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دکتر محمد احمدآبادي
رئیس دانشکده

دکتر شالله مصلحی
معاون دانشکده

آمنه علی دوست
مسئول دفتر دانشکده



گروه گیاهپزشکی
1381: تاسیس 

:  دوره هاي آموزشی موجود
1386کارشناسی گیاهپزشکی از مهر ماه 

1389کارشناسی ارشد بیماري شناسی گیاهی از مهر ماه 
1389کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزي از مهر ماه 

6پنج دانشیار و  (نفر 11: تعداد اعضاي هیئت علمی ثابت
)استادیار

نفر    439:   تعداد فارغ التحصیل کارشناسی گیاهپزشکی
بیماري  تعداد فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حشره شناسی و

نفر 146:  شناسی گیاهی
نفر50:  تعداد دانشجوي کارشناسی موجود

نفر17:  تعداد دانشجوي کارشناسی ارشد موجود
نفر4:  تعداد دانشجوي دکتري موجود



اساتید گروه گیاهپزشکی

)گیاهیآفاتمیکروبیکنترلوشناسیبیماريدکتري(مهرورعلیدکتر
ها؛ویروسویژههببیمارگرعواملازاستفادهباآفاتمیکروبیکنترلوشناسیبیماري:پژوهشیعالیق

حشراتتاکسونومیت؛اآفبیمارگرعواملفرموالسیونوانبوهتولیدومولکولیوزیستیغربالگريجداسازي،

2513:داخلیa.mehrvar72@yahoo.com:الکترونیکیآدرس

گیاهپزشکیگروهمدیرـ)گیاهیشناسیباکتريدکتري(ممقانیزادهفالحوحیددکتر

بیوشیمیگیاهی،یکپروبیوتباکتریهايمطالعهگیاهی،بیماریهايبیولوژیککنترل:پژوهشیعالیق

گیاهاندرالقاییمقاومتبررسیگیاهی،بیماریهاي

2511:مدیرگروه2513:داخلیfallahzadeh@azaruniv.edu:الکترونیکیآدرس

)گیاهیشناسیبیماريدکتري(شیرزاداکبردکتر

کنترلآنها؛مدیریتوگیاهیبیماریهايشناسایی؛هاقارچمورفولوژيوتاکسونومی:پژوهشیعالیق

انباريوگیاهیبیمارگرهايبیولوژیک

2515:داخلیashirzad98@yahoo.com:الکترونیکیآدرس

mailto:a.mehrvar72@yahoo.com
mailto:fallahzadeh@azaruniv.edu
mailto:ashirzad98@yahoo.com


اساتید گروه گیاهپزشکی

)حشراتپاتولوژيدکتري(کاريعیوضیانناصردکتر

آنها؛انبوهیدتولوحشراتپاتوژننماتدهايمولکولیسیستماتیکوتاکسونومی:پژوهشیعالیق

سایروحشراتانگلنماتدهايمتقابلاثراتبررسیحشرات؛پاتوژنهايقارچمولکولیسیستماتیک

2514:داخلیeivazian@azaruniv.ac.ir:الکترونیکیآدرسبیوکنترلعوامل

)آبمنابعمهندسیدکتري(پرویزاللهدکتر

هوشهايروشهواشناسی،کاربردوهیدرولوژيدرGISو)RS(دورازسنجش:پژوهشیعالیق

ژنتیکالگوریتممانندسازيبهینهنوینروشهاينروفازي،وعصبیشبکهمانندآبمنابعدرمصنوعی

2507:داخلیlaleh_parviz@yahoo.com:الکترونیکیآدرس

دانشکده کشاورزي

)آفاتمدیریتواکولوژيدکتري(عظیمیسولمازدکتر

گیاهانیریتمدوآفاتبهتراریختهگیاهانمقاومتمطالعهآفات،میکروبیکنترل:پژوهشیعالیق

آنهاطبیعیدشمنانوآفاترويتراریختهگیاهانتاثیراي،گلخانه

2512:داخلیs_azimi2007@yahoo.com:الکترونیکیآدرس

mailto:eivazian@azaruniv.ac.ir
mailto:laleh_parviz@yahoo.com
mailto:s_azimi2007@yahoo.com


)حشراتبیولوژیککنترلواکولوژيدکتري(واعظناهیددکتر

شکارگرها؛وهاپارازیتوئیدازاستفادهباآفاتبیولوژیککنترلحشرات؛اکولوژي:پژوهشیعالیق

آفاتطبیعیدشمنانکاراییمیزانوبیولوژيرفتار،مطالعهحشرات؛رفتارياکولوژي

2518:داخلیnaheedvaez@gmail.com:الکترونیکیآدرس

)شناسیکنهدکتري(الهیلطفپریسادکتر

ها؛کنهرفتاريوستیزیمختلفهايجنبهها؛کنهسیستماتیکوتاکسونومیمورفولوژي،:پژوهشیعالیق

هاکنهانگلوشکارگرهايکنهکمکباآفتهايکنهبیولوژیکنترلک

2512:داخلیprslotfollahy@yahoo.com:الکترونیکیآدرس

دانشکده کشاورزي

اساتید گروه گیاهپزشکی

)حشراتفیزیولوژيدکتري(محمديداوددکتر

وزیستیگیهايویژبرگیاهیثانویههايمتابولیتتاثیر؛حشراتگوارشیآنزیمهاي:پژوهشیعالیق

یاهیگپایهبرآفتکشهايتولیدومعرفیامکانوگیاهیهايعصارهمطالعهحشرات؛رفتاري

2514:داخلیd.mohammadi@ymail.com:الکترونیکیآدرس

mailto:naheedvaez@gmail.com
mailto:prslotfollahy@yahoo.com
mailto:d.mohammadi@ymail.com


)گیاهیشناسینماتددکتري(مصلحیشاللهدکتر

گیاهینماتدشناسی:پژوهشیعالیق

2518:داخلیsh.moslehi@yahoo.com:الکترونیکیآدرس

اساتید گروه گیاهپزشکی

)گیاهیشناسیقارچدکتري(علیزادهعلیرضادکتر

شناسیقارچ:پژوهشیعالیق

2365:داخلیAlizadeh.al2008@gmail.com:الکترونیکیآدرس



کارشناسان گروه گیاهپزشکی

)گیاهیآفاتوشناسیحشرهآزمایشگاهکارشناس(رادمسعوديسهیالمهندس

2526و2596:داخلی

)گیاهیشناسیبیماريآزمایشگاهکارشناس(عبداللهیفاطمهمهندس

2524و2527:داخلی



یامکانات و تجهیزات گروه گیاهپزشک

)شناسیحشرهپژوهشیآزمایشگاه(حشراتپاتولوژيآزمایشگاه



شناسی گیاهیشناسی و بیماريآزمایشگاه قارچ•



اتاقک کشت آزمایشگاه بیماري شناسی گیاهی



)ناسیشآموزشی حشرهآزمایشگاه(شناسی و آفات گیاهی آزمایشگاه حشره



)گیاهیشناسیآموزشی بیماريآزمایشگاه(هاي گیاهی آزمایشگاه بیماري



واحد انسکتاریوم•



هاي کلی گروه گیاهپزشکیتوانمندي

گیاهیهايبیماريوآفاتبیوکنترلعواملفرموالسیونوانبوهتولیدشناسایی،سازي،خالصاستخراج،.1

گیاهیهايکنهوحشراتفونستیکبررسیوايگونهتنوعتعیین.2

سیلوهايونبارهااها،جنگلی،گلخانهوشهريسبزفضاهايها،آگرواکوسیستمدرگیاهیهايبیماريوآفاتبیواکولوژيبررسیومدیریت.3

غالت

استانکشاورزيوضعیتارتقاءوبهبودبخشیراستايدرباغدارانوزارعینبهمشاورهارایه.4

استاندرگیاهیتولیداتاندرکاراندستوکشاورزانبهعملیوعلمیهايکالسوبازآموزيهايدورهبرگزاري.5

آزمایشگاهیحشراتوبیولوژیککنترلعواملپرورشبرايانسکتاریوماحداثطرح.6

Biorational)بنیادزیستهايآفتکشتولید.7 Pesticides)آفتکشیخاصیتباگیاهیهاياسانسوهاعصارهفرموالسیونویژهبه



گروه گیاهپزشکیدستاوردهاي اصلی 

Paenibacillus polymyxa N179معرفی باکتري •



یاهیپروژه بین المللی در خصوص تکامل قارچهاي بیمارگر گ•



وري  انقعاد قرارداد بین المللی با دانشگاه آلدوم
باري ایتالیا



احداث واحد تولید انبوه نماتدهاي پاتوژن آفات گیاهی•



) زیست فناوري(گروه بیوتکنولوژي 

:  دوره هاي آموزشی موجود•
1390کارشناسی بیوتکنولوژي کشاورزي از مهر ماه •
1388کارشناسی ارشد بیوتکنولوژي کشاورزي از مهر ماه •
1396مجوز مقطع دکتري بیوتکنولوژي از مهر •
)سه دانشیار و دو استادیار(نفر   5: تعداد اعضاي هیئت علمی ثابت•
نفر     31:   تعداد فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تاکنون•
نفر16:  تعداد دانشجوي کارشناسی ارشد موجود•
نفر  234:  تعداد فارغ التحصیل کارشناسی تاکنون•
نفر  در چهار ورودي41:  تعداد دانشجوي کارشناسی موجود•
9:تعداد دانشجوي دکتري تخصصی موجود•
:  آمار قبولی کارشناسی به کارشناسی ارشد•

درصد در ورودي هاي مختلف50بطور میانگین 

رزياعضاي هیئت علمی گروه بیوتکنولوژي کشاو

دانشیار -دکترمقصود پژوهنده
رانسفدکتري بیولوژي سلولی و مولکولی از 

دانشیار-دکترمحمد احمد آبادي•
دکتري بیولوژي مولکولی از آلمان•
رئیس دانشکده کشاورزي•

دانشیار-دکتر علیرضا تاري نژاد•
دکتري ژنتیک از دانشگاه تبریز •
مدیر گروه بیوتکنولوژي•

استادیار-دکتر محمد مجیدي•
دکتري بیوتکنولوژي•

از دانشگاه فردوسی مشهد•

استادیار-دکتر رعنا ولی زاده کامران•
دکتري ژنتیک از دانشگاه تبریز•

:کارشناس گروه•
مهندس مونا بردبارکارشناس•

ارشد بیوتکنولوژي

جهت آشنایی با

دروس و جدول برنامه ها

و مطالعه سرفصل دروس، 

مراجعه به وب سایت گروه

وصیه  بیوتکنولوژي دانشگاه ت

میگردد

دانشکده کشاورزي-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مراغه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان -جاده تبریز35کیلومتر : آدرس 
5375171379گروه بیوتکنولوژي     کد پستی -دانشکده کشاورزي

95آذر 041-34327572:  تلفاکس
http://agri.azaruniv.ac.ir/?PageID=39: وب سایت

http://agri.azaruniv.ac.ir/?PageID=39


مقاله کنفرانس150ارائه بیش از -پژوهشی-و علمیISIمقاله 80چاپ و انتشار بیش از •
عنوان افتخار و جایزه ملی در جشنواره ها و کنفرانسهاي ملی4کسب •

از انسان، گیاهان مختلف، باکتریها، قارچها و مخمرژن20بیش از جداسازي و کلونینگ •

•SOS3, ECH42, CERK1, IGF1, MSI4, PKT3, PKT4, CLF, FT, NPR1, MYC2, 

P25, P0, HXT2, HXT3, 

اهیاز طریق کشت بافت گیمهم داروئی و زینتی و زراعیتکثیر انواع گیاهانایجاد پروتوکل •

وجه فرنگی، بنفشه آفریقایی، زعفران، سنبل الطیب، پروانش، رازیانه، توتون، سیب زمینی، ذرت، گ•

...آفتابگردان، کلزا، کاهو و 

لدهیکشف سه میانکنش مولکولی پروتئینی در مکانیسم مقاومت به شوري و مکانیسم گ•

نولوژيمحصوالت دانش بنیان گروه بیوتکژي دستاوردهاي پژوهشی گروه بیوتکنولو

 انتقال ژنIGF1)ولینبه چند گیاه و یک باکتري جهت تولید دارویی انس) انسولین

 تولید آنزیمTaq DNA Polymerase جهت استفاده درPCR

تولید مارکر اندازه براي استفاده در الکتروفورز اسیدهاي نوکلئیک

گیاهان سیب زمینی مقاوم به ویروس ایجادPVX با مکانیسمRNA Silencing

ال ژن ایجاد گیاهان گندم، سیب زمینی و توتون مقاوم به علف کش  از طریق انتقBar

ن  ایجاد گیاهان کلزا، سویا، سیب زمینی، هویج و ذرت مقاوم به شوري باانتقال ژ

SOS3

خودترمیمیجداسازي و شناسایی یک باکتري مفید براي تولید بتن بیوتکنولوژیک

ایجاد باکتریهاي نوترکیب با قدرت تجزیه جیوه در محیط زیست

:دستگاه هاي مهم موجود در آزمایشگاه هاي گروه
، PCR، سونیفیکاتور، میکروسکوپ فلورسنت، ژل داك، qPCR ،ELISAتفنگ ژنی، 

مینارسانتریفیوژهاي پر سرعت یخچال دار و ژرمیناتورها، انکوباتورها و شیکرها و هودهاي ال

اه الکتروفورز، آزمایشگاه تحقیقاتی بیوتکنولوژي، آزمایشگاه کشت بافت، آزمایشگ
کنولوژيآزمایشگاه میکروسکوپ فلورسنت، فیتوترون، آزمایشگاه آموزشی بیوت



شاورزيآزمایشگاه هاي تحقیقاتی گروه بیوتکنولوژي ک
)شاعا(

آزمایشگاه آموزشی گروه بیوتکنولوژي

ی بیوتکنولوژيگاه آموزشآزمایشگاه تحقیقاتی بیوتکنولوژي، آزمایشگاه کشت بافت، آزمایشگاه الکتروفورز، آزمایشگاه میکروسکوپ فلورسنت، فیتوترون، آزمایش



ترمی  ھشت برنامھ 

کارشناسی

رشتھ مھندسی  تولید و

ژنتیک گیاھی  

گروه بیوتکنولوژی  

دانشکده کشاورزی



qPCRآزمایشگاه میکروسکوپ فلورسنت و 

ترمی  ھشت برنامھ 

کارشناسی

رشتھ مھندسی  

تولید و ژنتیک 

گیاھی  

ژی  گروه بیوتکنولو

دانشکده کشاورزی



دروس
د  کارشناسی ارش
بیوتکنولوژي  

يکشاورز

قسیم بندي  ت
چهار ترمی  

واحدها



دروس
بیوتکنولوژي
مقطع دکتري

قسیم بنديت
چهار ترمی  

واحدها



گروه زراعت و گیاهان داروئی



زراعت و گیاهان داروییاساتید گروه 
بختوريصادقیرضاامیردکتر

ترکیه-آنکارادانشگاهازداروییگیاهان-زراعتدکتري
داروییگیاهانوزراعتگروهمدیر:فعلیسمت

محمديحمیددکتر
تهراندانشگاهاززراعیگیاهانفیزیولوژيدکتري
دانشگاهپژوهشیامورمدیر:فعلیسمت

عزیزپورکامبیزدکتر
تبریزدانشگاهاززراعیگیاهانفیزیولوژيدکتري
علمیهیاتعضو:فعلیسمت



اساتید گروه زراعت و گیاهان دارویی•
مهربانیوجوديلمیادکتر•
تبریزدانشگاهازکاريمیوه-باغبانیدکتري•
علمیهیاتعضو:فعلیسمت•

سرابیوحیددکتر
مشهدفردوسیدانشگاهازهرزهايعلف-زراعتدکتري
علمیهیاتعضو:فعلیسمت

حضرتیسعیددکتر
مدرستربیتدانشگاهازداروئیگیاهانزراعتدکتري
علمیهیاتعضو:فعلیسمت



کارشناس آزمایشگاه گیاهان دارویی

لطفیکاظممهندس•

:دوره هاي آموزشی موجود
اکولوژي گیاهان زراعیو فیزیولوژيکارشناسی ارشد آگروتکنولوژي با دو گرایش •
گیاهان داروییکارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی با گرایش •
کارشناسی علوم و مهندسی باغبانی•
)استادیار4و دانشیار 2(نفر  6: تعداد اعضاي هیئت علمی ثابت•
نفر      83:   ارشد تاکنونتعداد فارغ التحصیل کارشناسی •
نفر27:  تعداد دانشجوي کارشناسی ارشد موجود•
نفر 229:  تعداد فارغ التحصیل کارشناسی تاکنون•
نفر48:  تعداد دانشجوي کارشناسی موجود•



اصالح نباتاتآزمایشگاه هاي گروه زراعت و 







پژوهشی گروه زراعت و اصالح نباتات-مزرعه آموزشی



فعالیت گروهزمینه هاي 
گیاهانبذرتکنولوژيواکوفیزیولوژيزمینهدرتحقیق•

سطحواحددرداروییباغی،زراعی،گیاهانتولیدافزایش•

شوريبویژهمحیطیهايتنشبهگیاهانمقاومتدرموثرهايمکانیسمشناخت•
زینتیگیاهانتکثیربرايبافتکشتازاستفاده•

هرزهايعلفمهاربرايداروییوباغیزراعی،گیاهاندگرآسیباثراتازگیريبهره•

یز گروه همچنین در نظر دارد تا عالوه بر موارد فوق، بستر الزم براي اجرایی شدن موارد زیر را ن
:تأمین نماید

معرفی، اهلی سازي و تولید تجاري گیاهان دارویی با برند دانشگاه•

تولید تجاري گیاهان زراعی و باغی در دانشگاه•



دستاوردهاي پژوهشی گروه زراعت و گیاهان داروئی  

تکثیر و تولید مینی تیوبر سیب زمینی با استفاده از تکنیک کشت بافت•



وخودوسافزایش تولید متابولیتهاي ثانویه در گیاه دارویی اسط•



دیمبهینه سازي عملکرد گیاهان دارویی در شرایط



اهلی سازي گیاهان دارویی و معطر
اهلی سازي گیاه دارویی کاکوتی•



دستاوردهاي پژوهشی گروه زراعت و گیاهان داروئی 
پژوهشی-و علمیISIمقاله 20چاپ و انتشار بیش از •

مقاله کنفرانس علمی 20ارائه بیش از •

1390عنوان افتخار و جایزه ملی در جشنواره کتاب فصل زمستان 1کسب •

پاکسازي آالینده هاي محیطی بویژه فلزات سنگین با استفاده از گیاه پاالیی و نانوذرات•



گلخانه هاي دانشکده



جهت آشنایی با

دروس تمامی رشته ها و مطالعه سرفصل دروس، جدول برنامه هاي درسی  

ت  وب سایهشت ترمی کارشناسی و چهار ترمی کارشناسی ارشد، مراجعه به 

:دانشگاه توصیه میگردددانشکده 

http://agri.azaruniv.ac.ir
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