك شده. )براي اولین بار در ایران( فنی تدوین استاندارد میوه انبه، رئیس کمیسیون -31

 )براي اولین بار در ایران( فنی تدوین استاندارد آبمیوه گواوا. رئیس کمیسیون -32
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راكر فنی تدوین استاندارد مركبات خشك شده، میوه چیكوي خشك شده، پیاز خشك شده، ك رئیس کمیسیون -33

 ماهی و میگو. )براي اولین بار در ایران(

 فنی تدوین استاندارد كنجند عمل آوري شده. )براي اولین بار در ایران( رئیس کمیسیون -34

 

 پژوهشیهای طرح_ت **

 مجری چندین طرح تحقیقاتی که چند نمونه از آن عبارتند از :

  NCMIرقم (VIGNA RADIATE)زنی بذر ماش  شوری ، خشکی و جوانه بررسی اثر درجه حرارت ، -1

 شرایط آزمایشگاهی در

 م پاییزه گلرنگ در منطقه زاهدان ترین تاریخ کاشت ارقامطالعه و تعیین مناسب -2

 لوژیک گیاهان دارویی منطقه سیستانمعرفی مرفو -3

 های یونجه نیکشهری ای در تودهانتخاب توده -4

 شکی ارقام گندم خبر مقاومت به (CU.B.ZN) المنت بررسی تاثیر میکرو -5

 ط کشاورز سیستانهای مختلف خربزه در شرایارزیابی عملکرد توده -6

رد بررسی ژنتیکی و محیطی بین صفات مو نوتیپی،قایسه عملکرد و اجرای عملکرد و بررسی همبستگی فم -7

  ای در منطقه ایرانشهرارقام جدید سورگوم دانه

 حفاظت        وهای احیا ارائه راهکار و فلور فن و یکی منطقه زاهدان با تاکید براکولوژ هایبررسی قابلیت -8

-                                      تان  بررسی اکوتوریسم منابع طبیعی جنوب استان سیستان وبلوچس مطالعه و -9

    Aqua Crop ای ومدلزمایش مزرعهآ استفاده از منطقه سیستان با محاسبه عمکرد پتانسیل گندم در -10

ی برخی خصوصیات فیزیو لوژیک و عناصر کم مصرف بر عملکرد دامی و سطوح مختلف کود محاسبه اثر -11

  گندم بهاره

 ی عناصر کم مصرف ودور ابیاری برگیاه دارویی اسفرزهاثر محلول پاش -12

 

 از آن عبارتند از : همکار در چند طرح تحقیقاتی که چند نمونه -ث**

نظر اندازه  بلند گندمهای بومی و اصالح شده سیستان و بلوچستان ازکوتاه و پاهای پامطالعه واریته -1 

 کلئوپتیل تحت تاثیر خشکی و حرارت 

 ثیر محلول پاشی اوره بر عملکرد و اجرای عملکرد گندممطالعه تا -2

   های گندم و جو تحت شرایط آزمایشگاهیمختلف بور بر روی واریته هایررسی تاثیر غلظتب -3

  (Albus Hybridusفرار در گیاه باگونه )آورش مواد غیرک قطبیت حالل در فربررسی استفاده از تکنی -4

 

 افتخارات علمی : -ج **
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 1387كشور در سال  آزاددانشگاه  ستاد نمونه منطقه هفتا -1

 اسالمی واحد زاهدان آزاددانشگاه  1386 پژوهشگر برتر سال -2

 اسالمی واحد زاهدان آزاددانشگاه  1386 استاد نمونه سال -3

 اسالمی واحد زاهدان آزاددر دانشگاه 1385کسب مقام اول پژوهش در سال  -4

 اسالمی واحد زاهدان  آزاددانشگاه  1384پژوهشگر برتر سال  -5

 79درسال كرمان دانشگاه جیرفت کارشناسی ارشددوره  دانشجوی ممتاز -6

پژوهشی  –لمی عهاي زاهدان به انتخاب انجمناسالمی واحد  آزاددانشگاه  1388استاد برتر منتخب سال  -7

 اسالمی واحد زاهدان آزاددانشجویان دانشگاه 

 اسالمی واحد زاهدان آزاددانشگاه  1388پژوهشگر منتخب سال  -8

 واحد كرجزراعت )اكولوزي ( تخصصی  اولین فارغ التحصیل دکترای -9

 واحد كرج  آزاددانشگاه  دانشجوی ممتاز دوره دکترای تخصصی -10

 19از پایان نامه دكتري تخصصی با درجه عالی و نمره  دفاع -11

 1390ی و فناوري استان سیستان و بلوچستان در سال ، پژوهشسازمان بسیج علمی پژوهشگر منتخب -12

      اسالمی واحد زاهدان آزاددانشگاه  1391کمیته منتخب سال  استاد برجسته -14

 1392 سال واحد زاهدان در آزاد دانشگاه ممتاز پژوهشگر -15

 1392سال  اسالمی در آزاددانشگاه  14 منطقه پژوهشگر برتر -16

 

 مقاالت علمی  –چ **

داخلی و الت  مقاله علمی از ایشان به صورت منفرد یا همراه در مجامع علمی و مج 256از  بیش 1396ه آذر ا مورخت

اپ رسیده چو ... به سترالیااچین ، روسیه  ، لمان آخارجی از جمله کشورهایی چون آمریکا، آرژانتین، فنالند، 

 است . 
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international journal ofAgriculture and crop science IJACS/2013/6-11/704-706. 

18 –Simulation of wheat yield by Aquacrop model International Jornal of 

farming andAllied Sciences 2013IJFAS journal2013-2-21/939-943                                               

19- The effect of different levels of manure and micro nutrients onYield and 

some physiological properties of spring wheat Technical journal of 

Engineering and Applied sciences 2013 TJEAS jornal-2013-3-22/3102                                                      

20- Morphlogical features response of calendula to the Apolication of animal 

manures (cow,chicken,and ostich manures) international journal of Agiculture 

innovations and research volume2,issue3,IssN(on line)2319-1473                                                     

21- Investigate the effects of water deficit stress onseed yield and wheat yield 

components under the influence of different amounts of super absorbent 

polymer(A200) international journal of farming and Allied 

Sciences2014IJFASjournal-2014-3-3/268-273/31 March2014    

22- Effect of Animal manures and harvesting time on dried flowers yield and 

essence yield of calendula officinalis .l journal of Middle East Applid Science 

and Technology(JMEAST)August2  495  

24- Agri-Environmental: Areview   Advance in Agriculture and Biology 1(2), 

2014;93 -104             

25-EFFECT of water stress and sprying cytokinin hormone on hamoon wheat 

variety in sistan regionIndin journal of fundamental andApplied life 

sciences2014vol4 

26-Effect of plant pruning and plant spacing onYield and agronomic 

characteristic of medicinal plant(Momordica charantia)International journal of 

current life sciences vol4.Issue14 November2014/sarany Mehraban 
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27-Evaluation of physiological and morphological indicator of salinity 

tolerance in 6Varieties canola(Brassica napus) journal of middle East Applied 

science and Technology Issue20(2)january2014pp.52-56 /fatemah mesri-

Ahmad mehraban 
28-effect ofwater stress and spraying cytokinin hormone on hamoon  wheat 

variety in sistan region /poodineh.mehraban.Akbarimoghddanm/international 

journal of farming and Allied sciences/31 augut2014 

29-effct of planting pattern and cultivar on some quantitative characteristics 

canola/naghme kordi .mehraban..issa piri-/international journal of farmaing 

andAllied sciences .july2014 

30- Evaluation of-effct ofgrowth multiplier Bactria on Qualitative function of 

sunflower oil in Area sistan  mehraban/peymanAfshinfar-/international journal 

of farmaing andAllied sciences .july2014. 

31-The Application of mycorriza in production Improvement of crop 

plants/mehraban Advances inEnvironmental Biology8( 17)september2014pages 

933-937 

 

32-The effect of different levels of manure and micro nutrients on yield and 

some physiological properties of spring wheat/mehraban/technical of journal of 

Engineering and Apllied sciences2014 

33- Evaluation of aquatic insect fauna sach as heteroptera ephemeroptera 

dipteral trichoptera coleopteran odanata and so on in east ofgolestan province/ 

Eyidozehi.Narouyi Mehraban vazirimehr Rigi /journal of blodlver sltj and 

Envirnomental sciences (jBEs) vol 5no p 508-513-2014 

34- Effect of different levels of nitrogen fertilizer on yield of millet/ Mehraban 

international journal of current life scinces vol4.issue12pp11851-

11854december2014 

35- The effect of Irrigation intervals and consumption of super Absorbent 

polymers on yield and yield components of the local mung bean s in khash  

region/mehraban.Afrazeh Advances inEnvironmental Biology8( 17)des 

mber2014pages 118-121 

36-Effect of pruning and row distance on some characteristics in 

karela/international journal of biosciences(IJB) 

/sarani/mehraban/ganjali/vol6.no1.p-1-8-2015. 

37-symbiosis microorganism and its Biotwchnology Importance/ 

mehraban.dasti.sanaeiMAGNT Research Report(IssN.1444-8939) feb2015 
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38-Physiological effects of CN- Resistance Alternative pathway on climacteic 

Respiration of Banana fruit /Abadikhah/mehraban/Masjedi/Hamidy Bulletin of 

Environoment pharmacology and life sciences volume3(8)july2014 

39-Influence of intercropping corn and cow pea on some characteristic of  

corn/mohshen abbasi/Ahmadmehraban/ njalHamid Reza Ganjali/Biological forum-An 

International journal 7(2):622-625(2015) 

40- Influence ofwatre stress and phosphate fertile 2 on some characteriscs of 

mung bean/zohre kiani Raof /Ahmad mehraban/Hossein Akbari moghddam/ 

Biological forum-An International journal 7(2):545-548 (2015) 

41-- Evaluation the  effect of water shortage and comparison of biological 

fertilizers and chemical phosphorus on yield and some mung(Mung bean) traits 

in the sistan region/Medi Arab yaghobi/ Ahmad mehraban/Ali reza sirous 

mehr/DU journal Humanities and social sciences April 2015vol 8(4)271-282 

42- Influence of intercroppingMungbean and sorghum on Ash DMD and dry 

forage /Golamreza khamer// Ahmad mehraban/ Hamid Reza Ganjali/Indian 

journal of Natural sciences vol.5 Issue30/jone 2015 

43--Effect of row distance and variety on numer ofbranch per plant plant neight 

harvest index and seed yield in mung bean /Mehdi zirk// Hamid Reza Ganjali/ 

Ahmad mehraban 
44- Quantitative and Qualitative per for mance of Cumin herb/farzaneh 

jami/Ahmad mehraban/Indian journal of science and Tecnology 

Vol8(27)71751october 2015 

45- Influence of water stress and potassium fertilizer on some characteristics of 

satureja hortens/Akram pourjavadian/Ahmad mehraban/ganjali 

46---Effect of drought stress and cultivar onsome characteristic of Glycine max 

/fateme mortazavi/ Ahmad mehraban/fanaei/iInternational journal of 

Agriculture and Biosciences October 2015 

47-- Evaluation  of posphate-fertile 2 and water stress on seed per pod of mung 

bean zohre kiani Raof /Ahmad mehraban/Hossein Akbari moghddam 

iInternational journal of Agriculture and Biosciences january 2016 

48-waste water quality used in agriculture and natural resources ; acase study 

in zahedan  shekoionizadegan,saeed shojaei, Ahmad mehraban, narjes 

moqbelihzaei /stemcelln Navember12 2016(7) 

49-study on the effect of waste water irrigation on nutrient up take by safflower 

seeds (A case study in zahedan) ali asghari saeed shojaei , Ahmad mehraban 

/stemcelln Navember12 2016(7) 

50----Effect of different sowing  dates on the essential oil yield of bitter gourd ( 

Momordica charantia) shirzad kamali, payam moaveni, sayed ali reza valid 

abdi and Ahmad mehraban/Entomology and Applid science 2016,3,-6-12 
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51-the Effect of vermicompost levels on the four safflower cultivars ( carthamus 

tinctoris)Hamid reza dehghaninezahad,mohmmad ali bagheripour, and Ahmad 

mehraban/ iInternational journal of Advanced biotechnology and Reserch 

vol(7) june 2016pp 488-496 

52- Effect of biological  fertilizer on yield and yield components of sesame 

under drought stress iInternational Ahmad ali Erfani, Ahmad 

mehraban,Ahmad ghanbari journal of Agriculture and Biosciences january 

2016 

53-- Influence of Humic acid and mycorrhiza on some charcterisities of Roselle 

/Masud Harati dowom Ahmad mehraban/ganjali iInternational journal of 

Advanced biotechnology and Reserch vol(8) janary 2017 

54-----Effect of sowing  dates on the morphological traits and fruit yield of 

bitter ground) shirzad kamali, payam moaveni, sayed ali reza valid abdi and 

Ahmad mehraban/ARPN journal of Agricutural and bio logical science vol 11 

N12 Deceber 2016  

55--- Evaluation  of saliccylic asidand mycorriza on some charcterisities of 

cumin/mesiam moghadam/ Ahmad mehraban/ganjali/journal of 

researchEcology vol(5)nNo1feb2017 

56-Inflaence of salt stress on lipids metabolism photorespiration potosythesis 

and chlorophyll flaorescence in crop plants Ahmad mehraban/faroug 

kadali/Mohammad Miri/ chemistry Research journal 2017,2(3):127-132 

57- Inflaence of salt onwater uptake  pigments system ion homestasis in crop 

plants  Mohsen Arabshahi/ Ahmad mehraban//ganjali/ chemistry Research 

journal 2017,2(3): 

58- Effect of drought stress on cell membrane stability relative water content 

and some charcterisities of crop palants /Ahmad mehraban/ Mohammad Miri/ 

chemistry Research journal 2017,2(3):85-90 

59--The Effect of micronutrient fertilizers ferrous sulfate and zinc on The yield 

and yield components at different cultivars of maize (Zea mays) in the sistan 

region sedighe  ./sedighe Ehsanfar/ Ahmad mehraban//ganjali/ Journal of 

Research in Ecology2017,5(1);593-597 

60-A simple SSM model for predcting theperformance of maize crop in khash 

region Maryam shariari/ Ahmad mehraban/Elias soltani /Ahmad mehraban/ 

Mohammad Miri/ 

 61- Effect of micronutrient sprays and irrigation in ter vals on medicinal plant 

blond planation (plantago ovate) / Ahmad mehraban Journal of Research in 

Ecology2017,5(1);541-545 
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62- Inflaence of humicacid and  mycorriza on some characteristics of safflower 

/Ahmad mehraban/ Mohammad Miri Journal of Research in 

Ecology2017,5(1);508-514 

63-the effect of micronutrients on antioxidant enzymes metabolism in sunflower 

(tlelian annus)under droucti I stress ruhmiz acleh m.habibi , d madani , 

mohammadi g.d 

Mehraban , a.and sabet .am/helia.30.nt 47.p.p . 167-174(2007) 

64- effect of vesicular –arbus cular mycorrihiza (vam) on yield of sorghum 

cultivars  a.mehraban/s.razam/m.r.narouirad and a.r.ardakany  

Journal of food, agriculture and enriranmental vol1 (3-4);461-463;2009 WFL 

publisher science and technology 

65- Effect of extrcts of cappria spinosa,withania somnifera and peganum 

harmala on Aspergillus flavus growth and Expression of major genes in 

Aflatoxin bio aynthetic pathway/Ahmad mehraban/javad abkhooand Ebrahim 

Dahmardeh/zahedan journal of research in Medical sciences may2018 

 

-بهمختلف داخلی یا نشریات  میعلها کنون در همایشتا که مقاالت علمی فارسی -**ح

مشترک ارائه شده است یامنفرد و صورت ). 
 

هاي اداخت استعدمجموعه مقاالت اولین همایش شن ،بررسی تولید و صادرات خرما در استان سیستان و بلوچستان»  -65

 .87صفحه ، 1379اردیبهشت  22و  21 ،چستانویستان و بلساقتصادي استان   -بازرگانی 

، آموزشی فضاي سبز بزینه تنها فصلنامه علمی، تخصصیس)  4حه صف ،1380فصلنامه سبزینه پاییز « گوهرسبز »  -66

 كشور است (.

نگی، ترین ماهنامه فرهسابقهبا ) اسوه نخستین و 45صفحه ،  1380آبان  – 47ماهنامه اسوه شماره « بهداشت نان »  -66

 بلوچستان است( . اجتماعی سیاسی استان سیستان و

 . 38صفحه ، 1380ماهنامه اسوه بهمن « ها گندم در آئینه تمدن»  -67

 .1380ن زمستا ،آموزشی سبزینه -خصصیت -صلنامه علمیف« باگلهاي رز در زمستان »  -68

با خشكی و  هاي مقابلهمجموعه مقاالت روش ،آبرایط كمبود س و بر ( در شتیمار بذر با عناصر میكرو ) روي ، م»  -69

 . 43ه وزارت جهاد كشاورزي، معاونت زراعت كمیته ملی مدیریت خشكی و خشكسالی كشاورزي صفح –( 1خشكسالی )

 . 36صفحه  ،1380دي ماه  ،49ره شما ،ماهنامه اسوه« اهمیت و ارزش غذایی گندم »  -70

 –می سیستان رقام ماش در كشت تابستانه تحت شرایطی اقلیافاع و اجزا عملكرد بررسی اثر تراكم بوته بر روي ارت»  -71

 .226صفحه  ،هفتمین كنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ایران

ط ندم در شرایگاثر تیمار بذر با عناصر غذایی میكرو بیولوژیك و اجزاي عملكرد بیولوژیك و اجزاي عملكرد ارقام  » -72

 . 28صفحه  ،1381تابستان  .ترویجی خشكی و خشكسالی كشاورزي –فصلنامه علمی «  خشكی در منطقه سیستان

  1380اسفند ،44صفحه  ، 51ماهنامه اسوه شماره « یش هوا و ترافیك شهري نقش گیاهان در پاال»  -73
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 . 39صفحه  ،1381،فروردین  ،52شماره  ،ماهنامه اسوه« گندم ماده غذایی یا اهرم سیاسی »-74

 .81در اردیبهشت  ،نشریه ارژن« اف الیه ازن و تاثیر آن بر گیاهان شك »-75

 (.بوده است خصصی انجمن علمی گروه كشاورزي زاهدانت  -) ارژن فصلنامه علمی  

هاي رشد ، شاخص برداشت و شاخصملكرد اقتصادي و بیولوژیكعمطالعه اثر تراكم كاشت بر روي » -76

(CGR,LAR,LAI)  در ارقام ماش(vigne radiate)،  باتات نمجموعه مقاالت هفتمین كنگره علوم زراعت و اصالح

  501صفحه  ،ایران

 وایش بومی مجموعه مقاالت اولین هم« هاي خشكسالی در استان سیستان و بلوچستان نقش دانش بومی در بحران» 77

  .1382هرماهزاهدان م، 24صفحه  ،ذخایر توارثی كشاورزي و منابع طبیعی

 .39فحه ص - 1381اردیبهشت  ،53شماره  ،اسوه ماهنامه« مارها در اكولوژي انسانی  نقش»  -78

شكی و هاي كاهش خسارت خمجموعه مقاالت روش« نطقه سیستان تاثیرات اقتصادي اجتماعی خشكسالی در م -79

 میته ملی مدیریت خشكی و خشكسالی .ك -( . وزارت جهاد كشاورزي معاونت زراعت 3خشكسالی )

 ی .ملی مدیریت خشكی و خشكسال 1381خرداد  ،39صفحه  ،ماهنامه اسوه« بحران آب ، بحران حیات »  -80

 16خوردار اطق غیر بر، اشتغال و مدیریت آن در منهمایش توسعه پایدار  زایی آن((هاي اشتغالتاالب هامون و نقش»  -81

  .اسالمی آزاددانشگاه  –زاهدان  1384اسفند  17و 

    1381آبان ،  59شماره  ،ماهنامه اسوه« بیولوژیك و طبیعی حشرات در محیط زیست  كنترل»  -82

دیریت آن مر ، اشتغال و مایش توسعه پایداهمجموعه مقاالت « ها در استان زایی آنهاي اشتغالگیاهان بومی و ارزش -83

 اسالمی زاهدان  آزاددانشگاه  ،82اسفند  17و  16غیر برخوردار  در مناطق

اییز پ ،41شماره» ینه ، آموزشی سبزفصلنامه علمی، تخصصی« وژي دریاچه هامون هاي اكوتوریستی و اكولقابلیت -84

 ( 20صفحه  ،1383

  1381مهرماه ، 58، شماره سال پنجم ،41ماهنامه اسوه صفحه « صرفه جویی و حفاظت از آب »  85

  1382تان پاییز و زمس ، 8شماره  ،آموزشی سبزینه –تخصصی –فصلنامه علمی« هاي كویر ت نباتی شنتثبی»  -86

  1383شهریور  10 – 11 ،دهمین همایش تخصصی خرما ،41صفحه « تولید و صادرات خرما زلزله بم و تاثیر آن بر »  -87

 . 42صفحه  – 1384فروردین ماه  ، 8سال  ،ماهنامه اسوه« مشكالت و موانع تولید در دهكده دامداران زاهدان »  -88

 لی،خشكسا همایش منطقه اي، ،جتماعی تاالب هامونا -هاي اقتصاديپارامتر هاي اخیر بربررسی اثرات خشكسالی -89

 .86اسفند  ،هاراهكار ها وپیامد

 هاپیامد سالی،اي خشكهمایش منطقه منطقه سیستان، خشكسالی در فرهنگی، اجتماعی، هاي اقتصادي،بررسی پیامد -90

 .86ند، اسفهاراهكار و

 .86اسفند ،هاراهكار و هاپیامد خشكسالی، اشتغال همایش منطقه، هاي خشكسالی بربررسی پیامد -91

، نرژياایش ملی ششمین هم ،افزایش كارآیی انرژي هايراهكار هاي كشاورزي وتحلیل انرژي در بوم نظام تجزیه و» -92

 .1386خرداد  23و  22

لی دومین همایش م .بر جوانه زنی (PEG)كولشكی ناشی از پلی اتیلن گالیبررسی اثرات فیزیولوژیكی تنش خ -93

 .1386تهران آذرماه  ،اسالمی واحد علوم وتحقیقات آزاددانشگاه  ،حبوبات ایران

 بلوچستان. دانشگاه سیستان و كنفرانس ملی خرما،فرآوري خرما، نقش دانش بومی بر نگهداري و -94

 بلوچستان . یستان ودانشگاه س ،فرآوري خرما بر اشتغال لی وبررسی تأثیرات صنایع تبدی -95
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 بلوچستان. ، دانشگاه سیستان واشتغال زائی صنایع دستی خرما هاي اقتصادي وبررسی قابلیت -96

باشگاه  ،منابع طبیعی مایش ملی علوم كشاورزي و، ششمین ههاي بهینه سازي آنمتد مصرف انرژي در مزرعه یونجه و -97

 دانشگاه كرج  ،1386آذر ماه  ان جوان.پژوهشگر

شگاه دان لی حبوبات ایران،م، دومین همایش هاي عدساي برخی صفات مورد بررسی در تودههاي اول برتجزیه عامل -98

 1386آذرماه  ،تحقیقات تهران اسالمی واحد علوم و آزاد

 .8، صفحه شش دي هشتاد و 23،  54سال دوم شماره  ،هفته نامه پر سیمرغ ،هاغذا مشكل قرن ها و قاره  -99

 .86، آذرماه 120دهم ، شماره پیاپی )) اهمیت غذایی شكر و گیاهان قندي( ( نشریه اسوه سال 100-

 1386ها راهكار ها وپیامد ،اي خشكسالیهمایش منطقه خشكسالی ،هاي همزیست در پیكار با یر قارچبررسی تأث -101

 ها وپیامد اي خشكسالی ،همایش منطقه ز هرز آبها در كاهش مخاطرات خشكسالی((،بررسی تأثیرات استفاده ا(( -102

 1386اسفند  ،هاراهكار

 صلنامه اسوه())گیاه دارویی واهمیت گیاه درمانی(( )ف-103

 ))میوه هاي بی آالیش وتناول آن در فصل پاالیش(( )ماهنامه اسوه(104

 كن(ه تخصصی شكر ش))شكر ماده مفید نه سم سفید(() ماهنام-105

 ماهنامه اسوهآتی(( ))آلودگی صوتی آالینده آزار دهنده اكنون و106

سفند ا ،راهكارها ها وهمایش خشكسالی پیامد ،ر در مقایسه با خشكسالی(())بررسی ضرورت ترویج توسعه پایدا-107

 بیرجند. آزاددانشگاه  ،1386

 خرما شاهد شیرین افطار) هفته نامه پر سیمرغ( -108

 1384پاییز  ،رویجی خشكی وخشكسالیت-میفصلنامه عل ،تاثیر خشكی بر روي جوانه زنی گیاه ماش -109

 ک واستعداد هاي ارزنده آن در سیستان و بلوچستان) ماهنامه اسوه(انرژي هاي پا -110

 ضایعات در مائده بركت) هفته نامه پرسیمرغ( -111

گاهی در شرایط آزمایش NCM-1نه زنی بذر ماش رقم ( بر جوابررسی تاثیر عوامل محیطی)شوري، دما،خشكی -112

 )نهمین كنگره زراعت و اصالح نباتات ایران(

 طوفان تازیانه تا دیبی طبیعت) ماهنامه اسوه( -113

 ي درمانی مهاجرت) ماهنامه اسوه(توجه به روستاییان نسخه -114

 صلنامه سبزینه(هاي اكو توریستی و اكولوژیكی دریاچه هامون) فقابلیت -115

مه فصلنا ،كیایط خشاثر تیمار بذر با عناصر غذایی میكرو بر عملكرد بیولوژي واجزاي بیولوژیك ارقام گندم در شر -116

 .خشكسالی علمی ترویجی خشكی و

 اسوه( سموم شیمیایی ایمنی یا آلودگی!؟) ماهنامه -117

 سالی پیامد وطرات خشكسالی )همایش منطقه اي خشكها در كاهش مخا بررسی تاثیرات استفاده از هرز آب)) -118

 اسالمی بیرجند آزاددانشگاه ، (1386اسفند  ،راهكارها

تات اصالح نبا وررسی اثر تراكم بوته بر ارتفاع واجزا عملكردارقام ماش در كشت تابستانه )هفتمین كنفرانس زراعت ب -119

 ایران(پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

اسفند  22 ،ر توسعه پایداردرویی متابولیت هاي ثانویه گیاهی(( اولین همایش نقش گیاهان دارویی )) خواص دا -120

 اسالمی واحد شبستر  آزاددانشگاه  ،1386
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رزي و ش كشاو))ارزیابی كارایی انرژي سیستم هاي كشاورزي در منطقه جغرافیایی استان خراسان(( دومین همای- 121

 1386اسفند  16 ،می واحد خوياسال آزاددانشگاه  ،محیط زیست

وي خواحد  آزاددانشگاه  ،ط زیستمایش كشاورزي و محیهمحیطی)دومین كشاورزي پایدار پیروز پیكار هاي زیست  -122

 1386اسفند  16،

دومین همایش كشاورزي و محیط زیست  ،ر زراعت هاي فرعی و فضاي سبزدبررسی بازیافت پساب هاي شهري  -123

 1386اسفند  16 ،د خويواح آزاددانشگاه 

 16 ،خوي واحدسالمی ا آزاددانشگاه  ،هاي تغییر اقلیم بر گیاهان(( دومین همایش كشاورزي و محیط زیستپیامد ))-124

 1386اسفند 

ایش ، دومین همی اثرات فیزیولوژیكی تنش شوري بر جوانه زنی ماش محلی سیستان در شرایط آزمایشگاهیبررس -125

 1386آذرماه  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات تهران ،حبوبات ایران ملی

لی ران، اول ا) بررسی ارتباط میان صفات زراعی ذخایر ژنتیكی خربزه به روش چند متغیره(( دهمین كنگره ژنتیك ای) -126

 تهران مركز همایشهاي رازي. ،1387سوم خرداد 

و  گره زراعتدهمین كن ،ومت به خشكی ارقام گندم در منطقه سیستانقابررسی تأثیر تلقیح بذر با عناصر میكرو بر م -127

 تهران. 1387 ،مرداد 30الی  28ایران  ،اصالح نباتات

 .1387ماهنامه اسوه، خرداد  ))  بیابان پایگاه پر اهمیت(( -128

د و ی انرژي بالین همایش مل، اوربهاي استفاده از آنهاي پاهمیت انرژي باد و پیامدبررسی پتانسیلهاي پنهان و پر -129

 دانشگاه زابل . ،1387ه .تیرما 19-20،كاربردهاي آن

راعت و زره علوم دهمین كنگ ،بررسی اثر قطع آبیاري در مراحل مختلف بر شاخصهاي فیزیولوژیك رشد آفتابگردان -130

 .1387مرداد  30الی  28ایران كرج،  اصالح نباتات

-30كرج  هدان،ال مختلف رشد بر روي عملكرد كمی و كیفی آفتابگردان در منطقه زبررسی اثر قطع آبیاري در مراح 131

 .1387مرداد ماه  28

 3 هاي گندم نان ، دهمین كنگره اصالح نباتات ایران اول الیررسی همبستگی هاي فنوتیپی و تنوع ژنتیكی در الینب-132

 تهران. ،87خرداد ماه 

 3الی  لاو –ت د و اجزاي عملكرد در گندم نان ، دهمین كنگره اصالح نباتاضرایب همبستگی فنوتیپی بین عملكر -133

 تهران. ،87خرداد ماه 

 .87خرداد  3-1اي ، دهمین كنگره ژنتیكی  ي ژنوتیپ هاي سورگوم دانهررسی تنوع ژنتیكی و آمار چند متغییرهب-134

ولین ا ,Fasoulasز روش یكشهري با استفاده اهاي برتر در توده هاي بومی یونجه نانتخاب ژنوتیپ و شناسایی -135

 1387مرداد ماه  25تا  23 ،دانشگاه پیام نور مركز تالش ،همایش ملی زیست شناسی گیاهی

 28-30 ،ایران دهمین كنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ،اي در توده هاي بومی یونجه نیك شهريانتخاب توده -136

 1387مرداد ماه 

الین گندم نان اقلیم گرم جنوب  169تنوع ژنتیكی و تجزیه عاملی براي انتخاب والدین دورگ گیري در استفاده از  -137

 .1387مرداد ماه  28-30 ،شرقی ایران، دهمین كنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ایران

ط تنش شرای ن تحتاثر كودهاي ریز مغذي بر صفات مورفولوژیك، میزان كلروفیل برگ و تاریخ گلدهی آفتابگردا -138

 245صفحه  ،1387مرداد ماه  28-30دهمین كنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ایران .  ،خشكی
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 .ماهنامه اسوه 1387،ین. مرداد ماه ایران گوهري گران بها در گهواره ي زم -139

مین وشه اي. دهخده از تجزیه تنوع ژنتیكی در الین هاي پیشرفته گندم نان اقلیم گرم جنوب ایران با استفا ارزیابی -140

 87خرداد  3-1 ،كنگره ژنتیكی

 1387شهریور  ،ماهنامه اسوه ،خوش سالی پزشك خشكسالی -141

 دانشگاه سیستان و بلوچستان( ،1387آذر  2-4بررسی ارزش و خواص داروئی و صنعتی خرما )كنفرانس ملی خرما  -142

دانشگاه سیستان و  ،1387آذر  2-4یلی آن )كنفرانس ملی خرما بدبررسی مشكالت صادراتی خرما و معرفی صنایع ت -143

 بلوچستان(

 (80شماره  ،زاهدان در تسخیر آلودگی ) ماهنامه اسوه -144

 (.1387مهر و آبان  ،ي پر امید دركشاورزي ) ماهنامه اسوهپرتو هاي هسته اي، پرتو ها -145

 (.1387دي ماه  ،همه اسوگیاهان، سد ساز و سنگ انداز سرطان )ماهنا -146

ر برخی صفات گیاه علوفه اي .ب(VAM)هاي میكوریزایی ویسكوالر و آربوسكوالر ارگانیسمبررسی نقش میكرو -147

 ،ران شمالاحد تهاسالمی و آزادسورگوم. )اولین هماي منطقه اي نقش میكروارگانسیم در صنایع كاربردي كشور( دانشگاه 

 .1387 ،آبان ماه 22

یاهان گه اي نقش )اولین همایش منطق ساكنان زاگرس یو اجتماع يدر توسعه اقتصاد ییدارو اهانیگ ریثتا یبررس -148

 (.اسالمی واحد دره شهر آزاددانشگاه  -ساكنان زاگرس یو اجتماع يدر توسعه اقتصاد داروئی

روئی شمال ي در گیاهان دابهره برداري از گیاه ارزشمند چاي ترش )همایش منطقه اي شكوفایی و نوآور وبه زراعی -149

 المی شبستر.سا آزاددانشگاه  ،1387اسفند  22 ،غرب

 . 87اسفند  22، شبستر اسالمی آزاده دانشگا -اه ارزشمند چاي ترشبه زراعی و بهره برداري از گی -150

 ،شناسی یكروبمجله دانش م ،یكروارگانیزم هاي میكوریزایی بر برخی صفات گیاه  علوفه اي سورگومبررسی نقش م -151

 .20الی13، صفحه 1387زمستان  ،شماره یك ،سال اول

سالمی امهوري ششمین همایش ملی بیوتكنولوژي ج ،بررسی كارایی كود هاي همزیست میكوریزایی بر ارقام سورگوم -152

 هران.تهاي برج میالد ، سالن همایش88مرداد ماه  24-22 ،ایران

 (41-44صفحه  ،139ماهنامه اسوه )شماره  ،رایران سر آغاز و سر انجام افتخا -153

ایش ملی یاهان داروئی قربانی یا قهرمان تجارت جهانی و معرفی راهكارهاي مناسب بهره برداري از آن ها )همگ -154

 1388آذر ماه  ،یناسالمی واحد ورام آزاددانشگاه  -گیاهان داروئی

 آزاددانشگاه  -همایش ملی گیاهان داروئی ،ا در صنایع مختلفربرد آنهمعرفی مهمترین گیاهان داروئی ایران و كا -155

 1388آذر ماه  ،اسالمی واحد ورامین

 (1388اه مهرم ،فلزات فایده ساز یا فنا ساز )ماهنامه اسوه-156

ره ازدهمین كنگی –ررسی تنوع ژنتیكی بر تجزیه و تحلیل چند متغیره در ارقام كلزا در شرایط آب و هوایی ایرانشهر ب -157

 1389خرداد  3 -ژنتیك ایران

 ،دانشگاه تهران –هارمین كنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست چ -شهاي پنهان گیاهان مناطق خشك و بیابانیارز -158

 1389خرداد 

لی اولین همایش م ،90ستان و بلوچستان و پتانسیل هاي پرقدرت آگروتوریستی آن )خرداد ماه كشاورزي سی -159

 اسالمی زاهدان( آزاددانشگاه  -ه پایدارگردشگري و توسع
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ردشگري و اولین همایش ملی گ ،90سم گیاهی و جانوري در استان سیستان و بلوچستان )خرداد ماه بررسی بیوتوری -160

 اسالمی زاهدان( آزاددانشگاه  -توسعه پایدار

توسعه  ولین همایش ملی گردشگري وا ،90اد در استان سیستان و بلوچستان )خرداد ماه ببررسی اهمیت توریستی  -161

 اسالمی زاهدان( آزاددانشگاه  -پایدار

 ،اربرديكنگره بین المللی بیولوژي ك ،شش گیاهی حوزه آبخیز سرگان شهرستان چابهارمعرفی تیپ هاي مرتعی پو -162

 1390شهریور  11و  10

وم الر بر برخی ویژگی هاي عملكردي گیاه سورگربوسكوآ -ستی میكوریزا از نوع و سیكوالربررسی تأثیرات كودهاي زی -163

 90تابستان  ،اسالمی واحد بیرجند آزاددانشگاه  ،)فصلنامه پژوهش هاي بوم رفتاري در علوم گیاهی

 90تابستان  ،159ماره ش ،آلودگی نوري معضل مضر و مدرن، ماهنامه اسوه -164

تربت  -1390مهرماه  -ررسی عملكرد ارقام و توده هاي خربزه در شرایط زارعین، همایش ملی تولید و فرآوري خربزهب -165

 جام

ر همایش ررسی و طبقه بندي عوامل موثر بر ارزشهاي اكولوژیكی و اقتصادي آبسنگهاي مرجانی در خلیج چاه بهاب -166

ر ماه آذ ،چستانن و بلواسالمی واحد علوم و تحقیقات سیستا آزاددانشگاه  ،منطقه اي جهاد اقتصادي، رهیافت ها و راهبردها
1390 
نطقه اي ررسی اثر مایكوریز ابر صفات زراعی و درصد پروتئین ارقام ذرت دانه اي در منطقه سیستان، همایش مب -167

 1390ماه  آذر ،ستان و بلوچستانقیقات سیاسالمی واحد علوم و تح آزاددانشگاه  ،رهیافت ها و راهبردهاجهاد اقتصادي،

 ادآزدانشگاه  ،رهیافت ها و راهبردهالگوهاي توسعه در افزایش تولیدات كشاورزي، همایش منطقه اي جهاد اقتصادي،ا -168

 1390آذر ماه  ،اسالمی واحد علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان

رهیافت صادي،گانیك و پایدار، همایش منطقه اي جهاد اقتیاهان در كشاورزي ارگاثر محلول پاشی در افزایش عملكرد  -169

 1390آذر ماه  ،اسالمی واحد علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان آزادها و راهبردها دانشگاه 

صول ررسی اثرات سطوح مختلف تاریخ كاشت و هیبریدهاي مختلف ذرت دانه اي بر عملكرد و اجزاء عملكرد محب -170

 حصولجهت افزایش تولید م

اد بررسی تأثیرات اقتصادي كودهاي زنده در كاهش كودهاي شیمیایی و وارداتی، همایش منطقه اي جه -171

 1390آذر ماه  ،سیستان و بلوچستان اسالمی واحد علوم و تحقیقات آزاددانشگاه  ،رهیافت ها و راهبردهااقتصادي،

اد مقاوم سازي گندم به خشك، همایش منطقه اي جهذر با عناصر بر ببررسی تأثیرات اقتصادي تكنیك تلقیح  -172

 1390ذر ماه آ ،اسالمی واحد علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان آزاددانشگاه  ،رهیافت ها و راهبردها اقتصادي،

تغال م و اشبررسی نقش تنوع زیستی جانوري و گیاهی در استان سیستان و بلوچستان بر توسعه صنعت اكوتوریس -173

ان قیقات سیستاسالمی واحد علوم و تح زادآدانشگاه  ،رهیافت ها و راهبردهاحلی، همایش منطقه اي جهاد اقتصادي،جوامع م

 1390آذر ماه  ،و بلوچستان

دانشگاه  -1390آذرماه  10 ،غذي هاي آهن و روي بر عملكرد ارقام ذرت، همایش ملی كشاورزي پایداربررسی ریز م -174

 پیشوا اسالمی واحد ورامین آزاد

ستاوردهاي نوین در زاعت، همایش ملی د -ررسی اثر مایكوریزا بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام ذرت دانه ايب -175

 1390ن ماه اآب 26و  25 ،اسالمی شهر قدس آزاددانشگاه 



 18 

تصاد و قا -ملی گردشگري اولین همایش -منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان و جاذبه هاي گردشگري آنها -176

 1390ماه  بهمن 27و 26 ،اسالمی واحد زابل آزاددانشگاه  -بازاریابی

اقتصاد و  -ملی گردشگري اولین همایش -محصوالت زراعی و باغی استان و اهمیت گردشگري و اقتصادي آن -177

 1390ماه  بهمن 27و 26 ،اسالمی واحد زابل آزاددانشگاه  -بازاریابی

 -ملی گردشگري اولین همایش -هاي توریستی آن در استان سیستان و بلوچستان جنگل هاي خودرو و جاذبه -178

 1390بهمن ماه  27و 26 ،المی واحد زابلاس آزاددانشگاه  -اقتصاد و بازاریابی

ملی علوم و تكنولوژي  دومین همایش -ررسی اثر عناصر ریز مغذي آهن و روي بر عملكرد بذر ارقام ذرت دانه ايب -179

 اسالمی واحد مشهد آزادده كشاورزي دانشگاه دانشك -بذر

هرهاي شاولین همایش ملی  ،( در بخش كشاورزي و تأثیر آن بر شاخص هاي امنیتی مرز نشینانICTاهمیت ) -180

 دانشگاه سیستان و بلوچستان ،1391ار به -مرزي و امنیت، چالش ها و رهیافت ها

شهرهاي  ش ملیاولین همای ،یاهان داروئی بر امنیت شهرهاي مرزيبررسی تأثیر برنامه ریزي و فناوري بر روي گ -181

 دانشگاه سیستان و بلوچستان ،1391بهار  ،مرزي، امنیت، چالش ها و رهیافت ها

هرهاي ثبیت شن هاي روان و تقلیل تأثیر طوفان هاي شن و اهمیت آن بر امنیت شهرهاي مرزي، اولین همایش شت -182

 ستان و بلوچستاندانشگاه سی ،1391بهار  -یافت هامرزي، امنیت، چالش ها و ره

بهار  -یتتوجه به گونه هاي حیات وحش و تأثیر آن بر امنیت مرزي، اولین همایش ملی شهرهاي مرزي و امن -183

 دانشگاه سیستان و بلوچستان ،1391

 ی گردشگريایش ملسم، اولین همابعاد تنوع زیستی در استان سیستان و بلوچستان و تأثیر آن بر توسعه توری بررسی -184

 1390بهمن  26و  26 ،اسالمی واحد زابل آزاددانشگاه  -اقتصاد و بازار یابی

اي آماري هز روش تجزیه و تحلیل عامل هاي مؤثر بر عملكرد دانه و سایر خصوصیات سورگوم دانه اي با استفاده ا -185

اسالمی واحد  آزاددانشگاه  -1390پاییز  -2( شماره 1هی، جلد )چند متغیره، فصلنامه پژوهش هاي بوم رفتاري در علوم گیا

 بیرجند

ر منطقه دنه اي بررسی اثر مقادیر متفاوت كود نیتروژن بر روي عملكرد و اجزاي عملكرد برخی از ارقام ذرت دا -186

 1391مز، اردیبهشت اسالمی واحد رامهر آزادانشگاه د -ولین همایش ملی كشاورزي در شرایط محیطی دشوارا -ایرانشهر

ولین ا -طق خشكبررسی نقش قارچ میكوریزایی از نوع و سیكوالر آربوسكوالر بر عملكرد سورگوم دانه اي در منا -187

 1391اسالمی واحد رامهرمز، اردیبهشت  آزادانشگاه د -همایش ملی كشاورزي در شرایط محیطی دشوار

اولین  -وریزاومت به خشكی سورگوم هاي تلقیح شده با قارچ میكبررسی تأثیرمقادیر مختلف كود پتاسیم بر مقا -188

 1391اسالمی واحد رامهرمز، اردیبهشت  آزادانشگاه د -همایش ملی كشاورزي در شرایط محیطی دشوار

ر شرایط ملی كشاورزي د اولین همایش -بررسی تأثیر كودهاي بیولوژیك بر عملكرد ارقام سورگوم در مناطق خشك -189

 1391اسالمی واحد رامهرمز، اردیبهشت  آزاددانشگاه  -وارمحیطی دش

ر منطقه ماري دآتجزیه و تحلیل عامل هاي مؤثر بر عملكرد دانه سورگوم دانه اي با استفاده از روشهاي تجزیه  -190

 1391 اسالمی واحد رامهرمز، اردیبهشت آزادانشگاه د -ولین همایش ملی كشاورزي در شرایط محیطی دشوارا -ایرانشهر

 ،ت هارهیاف ا وبررسی چالش هاي تولید خرما در منطقه ایرانشهر .اولین همایش منطقه اي تولید ملی راهبرده -191

 1391اسفند10،واحد ایرانشهر آزاددانشگاه 
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 ردها ود ملی راهباولین همایش منطقه اي تولی ،تولید ملی كشاورزي بر بازدهبنكاهاي اقتصادي زود بررسی تاثیر -192

 1391اسفند10، واحد ایرانشهر آزاددانشگاه  ،هیافت هار

 ،ت هارهیاف ا واهبردهگیاهان دارویی ایرانشهر پتانسیلی پراهمیت درتولید ملی . اولین همایش منطقه اي تولید ملی ر-193

 .1391اسفند10، واحد ایرانشهر آزاددانشگاه 

هبردها ولید ملی راان بر تولید ملی. . اولین همایش منطقه اي ترانشهر وتاثیر .بررسی پتانسیل هاي مراتع در منطقه ای-194

 1391اسفند، 10واحد ایرانشهر آزادرهیافت ها دانشگاه  و

لید ملی طقه اي تواولین همایش مناشتغال.  صیفی منطقه ایرانشهر و تاثیر ان بر تولید و .بررسی پتانسیل سبزي و-195

 1391اسفند10، د ایرانشهرواح آزاددانشگاه  ،رهیافت ها راهبردها و

 هبردها وولین همایش منطقه اي تولید ملی رادر توسعه كشاورزي منطقه ایرانشهر. ا .بررسی سیستم ابیاري تراوا-196

  1391اسفند10،واحد ایرانشهر آزاددانشگاه  ،رهیافت ها

فندغیرعامل یش ملی پداهما ،غیرعامل كشاورزي فندمحصوالت كشاورزي مسیري میانبر براي اهداف پدا صدور-197

                                                                                          92فروردین29،جزیره قشم ،دربخش كشاورزي

ي، رزكشاو بخش غیرعامل در همایش ملی پدافند ،م گیاهیبیوتوریس بر اهمیت قرنطینه هاي گیاهی وتاثیرات انها-198

    92فروردین 29،  قشم

 ،شاورزيكبخش  غیرعامل در همایش ملی پدافند ،اقتصادي ان درمنطقه هرمزگانجلبكهاي سبز ابی واهمیت اكو-199

        92فروردین29، جزیره قشم

عامل دربخش غیر همایش ملی پدافند ،ي صنعت گردشگري دربخش كشاورزياگروتوریسم فرصتی درجهت توسعه - 200

   92فروردین29، قشم جزیره ،كشاورزي

ربخش اگروتوریسم)گردشگري كشاورزي(رهیافتی جهت توسعه اقتصاد روستایی همایش ملی پدافند غیرعامل د-200

   92فروردین29كشاورزي، جزیره قشم، 

امل دربخش غیرع همایش ملی پدافند، مناطق جنوب كشور در هاي راهبردي گردشگري پایدارضرورت تدوین برنامه–201

                      92فروردین29، جزیره قشم ،يكشاورز

 ،ط تنش خشكیشرای در مایكوریزا سورگوم تلقیح شده با عملكرد خصوصیات رویشی و مختلف پتاسیم بر مقادیر اثر–202

   نشگاه فردوسی مشهد  اد ،نشریه بوم شناسی كشاورزي

 جزیره ،غیرعامل دربخش كشاورزي ملی پدافند همایش ،كارافرینی كشاورزي وتاثیرات پدافندي غیر عامل ان–203

        92فروردین 29،قشم

رگوم دانه اي فصلنامه عمی الین سو 20 نوتیپ هاي برتر درژعملكرد دانه وگزینش  تحلیل عامل هاي موثر بر تجزیه و-204

ستفاده از انتخاب ا– 190    91تابستان  ،26شماره، اسالمی واحد گرگان آزادوپزوهشی )پزوهش هاي علوم گیاهی(دانشگاه 

    1391زمستان  ،97توده اي النه زنبوري در عملكرد توده بومی یو نجه نیكشهري )نشریه زراعت پزوهش وسازندگی(شماره

اولین كنفرانس ملی  ،طقه ي مختلفنوشیدنی عصاره سبوس برنج سه من مقایسه خواص فیزیكوشیمیایی و- 205

   زیست محیط  كشاورزي والكترونیكی علوم 

درمنطقه  (بر عملكرد واجزاي عملكرد گندم رقم هامون   A200بررسی اثر تنش كم ابی وپلیمر )سوپر جاذب – 206

        1392 ،همایش سراسري كشاورزي ومنابع طبیعی پایدار ،سیستان اولین
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 و ري كشاورزيهمایش سراساولین  ،رقم كلزا  6ارزیابی اثر شاخص هاي فیزیولوزیكی برمقاومت به تنش شوري در  -207

 1392 ،پایدار منابع طبیعی

ورزي و كشاسراسري ش همایاولین  ،سیستان صیات كمی گیاه دارویی همیشه بهار دربررسی اثر كودهاي الی برخصو-208

      1392، منابع طبیعی پایدار

نفرانس كولین ا ،ورگوم دانه ايبررسی اثر تراكم كاشت بر خصوصیات مرفولوژیك عمكرد ودرصد پروتین چهار رقم س -209

                      1392 ،ملی الكترونیكی علوم كشاورزي

 ،اورزيهمایش ملی مباحث نوین در كش ،ی سیتوكنین برگندم هامون درمنطقه سیستاناثرقطع ابیاري ومحلول پاش-210

 .92اسفند 

فنون  ش علوم ورسیدن به كشاورزي پایدار. همایكمپوست بعنوان یك كود زیستی در اهمیت استفاده از كود ورمی -211

 92 اسفند 15شگاه مالیر،نورزي، دااكش

نون فاهمیت گسترش كشاورزي ارگانیك بعنوان راهكاري در جهت رسیدن به توسعه پایدار، همایش علوم و -212

 .92اسفند  15شگاه مالیر،نورزي، دااكش

 اي مختلف ذرت دانه اي برشاخص هاي فیزیولوژیكی رشدبررسی اثرات سطوح مختلف تاریخ كاشت وهیبرید ه-213

 رانس ملی علوم كشاورمحصول در منطقه خاش  اولین كنف

مان نظام همیت قرنطینه اي دركنترل علفهاي هرز وتاثیر ان بركنترل بیولوژیك افات زراعی وباغی /نشریه سازا-214 

                       -            بهار نودوسه5و4مهندسی كشاورزي ومنابع طبیعی استان كرمان سال دوم شماره 

 هرانیدارتبررسی كمی وكیفی مواد موثره گل محمدي وگل ختمی دومین همایش سراسري كشاورزي ومنابع طبیعی پا215

                                                                                                                                                       - 1393پاییز

كشاورزي  دومین همایش سراسري/     88بررسی اثر تنش شوري برجوانه زنی ورشد گیاه اسفناج رقم ورامین  -216

   1393ومنابع طبیعی پایدارتهران پاییز

اورزي دومین همایش سراسري كش    / برخصوصیات جوانه زنی بذر ذرت )  Naclبررسی سطوح مختلف غلظت )– 217

   1393ومنابع طبیعی پایدارتهران پاییز

ري ررسی اثر روش كاشت وزمان برداشت بر عمكردعلوفه اي سورگوم رقم اسپید فید/    دومین همایش سراسب-218

   1393كشاورزي ومنابع طبیعی پایدارتهران پاییز

ه بربرخی صفات گیا  ) VAmربوسكوالر)ا-ز نوع ویسكوالربررسی نقش میكرو ارگانیسم هاي میكو ریزایی ا-219

   1391تابستان2شماره8سورگوم/مجله زراعت واصالح نباتات جلد

 93گیاهان دارویی وطب سنتی/دومین همایش ملی گیاهان دارویی وكشاورزي پایدار ه/همدان شهریور–220

 مایش سراسريدومین ه    /    دركشورهاي جهانبررسی نقش زراعت در امنیت غذایی واستفاده از منابع طبیعی – 221

   1393كشاورزي ومنابع طبیعی پایدارتهران پاییز

ه ملی كنگر اولین/.مهربانبررسی اثر محلول پاشی عنصر روي بر عملكرد ارزن در منطقه سیستان /جامشیر.گنجلی-222

 احد زاهداناذر ماه نود سه دانشگاه ازاد اسالمی و27و26امایش سرزمین در هزاره سوم 

سارانی زمهنامنطقه سیستان/رس وفاصله روي ردیف برعملكرد واجزاي عملكرد گیاه دارویی كارال درهبررسی تاثیر -223

 د اسالمی واحد زاهداناذر ماه نود سه دانشگاه ازا27و26اولین كنگره ملی امایش سرزمین در هزاره سوم /   .گنجلی.مهربان
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  ربانمه.ه ذرت درمنطقه خاش/خلیفی.گنجلیوح پلیمر سوپر جاذب بر عملكرد علوفبررسی تاثیر دور ابیاري وسط-224
 هداناذر ماه نود سه دانشگاه ازاد اسالمی واحد زا27و26اولین كنگره ملی امایش سرزمین در هزاره سوم /

 احمد.لی عحمیدرضاگنجاثرات كود هاي دامی وزمان برداشت بر خصوصیات كیفی دو رقم ارزن/مطهره كیقبادي.—225--

 احد زاهداناذر ماه نود سه دانشگاه ازاد اسالمی و27و26لین كنگره ملی امایش سرزمین در هزاره سوم او/مهربان

ر هزاره داولین كنگره ملی امایش سرزمین احمد مهربان/ایش كشاورزي مدل سازي گیاهان زراعی واهمیت ان در ام-226

 ی واحد زاهداناذر ماه نود سه دانشگاه ازاد اسالم27و26سوم 

ین بیكرد درامنیت غذایی وامنیت غذایی و استفاده از منابع  طبیعی دركشورهاي جهان رو بررسی نقش زراعت-227

  – 1393اییزپدومین همایش سراسري كشاورزي ومنابع طبیعی پایدارتهران      احمد مهربان/بنفشه داد نام ./اللمی

هار رقم ذرت دانه اي درمنطقه چرصفت هاي زراعی ودرصد پروتیین (ب glomus mosseaبررسی اثر مایكوریزا)-228

 114تا105صفحه  1393تابستان  103سیستان /نشریه علمی پزوهشی پزوهش وسازندگی شماره

 كوهكن/مراد قلی/مهربانمبصر//

ه ماش یادر گ  اثرتنش خشكی ومحلول پاشی عناصر كم مصرف بر ویژگی هاي فیژیولوژیك وجذب عناصر غذایی  - 229

ت/موسوي نیك جعفر دوخ/141-121-94تولید گیاهان زراعی جلد هشتم شماره اول بهار  نشریه علمی پژوهشی

  بصیريمهربان//

فرانس ررسی كیفیت فاضالب مورد استفاده براي كشاورزي ومنابع طبیعی)مطالعه موردي شهر زاهدان(سومین كنب- 230

  مهرباندانشگاه تهران /شجاعی/صوفی/  94بهمن 30ي/بینالمللی پزوهش هاي كاربردي در علوم كشاورز

/ افسانه  مهربان احمد /بررسی علل ترشح انزیم هاي لیپاز وفسفو لیپاز توسط قارچ هاي مایكو ریز/ هادي حسینی   -231

 گرگان 95مهر ماه  26سرابندی /ایه محفوظی /دومین کنفرانس ملی محیط زیست شناسی و علوم زیستی 

ابراهیم مانی/كاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام برنج در نیك شهر /اسحق ت ارزیابی-232

هریور  ش 11تا 9ن ایرا دومین كنگره بین اللملی وچهاردهمین كنگره ملی علوم وزراعتو اصالح نباتات احمد مهربان//مرادي /

 رشت

احمد ي /ابراهیم مراد      یفی انها در شرایط سیستانرقم كنجد ومقایسه صفات كمی وك 15بررسی سازگاري -233

 شهریور  رشت 11تا 9دومین كنگره بین اللملی وچهاردهمین كنگره ملی علوم وزراعتو اصالح نباتات ایران  //مهربان

 /ششمین رباناحمد مهبارویكرد گیاه پاالیی وترسیب كربن /الهام كاظمی /   Artemisia sieberiبردرمنهمروري -234

 95همایش پژو هش هاي نوین علوم و فن اوري تابستان   كنفرانس 

الد میري خ /اناحمد مهرببررسی اثر كود هاي بیولوزیك بر خصوصیات مور فولوژیك ارقام سورگوم /سعید جمالزهی/ -235

 تهران 95چهارمین كنفرانس  بین اللمللی پژوهش هاي كار بردي  در علوم كشاورزي مهر ماه 

چهارمین  الد میريخ احمد مهربان/سعید جمالزهی/  اثر كود هاي بیو لوژیك بر عملكرد علوفه ارقام سور گوم بررسی -236

 تهران 95كنفرانس  بین اللمللی پژوهش هاي كار بردي  در علوم كشاورزي مهر ماه 
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وبلوچستان  در منطقه سیستان) Glcin max( ت هشت رقم سویا بررسی تنش خشكی بر روي عملكرد و كفی-   237

صفحات  95پاییز  43امید شرمه /افسانه كمالی دلجو نشریه فیزیولوزي محیطی گیاهی سال یازدهم شماره  /احمد مهربان/

99-90    

یزا در شرایط تلقیح شده با قارچ مایكو ر  kGS29اثر مقادیر مختلف كلرید پتاسیم برصفات رویشی سورگوم رقم -238

 1395زوهشی دنیاي میكروب ها دانشگاه ازاد اسالمی ازاد جهرم مهر ماه تنش كم ابی / فصلنامه علمی پ

ملی  ین همایشابوالقاسم مراد قلی/ ششم احمد مهربان /اثر دور ابیاري ومصرف سوپر جاذب بر عملكرد ماش /  - 239

   خرم اباد 1395اردیبهشتحبوبات ایران 

عتمدي زاده محمد م/  TopsIsایداربا استفاده از تكنیك الویت بندي انواع كود هاي كشاورزي براساس توسعه پ-240

زوهشكده  ران پسودابه شهبا  سومین همایش یافته هاي نوین در محیط زیست واكوسیستم هاي كشاورزي/ته/احمد مهربان/

    1395انژري هاي نو و محیط زیست دانشگاه تهران

لوزی دانه عدس /احمد مهربان/ نشریه فیزیو اثر محلول پاشی اهن بر عملکرد واجزای عملکرد وپروتیین-241

 37-27صفحات  1396بهار  45محیطی گیاهی سال دوازدهم شماره 

یران ستان اتاثیر روشهاي مختلف كاشت وزمان چین برداري بر خصوصیات كمی وكیفی سور گوم علوفه اي در شهر- 242

 3 رزي سال دهم شمارهمجله یافته هاي نوین كشاو    / شرمهعزیزیان   دیام   /دلجو  یافسانه كمال /احمد مهربان/  شهر 

   1395بهار

احمد خداداد مصطفوي /   ز صفات مورفولوزیک در ارقام جو / اکبر صابری/ااثر تنش خشکی بر برخی -243

 103-91ص 1395زمستان  4شماره  12مجله زراعت واصالح نباتات جلد  /مهربان

 /احمد مهربان/     یكی و مرفولوژیكی افتاب گردان در منطقه زهك سیستان /ارایش كاشت بر صفات فنولوژ اثر  -244

    96بهار 67-59حات صف 1شماره  13فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی جلد    شرمه انیزیعز  دیدلجو /   ام یافسانه كمال

 salvadora نهبررسی فیتو شیمایی فعالیت های انتی اکسیدانی و انتی باکتریایی عصاره پنج گو-245

persica,Rhazya  stricta publicaria  jonophlodes boiss,Hibiscus saldariffa ,Teucrium poliu در
افسانه كمالی دلجو/  /احمد مهربانمحرم ولی زاده /علی قاسمی /  /شرمه    انیزیعز  دیام   /  استان سیستان وبلوچستان

 96.تابستان 2اكوفیتو شیمی گیاهان دارویی شماره  فصلنامه

 لی در شرایطگررسی روند جوانه زنی واندازه گیري مولفه هاي جوانه زنی در بذر یونجه همدانی  خار مریم ومریم ب-  246

ابع طبیعی ي ومنازمایشگاهی /ابراهیم مرادي/ احمد مهربان چهارمین كنگره علمی وپژوهشی توسعه وترویج علوم كشاورز

 21/4/96ومحیطزیست ایران 

 /يمراد می/ابراه یشگاهیازما طیدر شرا   بابونهدر بذر یجوانه زن يمولفه ها يریواندازه گ   ررسی روند جوانه زنیب-247

    21/4/96 رانیا ستیز طیومح یعیومنابع طب يعلوم كشاورز جیتوسعه وترو یوپژوهش یكنگره علم نیاحمد مهربان چهارم
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قه ت در منطومیك وتنش كمبود اب بر عملكرد و اجزاي عملكرد ذرمحلول پاشی سطوح مختلف اسید هی برسی اثر  -248

عی منابع طبی وورزي ده فرمانبر /احمد مهربان/ حمید رضا گنجعلی چهارمین كنگره علمی توسعه وترویج كشاژایران شهر / م

    21/4/96   ومحیط زیست ایران 

ده مژ / تیئن ذرت شت وزن هزار دانه ودر صد پروهیومیك اسید ودور ابیاري بر شاخص بردا یاثر محلول پاش    -249

 ستیز طیومح یعیو منابع طب يكشاورز جیتوسعه وترو یكنگره علم نیچهارم یرضا گنجعل دیفرمانبر /احمد مهربان/ حم

   21/4/96    رانیا

مه توانگر ن  / فاطعناصر منگنز واهن بر عملكرد واجزاي عملكرد كمی وكیفی ارقام افتاب گردا یر محلول پاشیاثت - 250

     96سومین كنفرانس ساالنه تحقیقات كشاورزي ایران احمد مهربان/  مروستی /ابراهیم صباغ/ 

ب/ آیط كمبود نجد در شراتاثیر كودهاي بیولوژیك بر تعداد شاخه فرعی ، تعداد كپسول در بوته وزن هزار دانه ، ك  -251

  96تشار ال انستمین همایش سراسري كشاورزي و منابع طبیعی پایدار احمد علی عرفانی / احمد مهربان/احمد قنبري/هف

احمد /مبود آبکبررسی اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد دانه، درصد روغن و ارتفاع کنجد در شرایط  -252

  96نتشارهفتمین همایش سراسري كشاورزي و منابع طبیعی پایدار سال ا علی عرفانی/احمد مهربان/ احمد قنبری/

ارویی کلپوره دتاثیر اثرات متقابل تنش کمبود کمبود آب و برگ زدایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه  -253

 کنفرانس نجمه صفری/احمد مهربان/خالید میری/ چهارمیندر ایرانشهر/ teucrium poliumیا مریم نخودی 

  بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی

تنش درGlumus mosseaمیکوریزا  ر صفحات رویشی سور گوم تلقیح شده با قارچتاثیر کلریدپتاسیم ب-254

-275صفحات 96نسب /مجله دنیای میکروب ها سال دهم شماره سوم پاییزاحمد مهربان/بهمن فاضلی /کم ابی
288 

درتاریخ های کشت مختلف تحت شرایط lens culinarisارزیابی ویزگی های کمی وکیفی ارقام عدس -256

 96زمستان  4شماره27نشریه دانش كشاورزي وتولید پایدارجلد /احمد مهرباندیم

 

 سایر موارد : -خ**

 (work shopدهها كارگاه علمی ) مدرس -1

 در مجامع علمی مختلف دهها سخنرانی علمی -2

 ودكتري تخصصی وده ها پایان نامه كارشناسی ارشد,و تحقیقاتی طرح پژوهشیچندین داور  -3

 هاي علمی داخلیدر مجالت علمی و یا كنفرانس تعددالت ممقا داور -4

 ي(احسان مود(هداناسالمی واحد زا آزاداولین فارغ التحصیل كارشناسی ارشد زراعت دانشگاه  استاد راهنما -5

 . هاي درس ایشان حضور داشته انددر كالس1394تا پایان سال  دانشجو 391/12تعداد  -6

Deleted :  
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 سیما و رشناسی در صدالف كامخت برنامهحضور درچندین -7 

 

 

 

 

 

 

 

نوان هدایت پایان نامه آنها در مقطع کارشناسی ارشد به عمشخصات دانشجویانی که ** ر     

 مشاور بر عهده دکتر مهربان بوده است یااستاد راهنما و

 

 

 دانشگاه محل تحصیل نام و خانوادگی

 ساوه اسالمي واحد  آزاددانشگاه  مرادی ابراهیم  -1

 جیرفت اسالمي واحد آزاددانشگاه  بنیامین کرد -2

 اصفهان دانشگاه صنعتي سمیه سلیمي -3

   علوم و تحقیقات تهراناسالمي واحد  آزاددانشگاه  سمیرا غفاری -4

  اسالمي واحد زاهدان آزاددانشگاه  يسمیه کربالی -5

  اسالمي واحد زاهدان آزاددانشگاه  حسین کیخا-6

  اسالمي واحد زاهدان آزاددانشگاه  فاروق کدالي -7

  اسالمي واحد زاهدان آزاددانشگاه  احسان مودی -8

  اسالمي واحد زاهدان آزاددانشگاه  والقاسم مرادقلياب -9

  اسالمي واحد زاهدان آزاددانشگاه  منیر مالیي -10

  اسالمي واحد زاهدان آزاددانشگاه  جوموسي فرزان -11

 اسالمي واحد زاهدان آزاددانشگاه  ریصادق بختیا مهدی -12

 اسالمي واحد زاهدان آزاددانشگاه  دالغفار نارویيعب -13

 اسالمي واحد زاهدان آزاددانشگاه  پرویز معظي -14

 اسالمي واحد زاهدان آزاددانشگاه  طوفان روغني -15

 اسالمي واحد زاهدان آزاددانشگاه  یرزهره جام ش -16

 اسالمي واحد زاهدان آزادگاه دانش مهدی لبافي -17

 اسالمي واحد زاهدان آزاددانشگاه  محمد لبافي -18

 اسالمي واحد زاهدان آزاددانشگاه  هانگیر ملك رئیسيج -19
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 واحد جیرفتاسالمي  آزاددانشگاه        سان ساالری راداح -20

 اسالمي واحد زاهدان آزاددانشگاه  تيلیال محوال -21

 اسالمي واحد زاهدان آزاددانشگاه  یغالم بختیار -22

 علوم وتحقیات گیالناسالمي واحد  آزاددانشگاه  حسین دادزری -23

 اسالمي واحد زاهدان آزاددانشگاه  رشكارمرضیه می -24

 اسالمي واحد زاهدان آزاددانشگاه  اطمه الزهرا عسكریف -25

 اسالمي واحد زاهدان آزاددانشگاه  زیبا ضیائي -26 

 اسالمي واحد زاهدان آزاددانشگاه  سمیه شه بخش -27

 اسالمي واحد زاهدان آزاددانشگاه  فشین فراپیمان  -28

 اسالمي واحد زاهدان آزاددانشگاه  محمود جهاني -29

 اسالمي واحد زاهدان آزاددانشگاه  کياردشیر شهر -30

 اسالمي واحد زاهدان آزاددانشگاه  الهه درویشي -31

 اسالمي واحد زاهدان آزاددانشگاه  ردی تودزیلنغمه ک -32

 اسالمي واحد زاهدان آزاددانشگاه  رضا خزائي -33

 اسالمي واحد زاهدان آزاددانشگاه  ليعلي میرکما -34

 اسالمي واحد زاهدان   آزاددانشگاه  یانج محمدرضا تا -35

  اسالمي واحد زاهدان    آزاددانشگاه  منصور اکبری-36
 اسالمي واحد زاهدان آزاددانشگاه  از سارانيمهن  -37
 اسالمي واحد زاهدان   آزاددانشگاه  روغ صابر شهرکيف  -38

 اسالمي واحد زاهدان   آزاددانشگاه  امید بودینه -39

 اسالمي واحد زاهدان   آزاددانشگاه  ش نظرفاطمه خو -40

 اسالمي واحد زاهدان   آزاددانشگاه  يرب یعقوبمهدی ع -41
 اسالمي واحد زاهدان   آزاددانشگاه  محمد خلیقي_42

 اسالمي واحد زاهدان   آزاددانشگاه  رضا حسیني-43

 اسالمي واحد زاهدان   آزاددانشگاه  ونس فیروز جهانتیغی-44

 اسالمي واحدزاهدان آزاددانشگاه  مهدی یكاني-45

 اسالمي واحد زاهدان   آزاددانشگاه  محمدحكاکان-46

 اسالمي واحد زاهدان   آزاددانشگاه  مد اسحاق لكي زهيمح-47

 اسالمي واحد زاهدان   آزاددانشگاه  محسن حیدری-48

 اسالمي واحد زاهدان   آزاددانشگاه  اکرم پور جوادیان-49

 اسالمي واحد زاهدان   آزاددانشگاه  رضا جعفر دخت-50

 اسالمي واحد زاهدان   آزاددانشگاه  مهدی رئوفي-51

 اسالمي واحد زاهدان   آزاددانشگاه  نهسلیله گلستا-52

 اسالمي واحد زاهدان   آزاددانشگاه  وحید خلیلي-55

 اسالمي واحد زاهدان   آزاددانشگاه  محسن عباسي-56
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 اسالمي واحد زاهدان   آزاددانشگاه  مدحبیب علي اح-57

 اسالمي واحد زاهدان   آزاددانشگاه  شریف ریگي-58

 اسالمي واحد زاهدان   آزاددانشگاه  ه صفرینجم-59

 اسالمي واحد زاهدان   آزاددانشگاه  غالم رضا خمر-60

 اسالمي واحد زاهدان       آزاددانشگاه  اني رئوفزهره کی-61

 اسالمي واحد زاهدان   آزاددانشگاه  فرزانه جامي-62

 اسالمي واحد زاهدان   آزاددانشگاه  صفر پودینه-63

 اسالمي واحد زاهدان   آزاددانشگاه  د حسیني مهراحم-64

 پیام نور زاهداندانشگاه  اصری نیاایمان ن-65

 اسالمي واحد زاهدان   آزاددانشگاه  مهدی زیرک-66

 اسالمي واحد زاهدان   آزاددانشگاه  کبری کیخا-67

 اسالمي واحد زاهدان   آزاددانشگاه  ده دانش نارویيفری-68

 اسالمي واحد زاهدان   آزاددانشگاه  ه نوقلع زهرا راشكي-69

 اسالمي واحد زاهدان   آزاددانشگاه  حمود رضا خلیلي جهانتیغيم-70

 پیام نور زاهداندانشگاه  نازنین نصرتي-71

 تانتحقیقات سیستان وبلوچسدانشگاه ازاد اسالمي واحد علوم  تي بخشانناصردول-72

 مي واحد زاهدان  اسال آزاددانشگاه  سید رضا حسیني-73

 اسالمي واحد زاهدان   آزاددانشگاه  منوچهر شهرکي-74

 اسالمي واحد زاهدان   آزاددانشگاه  سعید جمالزهي-75

 اسالمي واحد زاهدان   آزاددانشگاه  الهه اربابي-76

 اسالمي واحد زاهدان   آزاددانشگاه  مهراب کریمي-77

 المي واحد زاهدان  اس آزاددانشگاه  علي عرفاني احمد -78

 اسالمي واحد زاهدان   آزاددانشگاه  مژده فرمانبر-79

 اسالمي واحد زاهدان   آزاددانشگاه  فاطمه مرتضوی-80

 اسالمي واحد زاهدان   آزاددانشگاه  م البنین قاسمي فردا-81

 اسالمي واحد زاهدان   آزاددانشگاه  مسعود هراتي دوم-82

 اسالمي واحد زاهدان   آزاد دانشگاه علي سرابندی-83

 اسالمي واحد زاهدان   آزاددانشگاه  مریم شهریاری-84

 اسالمي واحد زاهدان   آزاددانشگاه  فاطمه مهدیان-85

 اسالمي واحد زاهدان   آزاددانشگاه  هيمصطفي نصرال-86

 اسالمي واحد زاهدان   آزاددانشگاه  ان فرصدیقه احس-87

 اسالمي واحد زاهدان   آزاددانشگاه  میثم مقدم-88

 اسالمي واحد زاهدان   آزاددانشگاه  اطمه توانگر مروستيف -89

 اسالمي واحد زاهدان   آزاددانشگاه  م البنین پناهي میشكارا -90
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 اسالمي واحد زاهدان   آزاددانشگاه  علي دانا -91

 اسالمي واحد زاهدان   آزاددانشگاه  هداررابوالفضل -92

 اسالمي واحد زاهدان   آزاددانشگاه  رخشاني امنه-93

 اسالمي واحد زاهدان   آزاددانشگاه  شهرکي نیارضاعلي -94

 اسالمي واحد زاهدان   آزاددانشگاه  گنجعلي بنجار رضادمحم-95

 اسالمي واحد زاهدان   آزاددانشگاه  پودینه نژاد-96

 ن  واحد زاهدا يدانشگاه آزاد اسالم محبوبه کوهستاني-97

 واحد زاهدان   يدانشگاه آزاد اسالم محبوبه کیخا-98

 واحد زاهدان   يدانشگاه آزاد اسالم محبوبه شیخ حسیني-99

 یا چنان کن سرانجام کار            که تو خشنود باشی وما رستگاراخد
 


