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سوابق تحصیلی
کارشٌاسی زیسثصٍاسی عيّىی
هَضَع پرٍژُ  :ىراحم رصد جٍیً از روز اول جا  9ىاُگی
هقاالت  :وزن جٍیً در ُفحَُای ةارداری
کارشٌاسی ارشد  :صیيی ججزیَ – فیزیّنّژی گیاُی
ػٌَاى پایاى ًاهِ :

فارسی  :اثر کارةرد سهٍیّم و سیهیسیو ةر گیاه آفحاةگردان در صرایط صّری

التیي Effect of selenium and silicon on sunflower in saline conditions :
هقاالت  :کارةرد سیهیکّن سهٍیّم ةرای کاُش رصد رویضی و گهدُی گم ُيیضَ ةِار در جٍش صّری

سوابق حرفهای
 9سال سابقِ تدریس در هقاطغ هتَسطِ ،کارشٌاسی ٍ کارشٌاسی ارشد
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ىدرس اکّنّژی گیاُی
ىدرس سیسحياجیک
ىدرس جکاىم
ىدرس صیيی 9
ىسئّل آزىایضگاه صیيی
ىدرس ىّسسَ آىّزش عانی رةع رصید
ىدرس آىّزصگاه داٌش گسحران
ىدرس آىّزصگاه ةیحا
ىدرس آىّزصگاه اىید داٌش
ىدرس آىّزصگاه افق سپید
ىدرس آىّزصگاه خّةان
ىدرس آىّزصگاه ىِرآزىّن
ىدرس آىّزصگاه داٌضگران ( طرح دُو جا پزصکی و دُو جا صریف)
ىدرس آىّزصگاه آفریٍش ( طرح دُو جا پزصکی و دُو جا صریف)
ىدرس آىّزصگاه ىاُان ( طرح دُو جا پزصکی و دُو جا صریف)
ىدرس آىّزصگاه حسٍی
ىدرس آىّزصگاه خّارزىی
ىدرس ىدرسَ خاجو االٌتیا
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سال 95
ىدرس ىدرسَ ٌتیاکرم
ىدرس آىّزصگاهُای آذرةایجان صركی و غرةی ( ىرٌد،ایهخچی ،صّفیان،صتسحر ،ةسحان آةاد ،صِر جدید سٍِد ،خّی ،اروىیَ ،اردةیم)

دروس متوسطه اول
ػلَم ّفتنّ ،شتنًْ ،ن ( ُيراه ةا جزوات کاىم و روان ةا ىثال ُا و جيریًُای طتلَةٍدی صده و حم جيریًُای کحاب درسی)

دروس دوم متوسطه
زیست شٌاسی دّن ،یازدّن ،دٍازدّن ،کٌکَر زیستشٌاسی (ًظام قدین ٍ جدید)  :ةا جزوه جانیفی ةَ ستک کٍکّر ،جرکیتی و ىفِّىی ةَ ُيراه جحهیم
صکمُای کحاب ،روان و جاىع و حم جسثُای کٍکّر ،سٍجش ،كهيچی ،گزیٍَ  9و )...
شیوی دّن ،یازدّن ،دٍازدّن ،کٌکَر شیوی (ًظام قدین ٍ جدید)  :ةا جزوه جانیفی ةَ ستک کٍکّر ،جرکیتی و ىفِّىی  ،روان و جاىع و حم آسان و
سریع جسثُای کٍکّر ،سٍجش ،كهيچی ،گزیٍَ  9و )...
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جکاىم گیاُی
سیسحياجیک  3و 9
فحّسٍحز و رصد و ٌيّر
جٍیً صٍاسی
جاٌّرصٍاسی  3و 9
پروجّزئرا
اٌگضم صٍاسی
زیسث سهّنی و ىّنکّنی

کارشناسی ارشد
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جذو اٌحلال ىّاد
فیزیّنّژی جایز و زایگر
اکّنّژی
ةیّصیيی
فحّسٍحز

مهارتها

SPSS ،InStat ،Microsoft PowerPoint ،Microsoft Word ،Microsoft Excel
ارائه پوستر آموزشی
پّسحر آىّزصی جرىّدیٍاىیک ،ىحهّل ،اسیدةاز ،انکحروصیيی
گّارش ،كهبُّ ،رىّن ،جّنید ىثم جاٌّری ،پروجئیًسازی ،صارش اٌرژی

