به نام خدا
(رزومه تحصیلی)
نام و نامخانوادگی :مهدیه امیرینژاد
تاریخ و محل تولد -0531/2/01 :کرمان
زمینه تحصیلی:
 .1اخذ دیپلم علومتجربی نظامجدید با معدل  15/95در سال  .1731کرمان.
 .2قبولی آزمون سراسری  1731در رشته مهندسی کشاورزی زراعت و اصالح نباتات .دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 .7اخذ مدرک کارشناسی در رشته مهندسی کشاورزی زراعت و اصالح نباتات با معدل  .11/25تیرماه  .1783دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 .4اخذ مدرک کارشناسیارشد در رشته مهندسی کشاورزی زراعت با معدل  .18/13شهریورماه  .1783پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران.
 .9دفاع از رساله دکتری در تاریخ  71شهریورماه  .1752با درجه عالی .پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران.
عنوان پایاننامه کارشناسیارشد:
بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام مختلف سورگوم و ارزن علوفهای در منطقه ورامین .نمره 15/19 :درجه :عالی.
استادان راهنما و مشاور :دکتر حمید ایراننژاد ،دکتر غالمعلی اکبری ،دکتر رضا امیری و مهندس اردالن مهرانی.
عنوان رساله دکتری:
مطالعه اثرات محلولپاشی عناصر روی و آهن بر صفات فیزیولوژی ،عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز در شرایط تنش خشکی .درجه :عالی
اساتید راهنما و مشاور :دکتر غالمعلی اکبری ،دکتر امین باقیزاده ،دکتر ایرج الهدادی و دکتر مریم شهبازی.
سوابق کاری و پست سازمانی:
 .0همکاری علمی با اساتید گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان (خانم مهندس پروین رشیدفرخی و دکتر حسین
شاهسوندحسنی) و تدریس واحدهای آزمایشگاهی و عملیات از  1735تا.1783
 .2کارشناس و همکار طرح تحقیقاتی دکتر حسین شاهسوندحسنی با عنوان کاربرد تکنیک  FISHدر گندم .در مرکز بین المللی علوم ،تکنولوژی
پیشرفته و علوم محیطی کرمان از  1783تا .1782
 .7کارشناس آموزشی و پژوهشی (استخدام پیمانی) دانشکده کشاورزی جیرفت -دانشگاه شهید باهنر کرمان .شهریورماه  1782تا شهریور ماه .1789
 .4کارشناس و همکار طرح تحقیقاتی دکتر حسین شاهسوندحسنی باعنوان بررسی سازگاری گیاه چندمنظوره هوهوبا در استان کرمان .از  1787تا
.1789
 .9مأمور به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد (قبولی در آزمون کارشناسیارشد رشته زراعت دانشگاه تهران -پردیس ابوریحان) ،از مهرماه  1789تا
شهریورماه .1783
 .1قبولی در آزمون دکتری تخصصی رشته زراعت گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی .پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران .مهرماه ،1783شهریورماه .1752
 .3اخذ بورسیه دکتری داخل کشور در اردیبهشتماه .1788
 .8دفاع از رساله دکتری ،شهریورماه .1752
 .5شروع به کار در دانشگاه جیرفت ،دانشکده کشاورزی ،گروه زراعت و اصالح نباتات .مهرماه .1752
 .13سرپرست مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه جیرفت ( 13اسفندماه  )1752تاکنون.
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مقاالت ،همایشها و کنگرهها:
 .1شاهسوندحسنی ،ح و م .امیرینژاد .1781 .دستورالعمل تهیه کاوشگر ژنومی در تکنیک  FISHو کاربرد آن در غالت .هفتمین کنگره زراعت و اصالح
نباتات ایران .کرج.
 .2شاهسوندحسنی ،ح و م .امیرینژاد .1781 .دستورالعمل هیبریداسیون  DNAژنومی فلورسنت روی اسالید در گیاهان خانواده گرامینه .هفتمین
کنگره زراعت و اصالح نباتات ایران .کرج.
 .7شاهسوندحسنی ،ح ،.م .امیرینژاد و م .خسرویان .1781 .پروتکل استخراج  DNAژنومی برای تکنیک هیبریداسیون  DNAفلورسنت در غالت.
هفتمین کنگره زراعت و اصالح نباتات ایران ،کرج.
 .4شاهسوندحسنی ،ح و م .امیرینژاد .1784 .مطالعه ناپایداری کروموزومی (آنیوپلوئیدی) آمفیپلوئید جدید ،تریتیپیرم در مقایسه با تریتیکاله و گندم
نان .چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسالمی ایران .کرمان ،ماهان.
 .9شاهسوندحسنی ،ح ،.م .جهرمی ،س .ر .صفاری ،و .صفاری ،ع .ادبی ،م .امیرینژاد ،ل .کاظمی و ع .پهلوان .بررسی سازگاری درختچه چندمنظوره
هوهوبا در استان کرمان .1784 .چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران .مشهد.
 .1امیرینژاد ،م ،.ح .ایراننژاد ،غ.ع .اکبری ،ر .امیری و الف .مهرانی .1783 .بررسی اثر تاریخهای مختلف کاشت بر سازگاری و عملکرد ارقام سورگوم و
ارزن علوفهای در کشت دوگانه بعد از گندم و جو در منطقه شمال ورامین .دهمین کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ایران ،کرج.
 .3امیرینژاد ،م ،.ح .ایراننژاد ،غ.ع .اکبری ،ر .امیری و الف .مهرانی .1783 .بررسی اثر تاریخهای مختلف کاشت بر سازگاری و عملکرد چهار رقم ارزن
علوفهای در کشت دوگانه بعد از گندم و جو در منطقه شمال ورامین .دهمین کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ایران ،کرج.
 .8امیرینژاد ،م ،.ر .مهدیپور ،ر .امیری ،غ.ع .اکبری ،ح .ایراننژاد و الف .اکبری قوژدی .1753.ارزیابی روند تغییرات شاخص سطح برگ و تجمع ماده
خشک در ارقام سورگوم و ارزن علوفهای در تاریخهای مختلف کاشت .دومین همایش ملی فیزیولوژی گیاهی ایران -دانشگاه یزد.
 .5امیرینژاد ،م ،.غ.ع .اکبری ،ا .باقیزاده ،ا .الهدادی ،م .شهبازی .1757.اثر محلولپاشی عناصر روی و آهن بر برخی خواص فیزیولوژی و بیوشیمیایی
گیاه دارویی زیره سبز در شرایط تنش کم آبی .سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران .دانشگاه صنعتی اصفهان.

10. Amirinejad, M., GH. Akbari, A. Baghizadeh, I. Allahdadidi and M. Shahbazi. 2012. Study the effect of foliar application on
quantitative and qualitative yield of cumin (Cuminum cyminum L.) under water stress. National congress of medical plants. Kish
Island.
11. Akbari,GH., M. Amirinejad, A. Baghizadeh, I. Allahdadidi and M. Shahbazi. 2013. Effects of Zn and Fe foliar application on yield,
yield components and some physiological traits of cumin (Cuminum cyminum L.) under water stress. International Journal of
Agronomy and Plant Production.
12. Amirinejad, M., Akbari,GH., A. Baghizadeh, I. Allahdadidi and M. Shahbazi. 2013. Effect of zinc and iron foliar application on
biological yield, harvest index and quantitative and qualitative yield of essential oil of cumin (Cuminum cyminum) under dry
farming condition. Mashhad University.

دورههای آموزشی و سایر فعالیتها:
 .1گواهی پایاندوره آموزشی "مهارتهای هفتگانه  .1782-87 ."ICDLدانشگاه شهید باهنر کرمان.
 .2گواهی شرکت در کارگاه آموزشی "روش تحقیق در علوم زیستی" .1784 .مرکز بین المللی علوم ،تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان.
 .7گواهی شرکتکننده برتر در "نمایشگاه طراحی و نقاشی" .1784 .دانشکده کشاورزی جیرفت ،دانشگاه شهید باهنر کرمان.
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 .4گواهی پایاندوره کارگاه آموزشی "روشهای تدریس و سخنرانی علمی" .1789 .دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 .9گواهی پایاندوره کارگاه آموزشی "آشنایی با قوانین آموزشی مرتبط با اعضای هیات علمی" .1789 .دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .1گواهی "صعود به بام ایران (قله دماوند)" .مردادماه  .1789فدراسیون کوهنوردی جمهوری اسالمی ایران و عضویت در گروه کوهنوردی استان
کرمان از سال  1783تاکنون.
 .3گواهی شرکت در دومین همایش ملی کشاورزی بومشناختی ایران .1781 .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 .8گواهی پایاندوره آموزشی " Arcviewمقدماتی" .1783 .پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران.
 .5گواهی شرکت در اولین کنگره ملی فناوری ،تولید و فرآوری گوجهفرنگی .1783 .سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی.
 .13گواهی پایاندوره آموزشی "ورمیکمپوست" .1788 .پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران.
 .11گواهی شرکت در کارگاه آموزشی استخراج  PCR ،DNAو الکتروفورز .1785 .پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران.
 .12گواهی شرکت در کارگاه آموزشی "آشنایی با مبنا ،نحوه و دستگاههای اندازهگیری فتوسنتز" .1753 .انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران با همکاری
دانشگاه یزد.
 .17گواهی شرکت در کارگاه آموزشی "روشهای اصالحشده اندازهگیری آنتیاکسیدانها در گیاهان تحت تنش" .1753 .انجمن فیزیولوژی گیاهی
ایران با همکاری دانشگاه یزد.
 .14گواهی شرکت در دوره آموزشی "امداد و کمکهای اولیه عمومی ."1753 .موسسه آموزش عالی و معاونت آموزش و پژوهش جمعیت هالل احمر.
کرمان.
 .19گواهی حضور در دومین گردهمایی توانمندسازی دانشجویان بورسیه دکتری داخل و حضور در کارگاههای آموزشی مربوطه .1751 .دانشگاه تهران.
 .11گواهی شرکت در کارگاه آموزشی  .1752 .Endnoteدانشگاه جیرفت.
 .13گواهی شرکت در کارگاه آموزشی جنگ نرم و راههای مقابله با آن .1752 .دانشگاه جیرفت.
 .18گواهی شرکت در کارگاه آموزشی آشنایی با مقررات آموزشی و پژوهشی .1752 .دانشگاه جیرفت.
 .15گواهی شرکت در سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی و ارائه مقاله بصورت سخنرانی .1757 .دانشگاه صنعتی اصفهان.
 .23گواهی شرکت در کارگاه تخصصی-فرهنگی مهدویت .1757 .دانشگاه جیرفت.
 .21گواهی شرکت در همایش وحدت حوزه و دانشگاه .1757 .دانشگاه جیرفت.
 .22گواهی شرکت در کارگاه آموزشی "تخصصی تجزیه و تحلیل آماری در پژوهشهای کشاورزی با استفاده از نرمافزار  .1757."SASمرکز تحقیقات
گیاهان دارویی .دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس.
 .27گواهی شرکت در اولین همایش ملی محیط زیست و امنیت غذایی .1757 .دانشگاه جیرفت.
 .24گواهی تدریس در کارگاه آموزشی آشنایی با مقررات آموزشی و پژوهشی .1757 .دانشگاه جیرفت.
 .29گواهی شرکت در کارگاه آموزش مقالهنویسی و اخالق در پژوهش .1757 .دانشگاه جیرفت.
 .21گواهی داوری  12مقاله .1757 .نشریه بهزراعی کشاورزی .دانشگاه تهران.
 .23گواهی شرکت در کارگاههای دانشافزایی استادان با موضوعات :اخالق حرفهای 1و ،2اصول تعلیم و تربیت اسالمی و آموزش سبک زندگی اسالمی.
 .1754دانشگاه جیرفت.
 .28گواهی شرکت در دوره آموزشی مقابله با استرس شغلی .1757 .دانشگاه جیرفت.
 .25گواهی راهنمایی دو پایاننامه کارشناسی ارشد .1757 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان.
 .73گواهی شرکت در کارگاه آموزشی آشنایی با روشهای استخراج عصاره گیاهان دارویی .1754 .موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.
 .71گواهی داوری چهار پایاننامه کارشناسی ارشد .1759 .دانشگاه جیرفت.
عضویت در انجمنها و شوراها

 .1عضویت در انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران از سال  1788تاکنون.
 .2عضویت در انجمن زراعت و اصالح نباتات ایران از سال  1782تاکنون.
 .7عضو شورای آموزشی دانشگاه جیرفت ( 13اسفندماه  )52تا  73بهمنماه .1759
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 .4عضو شورای برنامهریزی دانشگاه جیرفت ( 13اسفندماه  )52تا  73بهمنماه .1759
 .9عضو کمیسیون مواردخاص دانشگاه جیرفت ( 13اسفندماه  )52تا  73بهمنماه .1759
 .1عضو شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه جیرفت ( 13اسفندماه  )52تا  73بهمنماه 1759
 .3عضو شورای دانشگاه جیرفت ( 3اردیبهشتماه  )57تا  73بهمنماه .1759
 .8عضو کارگروه تدوین سند چشمانداز ،مأموریت و برنامه راهبردی دانشگاه در افق  25( .1434مهرماه  )57تا  73بهمنماه .1759
 .5عضو شورای سیاستگذاری ،مشاوره و بهداشت روان دانشگاه ( 11اسفندماه  73 )57بهمنماه .1759
 .13عضو کمیته برگزاری جشن فارغالتحصیلی دانشگاه جیرفت ( 18اسفندماه  73 )57بهمنماه .1759
 .11عضو کمیته حمایت و نظارت دانشگاه بر انجمنهای علمی ( 18آبانماه  73 )54بهمنماه .1759
 .12عضویت در انجمن گیاهان دارویی ایران از سال  1754تاکنون.

آخرین تغییرات 19 :آبانماه 1759
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