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 فرمت رزومه

 طرح پژوهشی(-ثبت اختراع-کتاب-همایش-)مقاله :های پژوهشیفعالیت

رشته زیست شناسی تكوین گیاهی دانشگاه خوارزمی سال  89-90ورودی کسب رتبه اول  -

1391-1389 

 دانشگاه خوارزمی 89-90ورودی کسب عنوان استعداد درخشان  -

تحصیلی رشته زیست شناسی علوم جانوری سال  82اول دانشجویان ورودی  کسب رتبه  -

 دانشگاه رازی 84-83

رشته زیست شناسی علوم جانوری سال تحصیلی  82سوم دانشجویان ورودی  کسب رتبه  -

 دانشگاه رازی 83-82

 ISIپژوهشی در مجالت معتبر و -مقاله علمی 5چاپ  -

 المللیو بین  های ملیپژوهشی ارایه شده در همایش -عنوان مقاله علمی 14چاپ  -

 تحقیقاتی عنوان طرح پژوهشی  4در  مشارکت -

 پژوهشی –مقاالت علمی 

1- Efficacy of Three Herbal Essential Oils Against Rice Weevil, Sitophilus oryzae 

(Coleoptera: Curculionidae). Journal of Essential Oil Bearing Plants. ISI. 2017. 

بررسی ساختار اندام های رویشی و تكوین اندام های زایشی بادیان رومی. یافته های نوین در  -2

 1394 -علوم زیستی

زیستی  و بررسی عملكرد Tribolium castaneumبادیان رومی روی فعالیت زیستی کارایی عصاره -3

 .1394آن. فصلنامه گیاهپزشكی. 

 Sitophilusترکیبات شیمیایی و اثر حشره کشی اسانس سه گیاه دارویی روی شپشه برنج -4

oryzae .1396. ایران مراتع و جنگلها حفاظت و حمایت تحقیقات پژوهشی-علمی فصلنامه دو . 

5- Identification the seed essential oil composition of four Apiaceae species and 

comparison of their biological effects on the rice weevil. Journal of Medicinal 

plants. 2018. 
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 :هاي ارائه شده در همایش هاي علمیمقاله

ضد تغذیه ای آن روی حشرات کامل شپشه آرد. بررسی سمیت تنفسی عصاره بادیان رومی و اثرات  -1

 .1391 سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی. دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا.

ترکیبات شیمیایی و مقایسه اثرات سمیت تنفسی و دورکنندگی سه گونه از نعنائیان علیه شپشه برنج.  -2

 .1394اولین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران. 

3- EVALUATION ANTIOXIDANT ACTIVITY OF LEAF AND SEED 

EXTRACTS OF PIMPINELLA ANISUM. 2 nd national congress on Medicinal 

Plants. 2013. 

4-THE EFFECTIVENESS OF THE BIOLOGICAL ACTIVITY OF 

ESSENTIAL OILS FORM THREE SPECIES OF NEPETA SPP. AGAINST 

SITOPHILUS ORYZAE L. 5 nd national congress on Medicinal Plants. 2016. 

5-THE EFFECTIVENESS OF THE BIOLOGICAL ACTIVITY OF 

ESSENTIAL OILS FORM FOUR SPECIES OF APIACEAE AGAINST 

TRIBOLIUM CASTANEUM HERBST. 5 nd national congress on Medicinal 

Plants. 2016. 

6-RESPIRATORY TOXICITY EFFECTS OF FOUR SPECIES OF APIACEA 

EAGAINST SITOPHILUS ORYZAE L. 5 nd national congress on Medicinal 

Plants. 2016. 

7- STUDY ON FUMIGANT TOXICITY OF TWO PLANT ESSENTIAL 

OILS ON ADULT INSECTS OF SITOPHILUS ORYZAE. 6 nd national 

congress on Medicinal Plants. 2017. 

8- COMPARISON OF ESSENTIAL OIL COPOSITION OF FIVE NEPETA 

SPECIES. 6 nd national congress on Medicinal Plants. 2017. 

9- EFFECT OF DILUTING METHOD ON  TOXICITY OF EUCALYPTUS 

ESSENTIAL OIL. 6 nd national congress on Medicinal Plants. 2017. 

10- REPELLENT ACTIVITY OF EUCALYPTUS GLOBULUS AND 

EUCALYPTUS CAMALDULENSIS ESSENTIAL OILS AGAINST 

SITOPHILUS ORYZAE L. AND TRIBOLIUM CASTANEUM HERBST. 6 nd 

national congress on Medicinal Plants. 2017. 
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11- STUDY ON FUMIGANT TOXICITY OF TWO PLANT ESSENTIAL 

OILS ON ADULT INSECTS OF TRIBOLIUM CASTANEUM HERBST. 7 nd 

national congress on Medicinal Plants. 2018. 

12- THE EFFECTIVENESS OF THE BIOLOGICAL ACTIVITY OF 

ESSENTIAL OILS FORM THREE SPECIES OF NEPETA SPP. AGAINST 

SITOPHILUS ORYZAE L. 7 nd national congress on Medicinal Plants. 2018. 

13- HALF-LIFE MORTALITY OF EUCALYPTUS GLOBULUS AND 

EUCALYPTUS CAMALDULENSIS ESSENTIAL OILS AGAINST 

SITOPHILUS ORYZAE L. ADULTS. 7 nd national congress on Medicinal 

Plants. 2018. 

14- TIME RESPONSE EFFECTS ON ADULTS OF TRIBOLIUM 

CASTANEUM HERBST. 7 nd national congress on Medicinal Plants. 2018. 

 

 طرح هاي پژوهشی:
 

امكان سنجی تولید فرآورده گیاهی کنترل کننده آفت انباری برنج با استفاده از اسانس  -1

 گیاهان خانواده نعنائیان

 "بیولوژیكی اسانس چهار گونه از تیره چتریان روی سرخرطومی برنجبررسی اثرات " -2

بومی ایران بر  (.Nepeta spp)سا گونه از جنس پونه 20بررسی اثر اسانس حدود " -3

 "(Sitophilus oryzae)ای شپشه برنج های تغذیهسمیت تنفسی و شاخص

 Cupressus)  ای اسانس زربین اثرات حشره کشی و شاخص های تغذیه -4

sempervirens)  برنبر سوسک (Sitophilus oryzae)    و شپشه آرد(Tribolium 

castaneum) " 

 :هاي آموزشیفعاليت

 -دانشگاه آزاد  واحد پرند -تدریس دروس آزمایشگاهی زیست شناسی علوم گياهی

93-92 
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 :و اجرایی هاي علمیسایر فعاليت

 كرمانشاه -انتفاعیتدریس درس زیست شناسی پایه اول دبيرستان غير 

 كارشناس گروه كشت و توسعه :عنوان شغلی

 پژوهشکده گياهان داروئی :سازمان محل خدمت

 shahla :نام به انگليسی

 Amini :نام خانوادگی به انگليسی

 Kharazmi :نام دانشگاه به انگليسی

  :فعاليت هاي پژوهشی به انگليسی

 :فعاليت هاي آموزشی به انگليسی

 مهارتها:

 انجام تست هاي زیست سنجی و فعاليت هاي زیستی

 انجام تست هاي آنتی اكسيدان

  Excel و Spss ،Wordكار با نرم افزارهاي 
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