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 مشخصات و سوابق فردي
 فردي مشخصات -الف

 

 رضا آزادينام و نام خانوادگی : " 
 

 دکتري بیوتکنولوژي گیاهی
University Putra Malaysia 

 

 15استادیار پژوهشی پایه مرتبه علمی فعلی: 

 04/06/1352تاریخ تولد: 

 

 سال  19 سنوات خدمت:

 "سال تحصیل دکتري 4بدون احتساب "

 اخذ خیتار پایه موضوع (ترفیع و ارتقا) علمیدرجه 

 17/07/1384 - 09/10/2005 1 عضو هیات علمی (مربی پژوهشی) 1

  2 سربازي ترفیع 2

  3 سوابق قبلی ترفیع 3

 13/12/1385 4 سالیانه ترفیع 4

 13/12/1386 5 سالیانه ترفیع 5

 1387 - بدون حقوق مرخصی تحصیلی 6

 1388 - بدون حقوق مرخصی تحصیلی 7

 1389 - بدون حقوق مرخصی تحصیلی 8

 1390 - بدون حقوق مرخصی تحصیلی 9

 25/08/1391 6 سالیانه ترفیع 10

 27/11/1391  اخذ مدرك تحصیلی دکتري ارتقا (استادیار) 11

 25/01/1392 7 سالیانه رفیعت 12

 25/01/1393 8 سالیانه ترفیع 13

 25/01/1394 9 سالیانه ترفیع 14

 25/01/1395 10 سالیانه ترفیع 15

 25/01/1396 11 سالیانه ترفیع 16

 25/01/1397 12 سالیانه ترفیع 17

 25/01/1398 13 سالیانه ترفیع 18

 25/01/1399 14 سالیانه ترفیع 19

 25/01/1400 15 سالیانه عترفی 20
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 سوابق تحصیلی -ب

 اخذ مدرك خیتار شیگرا-یلیرشته تحص یلیدرجه تحص

 09/08/2012 گیاهی بیوتکنولوژي تخصصی دکتري

 :نامهانیپاعنوان 
Micropropagation of Tea (Camellia sinensis (L.) Kuntze) 

 Using Temporary Immersion System 
 

 یسوابق علم -پ

 آمـوزشــی) 1

   آموزشی يهاکارگاهمدرس در  

 سال عنوان درس تدریس شده نام موسسه  ردیف

1 
University of Putra Iranian 
scientific and cultural association 
(ISAM) 

 نامهپایانآموزش نگارش 
2009-2012 

 جلسه 10

2 
University of Putra Iranian 
scientific and cultural association 
(ISAM) 

 End note افزارنرمآموزش 
2009-2012 

 جلسه 7

3 
University of Putra Iranian 
scientific and cultural association 
(ISAM) 

 ابزار تحقیق
2009-2012 

 جلسه 3

4 
The Scientific Community of 
Computer and Communication 
Networks Engineering and 
Information Technology (CCCNIT) 

 مفید براي دانشجویان هايو سایتها افزارنرم
2012 

 جلسه 1

5 
University of Malaya Iranian 
scientific and cultural association 
(UMISCA) 

Research Tools 
2011 

 جلسه  1

6 UTM (University Technology of 
Malaysia) Systematic of word 

2009 
 جلسه 1

7 
The Scientific Community of 
Computer and Communication 
Networks Engineering and 
Information Technology CCCNIT) 

Systematic of word 
2012 

 جلسه 1

8 
The Scientific Community of 
Computer and Communication 
Networks Engineering and 
Information Technology CCCNIT) 

Reference managements 
2012 

 جلسه 1

  Knowledge sharing انجمن علمی و فرهنگی دسامینیوم مالزي 9
2009-2012 

 جلسه 4

 Systematic of word انجمن علمی و فرهنگی دسامینیوم مالزي 10
2009-2012 

 جلسه 4
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 End note انجمن علمی و فرهنگی دسامینیوم مالزي 11
2009-2012 

 جلسه 5

 Research Tools هیات محبان رسول مالزي 12
2011-2012 

 جلسه 3

 End note دانشگاه گیالن (اعضاي هیات علمی) 13
1390 

 چهار جلسه

14 
 دانشگاه گیالن 

 Research Tools (دانشجویان دکتري و کارشناسی ارشد)
1390 

 یک جلسه

15 
 دانشگاه گیالن 

 Reference management (دانشجویان دکتري و کارشناسی ارشد)
1390 

 یک جلسه

 دانشگاه گیالن 
هاي تحقیق، رفرنس نویسی و افزارنرمآشنایی با 

 نامهپایاننگارش 

06/03/1391 
13/7077 

 یک جلسه

 رفرنس نویسی اندنوت افزارنرمآشنایی با  دانشگاه گیالن 

22/03/1391 
13/8986 

 یک جلسه

 دانشگاه گیالن 

یسی اندنوت و آموزش رفرنس نو افزارنرمآشنایی با 

و  ISIنکات کلیدي نگارش و چاپ مقاله در 

 پژوهشی يابزارهاجعبهآشنایی با 

05/10/1391 
13/66681 

 دو جلسه

 ISI نویسیمقاله جهاد دانشگاهی واحد گیالن 
01/12/1391 
 ر گ آ 1056/61/33

 شش جلسه

 Research Tools دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان 16
1391-1392 

 هفت جلسه

 ISIدر مجالت معتبر  نویسیمقاله کاربردي استان گیالن –دانشگاه جامع علمی  17

17/06/1392 
 گ ي /1198/92

 یک جلسه

 ISIبه روش  نویسیمقاله کاربردي استان گیالن –دانشگاه جامع علمی  
09/06/1392 

 گ ي /1152/92

 دو جلسه

 ISI نویسیمقاله جهاد دانشگاهی واحد گیالن 18
04/10/1392 

 ر گ آ 687/11/34

 شش جلسه
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19 
اعضاي هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزي 

 و منابع طبیعی گیالن
 ISIبر اساس استاندارد  نویسیمقاله

15/10/1392 
1/284/1552 

 دو جلسه

20 
اعضاي هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزي 

 End note و منابع طبیعی گیالن
1392 

 دو جلسه

 ساتید استان گیالنبسیج ا 21

 ISIدر مجالت معتبر  نویسیمقاله

31/03/1393 

 زم/56/221/565

1392 

 یک جلسه

 End note افزارنرممرجع نویسی با  دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان 22
12/08/1393 

 ساعت 8

 تهیه و تنظیم پرسشنامه يهاروش گیالن ياحرفهاداره کل آموزش فنی و  23
25/11/1393 

 ساعت 16

 ISIبر اساس استاندارد  نویسیمقاله دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان 24
25/11/1393 

 ساعت 16

25 
 استانداري گیالن 

 )1393(جشنواره پژوهش و فناوري 

معتبر براي انتشار  هايژورنالچگونگی ارزیابی 

 09/10/1393 علمی هايمقاله

24357/63/80/93 

16/09/1393 

 یک جلسه

 1393اسفند  ISIآشنایی با مجالت  باشگاه پژوهشگران جوان 26
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  آموزشـی مراکزتدریس در 

 سال عنوان درس تدریس شده نام موسسه یا مرکز آموزش عالی ردیف

 1377-78 پرورش گیاهان زینتی استان مرکزي (شهرستان محالت) وپرورشآموزش 1

 1377-78 زمایشگاه شیمیآ دانشگاه آزاد اسالمی واحد محالت(دوران سربازي) 2

 1381-82 گیري گل و سبزياصالح و بذر دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت 3

4 
  يکاربرد یعلم یموسسه آموزش عال

 )النی(گ يجهاد کشاورز

اصول باغبانی، ازدیاد نباتات و چاي 

 کاري
85-1380 

 ژنتیک غیرانتفاعی دیلمان -موسسه آموزش عالی غیردولتی 5
91-1390 

 سال دومنیم

 غیرانتفاعی دیلمان -موسسه آموزش عالی غیردولتی 6
 زبان تخصصی

 کشاورزي پایدار

92-1391 

 اولنیمسال 

 مباحث ویژه دکتر معین 7
93-1392 

 دومنیمسال 

8 
 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي

 مرکز آموزش کشاورزي میرزاکوچک خان
 فهرست نویسی افزارنرم

End note 

28/10/1393 

2/284/9926 

 اداره کل آموزش فنی و حرفه اي گیالن 9
 روش هاي تهیه و 

 تنظیم پرسشنامه علمی

28/12/1393 

15421/12/93 

 اداره کل آموزش فنی و حرفه اي گیالن 10
مدیریت اطالعات علمی با استفاده از 

 ENDNOTE افزارنرم

28/12/1393 

15420/12/93 

 اي گیالناداره کل آموزش فنی و حرفه  11
شیوه نگارش و چاپ مقاالت علمی در 

 مجالت علمی داخلی و خارجی

20/12/1393 

1462/12/93 

 پژوهشکده چاي 12
نحوه تهیه گزارش نهایی طرح هاي 

 تحقیقاتی

01/07/1397 

5/260/4680 
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 هاي تحقیقاتی در دست اجراطرح 

 سمت عنوان  کد ردیف
 تاریخ انجام

 پایان شروع

1 018-29-27-003-9802-98013 
طراحی و توسعه سامانه یکپارچه اطالعات کشاورزي 

 و منابع طبیعی
 01/01/1403 01/01/1398 مشاور

2 
0-21-27-006-990842 

طراحی و ایجاد پایگاه اطالعات مکانی و توصیفی 

ایستگاهها و مراکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی 

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي

 01/09/1401 01/09/1399 مسئول يمجر - يمجر

3 
3-21-3352-153-981234 

تولید کیت نانومغذي مناسب براي افزایش عملکرد 

کمی و کیفی (عطر و طعم) گیاه چاي  با استفاده از 

 نانوذرات کیتوزان

 01/07/1401 01/08/1398 مسئول يمجر

4 
چاي و ارزیابی استخراج رنگ خوراکی از ضایعات  2-21-33-112-971386

 تطبیقی) -پایداري آن (تحقیقی
 01/11/1400 01/11/1397 همکار

5 
2-21-33-008-970057 

 آبی کم تنش تحت چاي هاي¬ارزیابی برخی ژنوتیپ

 و فیزیولوژي مورفولوژي، هاي¬شاخص از استفاده با

 بیوشیمیایی

 01/08/1400 01/02/1397 همکار

6 
رگ سبز با مدیریت کود نیتروژنی و بهبود کیفیت ب 24-21-33-030-990088

 شدت نور براي تولید چاي سبز
 01/08/1400 01/02/1399 همکار

7 
اثرات پرتودهی گاما بر کیفیت و ماندگاري چاي  3-21-3355-038-950574

 خشک داخلی
 01/04/1400 01/10/1395 مسئول يمجر
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 هاي تحقیقاتی پایان یافتهطرح 

 محل انجام فعالیت ستشماره فرو عنوان گزارش ردیف
 تاریخ انجام

 اسامی همکاران
 پایان شروع

1 
زائی هاي رشد گیاهی و سولفات روي بر ریشهبررسی تاثیر تنظیم کننده

 هاي چايقلمه

14/5/1386 
526/86 

 يقات چایمرکز تحق

 کشور
1380 1383 

 رضا آزادي گنبد مجري فعال
همکار پور جنت غالمرضا  
همکار زاده حاتم عبداهللا  

2 
گیري مواد مهم تشکیل دهنده در خاك و سه نوع بررسی و اندازه

 ضایعات معمول چاي 

22/2/1387 
207/87 

 يقات چایمرکز تحق

 کشور
1382 1384 

مجري پارسا فاطمه  
 رضا آزادي گنبد  همکار اصلی

همکار شکرگزار احمدتقی  

3 
نه هاي گیري مواد مهم تشکیل دهنده ضایعات کارخابررسی و اندازه

 تطبیقی)-چاي (تحقیقی

13/12/1388 
1522/88 

 يقات چایمرکز تحق

 کشور
1385 1388 

مجري پارسا فاطمه  
 رضا آزادي گنبد همکار اصلی

همکار شریفی محمد  

4 
در تحقیقات  يچا يهاباغ تیریو مشکالت مد لیو مطالعه مسا یبررس

 راهبردي

01/05/1387 
574/87 

 يقات چایمرکز تحق

 کشور
1386 1387 

 رضا آزادي گنبد مجري
همکار غالمی مهران  

همکار حقیقت گري روفی شیوا  

 برنامه تحقیقات راهبردي چاي 5
30/05/1387 

752/87 

 يقات چایمرکز تحق

 کشور
1386 1387 

مهران غالمی مجري مسؤول، رضا آزادي گنبد مجري، کورش 
 گري روفی شیوا، مجري صلواتیان بابک، مجري مجدسلیمی

مجري میرقاسمی تقیو  مجري حقیقت  

 هاي چايبررسی و مطالعه مسایل قابلیت حاصلخیزي و تولید خاك باغ 6
01/05/1387 

572/87 

 يقات چایمرکز تحق

 کشور
1386 1387 

فرید باقري مجري، رضا آزادي گنبد همکار، احمد شیرین فکر 
 غالمی مهران، همکار دواتگر ناصر، همکار کاووسی مسعود، همکار

  حقیقت گري روفی واشی، همکار

 نژادي چايبررسی و مطالعه مسایل ژنتیک و به 7
01/05/1387 

571/87 

 يقات چایمرکز تحق

 کشور
 پارسا فاطمه همکار گنبد آزادي رضا، مجري غالمی مهران 1387 1386

 همکار حقیقت گري روفی شیوا، همکار

8 
گذاري یهبررسی و مطالعه مسایل و مشکالت پایین بودن نرخ بازده سرما

 چاي

01/05/1387 

573/87 

 يقات چایمرکز تحق

 کشور
1386 1387 

حجت اله علوي سالکویه مجري، رضا آزادي گنبد همکار، مهران 
همکار غالمی  

همکار حقیقت گري روفی شیوا  

9 
هاي آبیاري و کارآیی مصرف آب بررسی و مطالعه مسایل توسعه سیستم

 چاي

30/05/1387 
751/87 

 ياقات چیمرکز تحق

 کشور
کورش مجدسلیمی مجري، رضا آزادي گنبد همکار ، شیوا روفی  1387 1386

همکار حقیقت گري  



 9 

 بررسی و مطالعه مسایل مکانیزاسیون چاي 10
30/05/1387 

753/87 

 يقات چایمرکز تحق

 کشور
1386 1387 

 غالمی مهران،  همکار گنبد آزادي رضا، مجري صلواتیان بابک
 همکار

 همکار قتحقی گري روفی شیوا

 هاي آنبررسی و مطالعه مسایل تولید چاي خشک و فرآورده 11
01/05/1387 

576/87 

 يقات چایمرکز تحق

 کشور
 فاطمه  همکار گنبد آزادي رضا، مجري حقیقت گري روفی شیوا 1387 1386

 همکار غالمی مهران، همکار صبوري صمد، همکار پارسا

 بررسی و مطالعه مسایل گیاهپزشکی چاي 12
01/05/1387 

575/87 

 يقات چایمرکز تحق

 کشور
1386 1387 

 رضا، فعال همکار غالمی مهران، فعال مجري میرقاسمی تقی
، فعال همکار حقیقت گري روفی شیوا، فعال همکار گنبد آزادي

 فعال همکار سراجی علی

13 
 يبرو یکیپالست يط کشت در گلدان هایمح ياثرات مخلوط ها یبررس

 يچا ياقلمه ه ییشه زایر
25/2/1390 

156/90 
 يقات چایمرکز تحق

 کشور
 مجري گنبد آزادي رضا 1387 1383

 همکار پور علینقی بهروز

 يل دهنده در بذر چایمواد مهم تشک يریو اندازه گ یبررس 14
15/11/1391 

42319 
 يقات چایمرکز تحق

 کشور
 فعال مجري:گنبد آزادي رضا 1391 1385

 فعال همکار پارسا فاطمه

15 
 in طیدر مح یجانب يجوانه ها ریها در تکث نینیتوکایاثرات سا یبررس

vitro 
16/06/1395 

50206 
 پژوهشکده چاي

 فعال مجري:گنبد آزادي رضا 1395 1392
 فعال همکار سحر بهلولی زنجانی

IBA  2-21-21-94102 با استفاده از يچا يا شهیدرون ش يها اهچهیگ ییزا شهیر 16 01/03/1394 پژوهشکده چاي   فعال مجري:گنبد آزادي رضا 01/09/1395 
 فعال همکار سحر بهلولی زنجانی

19410-21-21-2  استخراج رنگ خوراکی از ضایعات چاي و ارزیابی پایداري آن 17 02/01/1394 پژوهشکده چاي   فعال مجري:شیوا روفی گري حقیقت 08/01/1395 
 فعال همکار رضا آزادي گنبد

18 
ي چاي آلوده به نماتود مولد زخم ریشه چاي با توصیه کودي باغ ها

 استفاده از نقشه جمعیت نماتود

24-21-33-078-
971193 

 1398/10/01 1397/10/01 پژوهشکده چاي
 یهمکار اصل

19 
تعیین بهترین محیط بستر در مقاوم سازي گیاهچه هاي ریشه دار شده 

 چاي

 1395/07/01 1398/09/01 پژوهشکده چاي 2-21-21-92102
 مجري

20 
بررسی تنوع سوماکلونال گیاه هان درون شیشه اي چاي با استفاده از 

 (ISSR)مارکر مولکولی

 مجري 1398/09/01 1393/02/01 پژوهشکده چاي 2-21-21-92103

21 
هاي میکوریزي شناسایی، تعیین فراوانی و پتانسیل مایه زنی قارچ

 آربوسکوالر در باغ هاي چاي

2-21-33-039-
950576 

 همکار اصلی 1398/06/01 1395/12/01 وهشکده چايپژ
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22 
-055-33-21-24 هاي چايسازي مصرف آب و کود در روش آبیاري قطره اي در باغبهینه

950930 
 همکار اصلی 1395/12/01 1398/06/01 پژوهشکده چاي

23 
چاي بر خصوصیات زیستی و مرگ و میرکنه قرمز پا  تاثیر ساپونین بذر

 کوتاه

7-21-33-017-
960159 

 همکار اصلی 1396/01/01 1397/10/01 پژوهشکده چاي

24 

 و گندواش (.Allium sativum L)  بررسی سمیت عصاره هاي سیر

 Pseudococcus (Artemisia annua بر شپشک آرد آلود چاي
L.) viburni Signoret (Hemiptera: Pseudococcidae) 

 همکار اصلی 1395/02/01 1397/08/01 پژوهشکده چاي 2-21-21-94103

25 
هاي انتخابی چاي در ایران بررسی روابط ژنتیکی ارقام وارداتی و ژنوتیپ

 هاي مورفولوژي و مولکولیبا استفاده از نشانگر

2-21-33-037-
950571 

 همکار اصلی 1395/06/01 1397/06/01 پژوهشکده چاي

26 

-015-34-51-018 باغی آوري امنیت غذایی در حوزه علومپروژه محوري علم و فن
9402-95021-

951021 

 مشاور 1395/01/01 1397/03/01 پژوهشکده چاي

27 
بندي خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك و استفاده از آن تهیه نقشه پهنه

 هاي چايدر توصیه کودي باغ

24-21-33-052-
950871 

 همکار اصلی 1395/12/01 1396/12/01 پژوهشکده چاي

28 
براي انتخاب بوته هاي برتر چاي و معرفی کلون هاي گزینش کلونی 

 اصالح شده

 همکار 1388/07/01 1393/07/01 پژوهشکده چاي 2-21-21-88005

29 
با استفاده  (camellia sinensis) ارزیابی تنوع ژنتیکی کلون هاي چاي

 c الگوي نواربندي از

 1392/01/01 1393/07/01 پژوهشکده چاي 2-21-21-92101
 ناظر

30 
گزینش کلونی براي انتخاب بوته هاي برتر چاي و معرفی کلون هاي 

 اصالح شده

2-111-290000-
01-0000-79001 

 همکار 1378/07/01 1388/07/01 پژوهشکده چاي

31 
-290000-111-2 بررسی و اندازه گیري مواد مهم تشکیل دهنده بذر چاي

02-0000-85024 
 ريمج 1385/06/01 1386/12/01 پژوهشکده چاي
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 در حال تهیه و تصویبهاي تحقیقاتی طرح 

 محل انجام فعالیت عنوان  ردیف

1 
هیبرید  يدهنده در بذر چا لیمواد مهم تشک يریاستخراج و اندازه گ

 چینی
 مرکز تحقیقات چاي کشور

 مرکز تحقیقات چاي کشور ياز بذر چا نیمختلف استخراج ساپون يروش ها یبررس 2

 پژوهشکده میگوي کشور گویم یعیطب يدر استخرها يه و پوسته بذر چاکاربرد کنجال یبررس 3

 مرکز تحقیقات چاي کشور در کنترل شپشک آردآلود يبذر چا نیاستفاده از ساپون یبررس 4

5 
 Camellia( يچا اهیگ یو مولکول یکیمطالعه مقاومت ژنت

sinensisشهی) به نماتد مولد زخم ر Pratylechus loosi   
 یالندانشگاه گ

6 
میکروکپسوله کردن رایحه افزودنی چاي در پوشش پلیمري غذا 

 تماس

 پژوهشگاه پلیمر و 

 پتروشیمی ایران

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 ) انتشاراتی

 و پوسترها ه های، نشراب هاکت 

 سال محل چاپ یا ارایه عناوین کتب، نشریات و پوسترها ردیف

 ايکشت خیار گلخانه 1
مدیریت کشاورزي استان 

 مرکزي
1378 

2 
 ري نشریات ترویجی گیاهان زینتی کشتس

 شب بو -3میخک   -2گالیول   -1

مدیریت کشاورزي استان 

 مرکزي
8-1377 

 1380 مرکز تحقیقات چاي دهی نهال جوان چايپوستر ترویجی هرس فرم 3

 1380 مرکز تحقیقات چاي هاي بارده چايپوستر ترویجی هرس بوته 4

 ازدیاد غیرجنسی چاي 5
ات آموزش و سازمان تحقیق

 ترویج
1381 

 1382 مرکز تحقیقات چاي برداشت چاي 6

7 
اصول فنی، بهداشتی و نظام مدیریت ایمنی فرآوري و بسته بندي 

 چاي

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی 

 معاونت غذا و دارو

1387 

8 The reference management-End note 
انجمن دانشجویان ایرانی در 

 UPMدانشگاه 
2010 

9 How can writing of thesis and article with 
systematic of word 

انجمن دانشجویان ایرانی در 

 UPM 2011دانشگاه 

  حال انجامدر  چايکتاب  10
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  در مجالت ها همقال 

 ردیف
 عناوین مقاالت

 (در مجالت یا سمینارها)
  محل چاپ یا ارایه

در شرایط ي هاي جوانه چاریز نمونه بررسی رشد 1

 درون شیشه اي

 پژوهشنامه علوم کشاورزي دانشگاه گیالن

 2 شماره – 1جلد 

رسول  ،رحیم برزگر
حمیداوغلی و رضا آزادي 

 گنبد 

بررسی و اندازه گیري مواد مهم تشکیل دهنده خاك  2

 و سه نوع از ضایعات معمول کارخانه هاي چایسازي 

 مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبیعی 

 )الف( ششم و چهل شماره- دوازدهم سال
فاطمه پارسا ، رضا آزادي 

 گنبد * و علی مقدم درودخانی

3 Effects of Plant Growth Regulators on 
Rooting of Tea Cuttings (Camellia 
sinensis) Clone 100 Iran 

Asian Journal of Chemistry 
Vol. 21, No. 4 (2009), 3298-3300 

 *Gonbad Reza Azadi
and Ali Fatemi 
Chokami 

4 Effect of Liming of Tea Seedling (Camellia 
sinensis) 

Asian Journal of Chemistry 
Vol. 21, No. 4 (2009), 3301-3303 Ali Fatemi Chokami 

Reza Azadi and 
*Gonbad 

5 Determination of Potting Media for 
Effective Acclimatization in 
Micropropagated Plants of Tea Clone 

Iran 100 

International Journal of Forest, Soil 
and Erosion (IJFSE) 
Vol. 3 No.1 (February 2013) 

, Reza Azadi Gonbad
Sina Siavash 
Moghaddam, Uma 
Rani Sinniah*, 
Maheran Abdul Aziz 

6 Influence of Different Organic Waste 
Materials on Hardening of 
Micropropagated tea (Camellia sinensis 
L.) Clone 'Iran 100' 

Asian Journal of Chemistry 
Vol. 25, No. 9 (2013) 

Reza Azadi Gonbad 
Uma Rani Sinniah*, 
Maheran Abdul Aziz 
and Rosfarizan 
Mohamad 

7 Influence of cytokinins in combination 
on shoot multiplication and  3h GAwit

elongation of tea clone Iran 100 (Camellia 
sinensis (L.) O. Kuntze) 

The Scientific World Journal 
Volume 2014, Article ID 943054 
http://dx.doi.org/10.1155/2014/943054 

 ,Reza Azadi Gonbad
Uma Rani Sinniah, 
Maheran Abdul Aziz, 
and Rosfarizan 
Mohamad 

8 Genetic relationship among Labisia 
pumila (Myrsinaceae) species based on 
ISSR-PCR 

Genetics and Molecular Research 
(GMR) 

E. Karimi, H.Z.E. 
Jaafar, M.A. Aziz, S. 

R. Azadi  Taheri and
Gonbad 

9 Phytoconstituents and antioxidant 
properties among commercial tea (Camellia 
sinensis L.) clones of Iran 

Journal of Biotechnology 
18 (2015) 433–438 

 ,Reza Azadi Gonbad
Adlin Afzan, Ehsan 
Karimi, Uma Rani 
Sinniah, Mallappa 
Kumara Swamy 

10 Study on Karyotype of Selected Tea Clone 
(Camellia sinensis) in Iran 

Advances in bioresearch 
Vol7 (2) March 2016 Ashoori Zabihollah, 

 Reza Azadi Gonbad*
and Rani Sinniah Uma 

11 Toxicity of Artemisia annua (Asteraceae) 
essential oil on the tea mealy bug, 
Pseudococcus viburni Sigornet 
(Hemiptera: Pseudococcidae) 

Archives of Phytopathology and 
Plant Protection 
 
DOI: 10.1080/03235408.2017.1352223 
 
https://doi.org/10.1080/03235408.2017.1352223 

Samar Ramzi, Ali 
Seraji, Reza Azadi 
Gonbad, Seyyedeh 
Kimia Mirhaghparast, 
Zahra Mojib 
Haghghadam & Shiva 
Haghighat 

12 Evaluation of biochemical constituents 
and inhibitory effect of tea clone 100 on 
colorectal cancer cell line HCT- 116 

Tropical Journal of Pharmaceutical 
Research 
June 2018; 17 (6): 1033-1041 
http://dx.doi.org/10.4314/tjpr.v17i6.8 

Fereydoon Bondarian, 
Asa Ebrahimi*, 
Frouzandeh Mahjoubi, 
Eslam Majidi Hervan, 
Reza Azadi Gonbad 
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13 Effects of Artemisia annuamethanolic 
extract on the enzymatic components of 
intermediary metabolism and antioxidant 
system 

Journal of Plant Protection 
Research 

Samar Ramzi, Ali 
Seraji, Reza Azadi 
Gonbad, Kimia 
Mirhaghparast, Zahra 
Mojib-Haghghadam 

 Investigation of Iranian white tea 
(Camellia sinensis L.) inhibitory effect 
on the proliferation of colon cancer cell 
line, HCT-116 

Cancer Therapy & Radiation 
Oncology 
DOI: 10.4172/2324-9110-C1-006 

Fereydoon Bondarian, 
Asa Ebrahimi, 

Frouzandeh Mahjoubi, 
Islam Majidi Hervan 

and Reza Azadi 
Gonbad 

 Long term effects of deforestation on soil 
attributes: case study, Northern Iran 

Caspian J. Environ. Sci. Vol. 17 No. 
1 pp. 73~81 
DOI: 10.22124/cjes.2019.3346 

Azadeh Gholoubi, 
Hojat Emami, Amin 

Alizadeh, Reza Azadi 
Gonbad 

 Investigation of Consecutive Separating 
Arrangements of Bio active Compounds 
from Black Tea (Camellia sinensis) 
Residue 

Journal of Medicinal Plants and By-
products (2019) 1: 77-83 

Fatemeh Parsa, Soghra 
Mohebbian, Reza 

Azadi Gonbad, Ali 
Seraji and Mohammad 

Bagher Rezaie 

 Identification of genetic diversity and 
genetic relationships of tea genotypes 
using SRAP markers 

EurAsian Journal of BioSciences 
Eurasia J Biosci, e-ISSN 1307-9867 Shahin Jahangirzadeh 

Khiavi, Reza Azadi 
Gonbad 

 Investigation the efficiency of molecular 
markers to assess genetic diversity of 
Iranian tea clones 

Agricultural Biotechnology Journal; 
Printing ISSN: 2228-6705, 
Electronic ISSN: 2228-6500 

Mojtaba Kordrostami, 
Mehdi Rahimi, Sanam 
Safaei Chaeikar, Ali 
Seraji, Reza Azadi 

Gonbad, 

 Evaluation Tea Clones Based On Drought 
Tolerance Indices And Multivariate 
Analysis 

International Journal of Modern 
Agriculture, Volume 8, No.2, 2019 
ISSN: 2305-7246 

Mehdi Rahimi, 
SanamSafaei-

Chaeikar, Ali Seraji 
and Reza Azadi 
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 نارهایدر سم ها همقال 

 ردیف
 عناوین مقاالت

 (در مجالت یا سمینارها)
 محل چاپ یا ارایه

پوستر/ 
 شفاهی

 سال

جمهوري بیوتکنولوژي  همایش ملیمین دو شرکت کننده 1

 اسالمی ایران

شرکت 
 کننده

1380 

میت و ک بررسی اثرات پوشش پالستیک بروي 2

 ارقام نخود فرنگی کیفیت

 1382 پوستر سومین کنگره علوم باغبانی ایران

3 Investigation of effects different media 
in rooting on tea cutting 

Tea plantation development in 
subtropical regions of Caspian sea 
border 

 2003 پوستر

4 A study on multiplication of axillary 
bud explant of tea under in vitro 
condition 

Tea plantation development in 
subtropical regions of Caspian sea 
border 

 2003 پوستر

 هايبررسی ریزازدیادي چاي از طریق ریز نمونه 5

 جوانه جانبی

جمهوري بیوتکنولوژي  همایش ملیومین س

 اسالمی ایران

 1383 شفاهی

 يبستر و زمان ها طیاثرات انواع مح یبررس 6

 يچا يقلمه ها ییزا شهیر يانتقال برو

 1384 پوستر چهارمین کنگره علوم باغبانی

هاي رشد گیاهی و بررسی تاثیر تنظیم کننده 7

 هاي چايزائی قلمهبروي ریشه، سولفات روي

 1384 پوستر چهارمین کنگره علوم باغبانی

بررسی کمی آنزیم کشت بافت گیاه چاي و  8

هاي حاصل از قطعات پراکسیداز در کالوس

 جداکشت برگ

اولین همایش ملی بیوتکنولوژي و 

(دانشگاه آزاد اسالمی  هابیوکاتالیست

 شهرري)

 1385 پوستر

بر تشکیل کالوس در کشت  pHبررسی اثر  9

 بافت چاي

 همایش منطقه اي علوم زیستی 

 (دانشگاه آزاد اسالمی فالورجان)

ترپوس  1385 

هاي بررسی تاثیر زمان قلمه زنی و تنظیم کننده 10

زائی رشد گیاهی و سولفات روي بروي ریشه

 هاي چايقلمه

 1386 پوستر پنجمین کنگره علوم باغبانی

بررسی و اندازه گیري مواد مهم تشکیل دهنده  11

 خاك و سه نوع از ضایعات معمول چاي

سومین همایش ملی بررسی ضایعات 

ت کشاورزي (دانشگاه تربیت محصوال

 مدرس)

 9/1386 شفاهی

بررسی اثرات مالچ سیاه بر روي عملکرد  12

 واجزاي آن در چهار رقم نخودفرنگی

 دومین همایش ملی حبوبات ایران

 دانشگاه آزاد اسالمی (علوم و تحقیقات)

 9/1386 پوستر

تاثیر سولفات روي و سولفات مس بر شاخص  13

 هاي کمی و کیفی چاي

 4/1388 پوستر ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
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بررسی و اندازه گیري مواد مهم تشکیل دهنده  14

 ضایعات کارخانه هاي چاي

 4/1388 شفاهی ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

15 Comparison of Important 
Components from Two Clones of Tea 
Seeds 

Tropical Agriculture in a 
Changing Climate and Energy 
Scenario 

-October 27 پوستر
29, 2009 

16 Investigation effects of different mixed 
media in sleeves on rooted of tea colon 
100 cutting 

Tea organic low carbon 
international symposium, 
Guangyuan, China 

 2011 شفاهی

یطی براي استفاده از انتخاب بهترین شرایط مح 17

 صنعتی چاي دترکیبات مهم انواع پسمان

بیست و یکمین کنگره ملی علوم غذایی 

 ایران

آبان  9-7 پوستر

1392 

بررسی و اندازه گیري مواد مهم تشکیل دهنده  18

 روغن خوراکی استحصالی از بذر چاي ایرانی

 آبان -10-8 پوستر دومین همایش ملی طالي سبز

1392 

ی برگ چینی با ماشین برگچین در اراضی ارزیاب 19

 چایکاري شمال کشور

اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزي با 

 کاربرد الگوي زراعی

 92بهمن  24 پوستر

انبوه کلون  ریدر تکث نهیکاهش هز يها کیتکن 20

 رانیا 100 يچا

 اسفند -14 شفاهی اولین همایش ملی چاي

1392 

 وراکتوریبا استفاده از ب یرانیا يانبوه چا ریتکث 21
RITA 

 اسفند -14 شفاهی اولین همایش ملی چاي

1392 

بررسی تغییرات میزان پرولین در واکنش ارقام  22

 کلونی چاي به خشکی

 اسفند -14 شفاهی اولین همایش ملی چاي

1392 

تاثیر طول دوره برداشت قبل از هرس کف بر بر  23

 مقدار ذخیره نشاسته در بوته هاي چاي

 اسفند -14 شفاهی اولین همایش ملی چاي

1392 

24 Removal of cationic dye of methylene 
blue from aqueous solutions tea seed 
meal 

دومین همایش ملی و تخصصهاي محیط 

 زیست ایران

 مرداد -16 شفاهی

1393 

25 A Kinetics and thermodynamics study 
of methylene blue adsorption on tea 
seed meal 

17 th congress of Iranian chemistry 3-1 شفاهی 
September, 

2014 
26 Low Cost Technique for Micro 

Propagation Of Tea 
International Conference on 
Economics Accounting 
Management And Social Science 

 12-11 شفاهی
December, 

2014 
27 Feasibility of Tea Market In Iran International Conference on 

Economics Accounting 
Management And Social Science 

 12-11 شفاهی
December, 

2014 
همایش ملی تولیدات ارگانیک دام، طیور .  غرفه نمایشگاه –شرکت کننده  28

 آبزیان

شرکت 
 کننده

 شهریور – 11

1394 

دومین همایش ملی فناوریهاي نوین در بخش  انبی از چايتولید محصوالت جدید و ج 29

 کشاورزي و منابع طبیعی
 مهرماه – 23 شفاهی

1394 
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 4 (هاي دانشجویینامهپایان 

 ردیف
 نام موسسه یا

 دفاع تصویب نام دانشجو سمت نامهپایانعنوان  مرکز آموزش عالی

1 
 دانشگاه گیالن

بررسی ریزازدیادي چاي از طریق ریز 

 هاي جوانه جانبی نمونه

 1380  رحیم برزگر مشاور

2 

 دانشگاه گیالن

بررسی اثر رقم و شاخصهاي برگ چینی 

در میزان ترکیبات شیمیایی تشکیل دهنده 

 برگ سبز چاي

 محمد  مشاور

 جعفري پور

 06/11/1383 

دانشگاه تربیت  3

 مدرس

کامل هاي فیزیولوژیک گیاه بررسی پاسخ

 تعلیقی چاي و سلولهاي چاي در کشت

 07/11/1383  یرحمت میمر مشاور

4 
 دانشگاه گیالن

استفاده از جاذب بذر چاي جهت جذب 

 یون هاي فلزي در محلول هاي آبی

 مینا  مشاور

 حسن آبادي

6019/11/284 

19/06/1393 

18/12/1393 

5 
 دانشگاه گیالن

کلون کردن ژن پارازیتیسم نماتد مولد 

 زخم ریشه چاي

 6019/11/284 پردیس قربانی مشاور

19/06/1393 

 ك/85633

21/08/1393 

6 
دانشگاه آزاد اسالمی 

 (واحد نور)

اثر چاي سبز بر بهبود خواص 

فیزیکوشیمیایی، مقاومت به اکسیداسیون 

 و افزایش ماندگاري کیک

 9100/11/284 مهسا محمدي راهنما

23/09/1392 

4846 

20/03/1393 

دانشگاه آزاد اسالمی  7

 (واحد اصفهان)
رسی سینرژیسم ضد باکتریایی بین بر

استاتین ها ،آنتی بیوتیک ها و عصاره 

 سبز يچا يها

 4284/11/284 یزدچی مهزاد مشاور

28/05/1395 

11/1394 

دانشگاه آزاد اسالمی  8

 (واحد نور)
و استفاده از روش  نیافزودن دارچ ریتاث

 یآنت بر خواص نگییدرا ياسپر

 يسبز فور يچا یدانیاکس

عیسی نژاد  بیتا مشاور

 بیدرونی

2986/11/284 

03/05/1395 

8/1395 

دانشگاه آزاد اسالمی  9

 (واحد نور)
 تیو قابل یدانیاکس یاثر آنت سهیمقا

خامه فرموله شده با عصاره  ينگهدار

 دیسف يچا

نازنین  مشاور

 اصطهباناتی

2986/11/284 

03/05/1395 

10/1395 

 یدانشگاه آزاد اسالم 10

 )کرج(واحد 
 عبداله  راهنما ازي کشت درون شیشه اي چايبهینه س

 وحدت فر

10693/11/284 

26/12/1394 

11/1395 

اثرمحلولپاشی اسید سالیسیلیک بر بیان  دانشگاه گیالن 11

ژنهاي کاندیدا در مسیر تولید کاتچین در 

 )Camellia sinensis( برگ چاي

 10295/11/284 نریمان نوایی مشاور

17/12/1394 16/12/1395 

موسسه آموزش عالی  12

 دیلمان
تاثیر عصاره چاي بر روي مهار زیستی 

چندین گونه از عوامل مهم بیماري زاي 

 باکتریایی محصوالت کشاورزي

 432/11/284  مشاور

28/01/1395 

27/01/1395 

موسسه آموزش عالی  13

 دیلمان
بر میزان  Nemicinتاثیر نماتدکش آلی 

جمعیت نماتد مولد زخم ریشه چاي 

 مشاور
 انسیه رضایی

 
18/12/1395  
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Pratylenchus loosi  در شرایط

 گلخانه

 دانشگاه آزاد اسالمی  14

 
 طیدر شرا ومیگل آنتور يادیازد زیر

 شهیدرون ش

رستم پور شیما  مشاور

 یانیک

 
1396 

 یبرخ یکیتنوع و روابط ژنت یبررس دانشگاه پیام نور  15

با استفاده از  يچا یانتخاب يهاپیژنوت

 ISSR و يمورفولوژ يانگرهانش

 راهنما

 چراغی کلثوم

 

1396 

16 
 دانشگاه آزاد اسالمی 

امکان تولید و پایداري نوشیدنی   بررسی

 سرد چاي سبز با پالپ میوه
 یوسفیجمشید  مشاور

 
1397 

17 

 دانشگاه آزاد اسالمی 

ها مطالعه تنوع موجود در برخی ژنوتیپ

انگر هاي چاي با استفاده از دو نشو کلون

RAPD  وSRAP 

 مظفريسیاوش  مشاور

 

1396 

موسسه آموزش عالی  18

 دیلمان
تاثیر اثر بازدارندگی عصاره چاي بر 

 زاي گیاهیچندین باکتري مهم بیماري
 مشاور

پور رویا کریمی

 کاشانی

 
1397 

ارایه مدلی براي رصد و پایش کشاورزي  دانشگاه تهران 19

 )ایران (الگوي روستایی گندم و برنج
 زهرا نجفیان مشاور

 
 

 

  هاي کوتاه مدت آموزشی) شرکت در دوره5

 سال محل برگزاري عنوان دوره ردیف
 مدت به روز 

 یا ساعت

 کارگاه آموزشی کشت بافت گیاهی 1
 سازمان پژوهشهاي 

 علمی و صنعتی ایران
 ساعت 32 1380

 SPSSآماري  افزارنرمبسته  2
 مرکز آموزش 

 کشاورزي کرمانشاه
 ساعت 24 1380

 ساعت 30 1381 مرکز آموزش کشاورزي کرج پیشرفته 98ویندوز  3

4 
هاي پیشرفته آماري در افزارنرمآشنایی با 

 هاي تحقیقاتیارتباط با طرح
 ساعت 48 1381 مرکز آموزش کشاورزي قزوین

5 SPSS ساعت 36 1381 مرکز آموزش  عالی کشاورزي پیشرفته 
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 روش تحقیق 6
هاد کشاورزي مجتمع آموزش ج

 گیالن
 ساعت 34 1380

7 
 مهارتهاي هفت گانه 

 (شامل کلیه مهارت ها)
 ساعت 84 1382-83 ریزيسازمان مدیریت و برنامه

 ساعت40 1382 ریزيسازمان مدیریت و برنامه مدیریت و کنترل پروژه 8

9 
 کودها و بهینه سازي 

 مصرف آنها در باغ هاي چاي
 ساعت24 1382 مجتمع آموزش جهاد کشاورزي

10 
الکترو فروز و اکتروفورز دو بعدي و کاربرد 

 بیوانفورماتیک (پروتئومیکس)

ژنتیک و و مهندسیملیانستیتو

 بیوتکنولوژي
 یک هفته 1383

 ساعت 36 1383 مجتمع آموزش جهاد کشاورزي SASآموزشی  افزارنرم 11

12 
 آشنایی با فنون کشت بافت و 

 کاربرد آن ها در کشاورزي

وسسه تحقیقات بیوتکنولوژي م

 کشاورزي
 ساعت 36 1385

13 

The theoretical framework of 
the courser was supported by 
discussion teamwork’s and 
studying examples about DIN 
EN ISO9001: 2008 quality 
management system 
requirements description and 
documentation 

TUV  
Rheinland 

18-19 Sep 
2012 

QMS-B-
12/24414 

16 

14 Writing And Publishing A 
Scientific Paper 

Academic Center for 
Education Culture and 
Research 

91.33.548 
04.10.2012 

 

 آموزش خانواده 15
سازمان تحقیقات،اموزش و 

 ترویج کشاورزي

26/07/1391 

467688 
38 

  ISO 17025رد آشنایی با استاندا 16
سازمان تحقیقات،اموزش و 

 ترویج کشاورزي

27/07/1391 

468270 
16 

 تجاري سازي تحقیقات 17
سازمان تحقیقات، آموزش و 

 ترویج کشاورزي 
 (معاونت ترویج و آموزش)

28/07/1392 

671537 

01/3494/02/1006 

8 

18 Molecular Analysis and Cloning 
Academic Center for 
Education Culture and 
Research 

91.33.606 
20.10.2012 

 

19 
GIS  اصول و کاربرد سیستم اطالعات

 جغرافیایی

سازمان تحقیقات، آموزش و 

 ترویج کشاورزي 

11/09/1392 

671537 
24 
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 01/0133/01/3300 (معاونت ترویج و آموزش)

 آشنایی با مدیریت تولید 20
سازمان تحقیقات، آموزش و 

 ترویج کشاورزي 
 (معاونت ترویج و آموزش)

28/11/1392 

704194 

01/1197/01/1500 

36 

 رابطه آب و خاك و گیاه 21
سازمان تحقیقات، آموزش و 

 ترویج کشاورزي 
 (معاونت ترویج و آموزش)

29/11/1392 

734539 

05/8437/02/1400 

24 

 مدیریت بحران و استراتژیک 22
سازمان تحقیقات، آموزش و 

 ترویج کشاورزي 
 اونت ترویج و آموزش)(مع

30/11/1392 

719695 
12 

 از منکر یامر به معروف و نه 23
 سازمان 

 جهاد کشاورزي گیالن

09/02/1393 

 آ-ع/621/92
16 

24 
فرموالسیون ساخت شربت، قرص و کپسول 

 گیاهی
 انجمن گیاهان دارویی ایران

12/03/1393 

 701/93م/
24 

25 
مهارت هاي زندگی از دیدگاه اسالم 

 میم گیري)(تص

 سازمان 

 جهاد کشاورزي گیالن

25/06/1393 

 آ-ع/19/93
12 

 آینده پژوهی با تاکید بر بخش کشاورزي 26

سازمان تحقیقات، آموزش و 

 ترویج کشاورزي 

 (معاونت ترویج و آموزش)

23/12/1393 

787079 

01/7930/02/1400 

16 

 SPSS افزارنرمآشنایی با  27

سازمان تحقیقات، آموزش و 

 یج کشاورزي ترو

 (معاونت ترویج و آموزش)

25/12/1393 

1160 

03/2077/02/1400 

30 

 ,MICکارگاه عملی تعیین حساسیت  28

MBC, Etest 

باشگاه پژوهشگران جوان و 

نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد الهیجان

02/09/1393 8 

 PCRکارگاه عملی  29

باشگاه پژوهشگران جوان و 

اسالمی نخبگان دانشگاه آزاد 

 واحد الهیجان

02/09/1393 8 

30 
مهارت هاي زندگی از دیدگاه اسالم 

 (همدلی)

 سازمان 

 جهاد کشاورزي گیالن

18/03/1394 

 آ-ع/18/93
12 

 سازمان حراست کل کشور 1امنیت ملی  31
12/11/1394 

764/426660/7533 
18 
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32 
تکنولوژي فرآوري و بسته بندي چاي و 

 وطهضوابط فنی و بهداشتی مرب

دانشکده علوم پزشکی گیالن و 

 معاونت غذا و دارو

11/12/1394 

 3-د/21267
16 

 تجاري سازي یافته هاي تحقیقاتی 33
سازمان تحقیقات، آموزش و 

 ترویج کشاورزي 

17/05/1395 

01/284/3794 
 یکروزه

 12 01/12/95 دفتر آموزش کارکنان تبلیغ اسالم 34

 جمع کل دوره گذرانده شده
 تعدادي از دوره ها در جدول فوق آمده است)(توضیح: 

 ساعت 1200

 
 
 

 بین المللی و نمایشگاه هاي ) شرکت در کارگاه هاي آموزشی6

 تاریخ برگزار کننده کارگاه عنوان کارگاه ردیف

1 
Improvement of Herbal and 
Medicinal Plants By Mutation and 
Biotechnology 

Malaysian Nuclear Agency 
(NUCLEAR MALAYSIA) 

13-17 
August 
2009 

2 
Mutation induction using chronic 
irradiation with gamma greenhouse 

Malaysian Nuclear Agency 
(NUCLEAR MALAYSIA) 

3-7 July  
2009 

3 
Tea & Coffee World Cup Asia Tea & Coffee World Cup 

Exhibitions & Symposiums 
March, 
2011 

 
 رانینسوابق سخ) 7

 سال عنوان ردیف
  دستگاه مرجع

 (برگزار کننده)
 

1 
هاي رشد گیاهی و تاثیر تنظیم کننده

 هاي چايزایی قلمهسولفات روي بر ریشه
 مرکز تحقیقات چاي 1384

هفته پژوهش سال 

1384 

 مرکز تحقیقات چاي 1385 مواد مهم تشکیل دهنده در بذر چاي 2
هفته پژوهش سال 

1385 

3 
 ارایه یافته هاي جدید حاصله 

 طرح هاي تحقیقاتی از
 - مرکز تحقیقات چاي 1386

4 
 يبرا )Trap Plants(تله  اهانیاستفاده از گ

 يچا شهیمولد زخم ر نماتدکنترل 
 مرکز تحقیقات چاي 9/1386

هفته پژوهش سال 

1386 
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 25/11/86 هرس گیاه چاي 5
دانشگاه  مرکز تحقیقات چاي

 حد الهیجانآزاد اسالمی وا

اولین همایش ملی 

انتقال یافته هاي 

 تحقیقاتی چاي

 ایرانی يچا يادیزازدیر 6
7205/11/284 

25/06/91 
  مرکز تحقیقات چاي

7 
ل یمواد مهم تشک يریو اندازه گ یبررس

 يدهنده  بذر چا
 مرکز تحقیقات چاي 

هفته پژوهش سال 

1391 

  تولید محصوالت جانبی از روغن بذر چاي  8
 ز تحقیقات چايمرک

 سندیکاي چاي ایران

هفته پژوهش سال 

1392 

9 
معتبر براي  هايژورنالچگونگی ارزیابی 

 علمی هايمقالهانتشار 
09/10/1393 

24357/63/80/93 

 استانداري گیالن
16/09/1393 

جشنواره پژوهش و 

 1393فناوري 

 بررسی چالش هاي صنعت چاي ایران 10
 اف م/13692

20/02/1394 
 نشست تخصصی اه گیالندانشگ

 تولید محصوالت جدید از چاي 11
 94-3495-ك-ن

15/07/1394 

سازمان نظام مهندسی و 

 منابع طبیعی استان گیالن

دومین همایش 

فناوري هاي نوین 

 علوم کشاورزي

23/07/1394 

12  
 ق ك د 230

31/05/1398 
 دانشگاه زنجان

دومین کنگره بین 

المللی و سومین 

همایش ملی زیست 

فناوري گیاهان 

دارویی و قارچ هاي 

 کوهی
 

 مصاحبه در رادیو و تلویزیون) 8

 برنامه عنوان دستگاه مرجع سال موضوع برنامه ردیف

ربشبکه خ شبکه خیر گیالن 1390 چاي ایرانی 1  

ربشبکه خ شبکه خیر گیالن 1391 روغن بذر چاي ایرانی 2  

ربکه خشب شبکه خیر گیالن 1392 روغن بذر چاي ایرانی 3  

 ذره بین رادیو 25/11/1392 چاي ایرانی و خارجی 4
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 سوابق داوري) 9

 دستگاه مرجع سال عنوان ردیف

1 
 طرح جامع مطالعاتی اصالح، بهبود 

 و توسعه فرآیند فناوري و فرآوري چاي
1385 

 دانشگاه گیالن 

 (دانشکده کشاورزي)

 1385 بررسی مشکالت چاي در استان گیالن 2
 الن دانشگاه گی

 (دانشکده کشاورزي)

 مرکز تحقیقات چاي کشور 1385 برداشت و حمل و نقل برگ سبز چاي 3

4 
بررسی تاثیر انواع مختلف برگ چینی در عملکرد برگ 

 هاي برگ چینیسبز و کیفیت چاي سیاه طی دوره
 مرکز تحقیقات چاي کشور 1386

5 
 کشت سویا در بین ردیف هاي 

 هباغ هاي چاي هرس کف بر شد
 مرکز تحقیقات چاي کشور 1390

6 
 تاثیر کلروفیل و کارتنوئید از

 رنگدانه هاي چاي بر عملکرد برگ سبز چاي
 مرکز تحقیقات چاي کشور 1390

7 
 امکان تولید نهال هاي مرکب چاي از 

 طریق پیوند خزانه اي

8774/11/284 

09/08/91 
 مرکز تحقیقات چاي کشور

 اولین همایش ملی چاي 1392 شت)گیاه چاي (کاشت، داشت و بردا 8

 اولین همایش ملی چاي 1392 چاي ایران و تاریخچه آن 9

 اولین همایش ملی چاي 1392 چاي 10

 اولین همایش ملی چاي 1392 یرانیا يدر فروش چا یابیخدمات بازار تیرینقش مد 11

 اولین همایش ملی چاي 1392 پیشرفت هاي جدید در بیوتکنولوژي چاي 12

13 
بر  يبندکننده بسته لیعوامل بازدارنده و تسه یابیارز

 یرانیا يفروش چا تیریمد
 اولین همایش ملی چاي 1392

14 
هرس  يباغ چا کیدر  ایکشت لوب ياقتصاد یبررس

 کمربر شده
 اولین همایش ملی چاي 1392

15 
فسفر خاك به روش  یدسترس تیآهک بر قابل ریتاث

 يچا يهاباغ يدیاس در چند خاك )1(يبر
 اولین همایش ملی چاي 1392
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 اولین همایش ملی چاي 1392 رانیدر ا يچا متینوسانات ق زیاثرات سرر یبررس 16

17 
 يانواع چا فروشی¬خرده متیق يرفتار يالگو یابیارز

 رانیدر ا
 اولین همایش ملی چاي 1392

18 
ارزیابی هفت پرونده در پانزدهمین جشنواره پژوهش و 

 گیالنفناوري استان 

3/284/3312 

08/10/1393 

کارگروه انتخاب طرح و پژوهشگر 

برتر هفته پژوهش و فناوري استان 

 1393گیالن 

19 
بررسی اثرات کودهاي نیتروژن و پتاسیم بر میزان محصول 

 دهی استویا در باغ هاي چاي هرس کف بر شده

9164 

24/11/1394 
 دانشگاه آزاد اسالمی الهیجان
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 نظارت پروژه )10

 محل انجام فعالیت عنوان طرح ردیف
زمان ارزیابی و  تاریخ انجام

 نظارت طرح
 اسامی همکاران

 پایان شروع

1 
ارزیابی وضیعت کمیت، شدت پتاسیم 

 در باغ هاي چاي

قات یمرکز تحق

 کشور يچا
1388 1391 08/03/1391 

 احمد 

 شیرین فکر
       

 

 و کامپیوتر میزان آشنایی و تسلط بر زبان خارجه )11

 نمره با ارزشیابی سال برگزارکننده عنوان دوره یا آزمون ردیف

 29/9/1381 سازمان سنجش تولیمو 1
  563قبولی با رتبه 

 (خیلی خوب)

2 
 )ICDL( هاي هفت گانهمهارت

 کلیه مهارت ها

سازمان مدیریت و 

 ریزيبرنامه
1382-1383  

3 MCHE 50با امتیاز قبولی  8/1386 وزارت علوم و تحقیقات 

4 Placement Test University Putra 
Malaysia (UPM) 7.7.2008 80 

 

  علمی ها و مجامعر شوراها، انجمنعضویت د -ت

 عنوان فعالیت ردیف

 مشخصات ابالغ جهت شرکت 
 در شوراها و ...

 تاریخ
 انجام فعالیت

 پایان شروع تاریخ  شماره 

249/12 ات پژوهشی چايعضو شوراي پژوهشی اداره کل خدم 1  06/01/80  06/01/80  06/01/81  

251/12 عضو شوراي انتشارات اداره کل خدمات پژوهشی چاي 2  06/01/80  06/01/80  06/01/81  

16378/12 مسول پیگیري تهیه گزارش سالیانه اداره کل خدمات پژوهشی چاي 3  21/11/80  21/11/80  21/11/81  

321/12 کل خدمات پژوهشی چاي عضو شوراي تحقیقات چاي اداره 4  14/01/81    
631/12 عضو گروه پژوهشی باغبانی اداره کل خدمات پژوهشی چاي 5  25/01/83  25/01/83  25/01/84  

19635/12 مسول پیگیري تهیه گزارش سالیانه اداره کل خدمات پژوهشی چاي 6  05/12/81  05/12/81  05/12/82  

18395/12 خدمات پژوهشی چاي عضو شوراي انتشارات چاي اداره کل 7  27/12/81  27/12/81  27/12/82  

عضو کمیته فنی جایگزینی بوته هاي چاي اداره کل خدمات  8
 پژوهشی چاي

363/12  14/01/82    

3284/12 عضو شوراي انتشارات چاي اداره کل خدمات پژوهشی چاي 9  25/02/82  25/02/82  25/02/83  

3283/12 کل خدمات پژوهشی چايعضو شوراي تحقیقات چاي اداره  10  25/02/82  25/02/82  25/02/83  

3291/12 عضو شوراي تحقیقات چاي اداره کل خدمات پژوهشی چاي 11  02/03/83  02/03/83  02/03/84  

3290/12 عضو شوراي انتشارات چاي اداره کل خدمات پژوهشی چاي 12  02/03/83  02/03/83  02/03/84  
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5491/12 اداره کل خدمات پژوهشی چاينماینده شوراي تحقیقات  13  29/03/82    
4466/12 عضو کمیته علمی و فنی مرکز تحقیقات چاي کشور 14  15/08/84  15/08/84  15/08/86  

7502/12 مرکز تحقیقات چاي کشورعضو شوراي انتشارات چاي  15  28/08/84  28/08/84  28/08/86  

8207/12 ي کشوررییس کمیته پژوهشی باغبانی مرکز تحقیقات چا 16  14/09/84  14/09/84  14/09/86  

3326/11/284 مرکز تحقیقات چاي کشورعضو شوراي تحقیقات چاي  17  25/04/85    
8278/11/284 عضو برنامه راهبردي باقیمانده ضایعات مرکز تحقیقات چاي کشور 18  11/10/85    
8973/11/284 عضو کمیته تصمیم سازي تولید ثروت مرکز تحقیقات چاي کشور 19  23/10/85    

 فرآوري HACCP سیستم استقرار ژنریک طرح( تدوین فرعی کمیته 20
 پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت )چاي توزیع و بنديبسته و
 دارو و غذا معاونت –

د/7/1  21/12/85    

230/19/40 چاي راهبردي برنامه تدوین اصلی کمیته عضو 21  20/01/86    

2596/11/284 چاي فنی و علمی کمیته عضو 22  10/03/86  10/03/86  10/03/88  

12609/11/284 رییس کمیته پژوهشی باغبانی  مرکز تحقیقات چاي کشور 23  01/12/86  01/12/86  01/12/88  

6321/11/284 مرکز تحقیقات چاي کشور مسکن کمیته عضو 24  31/06/93    
سازمان  کشور چاي باغات بهزراعی راهبردي کمیته کارگروه عضو 25

 چاي
4035/10  03/08/93    

پ80230/15 پژوهشی موسسات برتر پژوهشگر انتخاب کارگروه عضو 26  05/08/93    
8929/11/284 مرکز تحقیقات چاي کشور پیشنهادها نظام فرعی کمیته عضو 27  29/09/93    

مرکز تحقیقات چاي  علمی هیات غیر اعضاي رتبه ارتقا کارگروه عضو 28
 رکشو

9433/11/284  16/10/93    

11793/11/284 عضو کمیته علمی و فنی مرکز تحقیقات چاي کشور 29  26/12/93    

221/5389 رییس کمیته علمی و فنی مرکز تحقیقات چاي کشور 30  09/12/94    

01/06/94 3042 عضو شوراي فناوري مراکز رشد کشاورزي استان گیالن 31    

4933/11/284 ز تحقیقات چاي کشورمرک تحقیقات شوراي عضو 32  16/06/94    

6554/11/284 تحقیقات چاي کشور مرکز پیشنهادهاي نظام کمیته عضو 33  12/08/94    

6563/11/284 تحقیقات چاي کشور مرکزعضو ستاد مستندسازي اموال غیرمنقول  34  12/08/94    

6604/11/284 زمرک پایه سرپرستان و مدیران انتصاب کارگروه مسول و عضو 35  16/08/94    

6805/11/284 فناوري انتقال و سازي تجاري کمیته رییس و عضو 36  20/08/94    

7178/11/284 خبره کارشناسان گروهعضو  37  04/09/94    

تحقیقات، آموزش و ترویج  سازمان سنجی علم کمیته در عضویت 38
 کشاورزي

200/45242  10/09/94    

7590/11/284 مسکن تهیکمعضو 39  22/09/94    

8591/11/284 عضو شوراي انتشارات مرکز تحقیقات 40  28/10/94    

10182/11/284 وري بهره و درآمدزایی افزایش کمیته رییس و عضو 41  15/12/94    

260/861 چاي پژوهشکده مسکن کمیته رییس 42  16/05/95    

111/256/1149 ايچ پژوهشکده وري بهره و درآمدزایی افزایش کمیته رییس 43  03/06/95    

4056/11/284 چاي پژوهشکده چاي تخصصی کارگروه عضور 44  06/06/95    

4901/11/284 عضو کمیته علمی گروه ژنتیک پژوهشکده چاي 45  10/07/95  10/07/95   

260/3250 موسسه تحقیقات علوم باغبانی عضویت در گروه کارشناسان خبره 46  10/11/95  10/11/95   

225/82721 عضویت کمیته فنی راه اندازي رصدخانه کشاورزي ایران 47  08/04/1398    

9081/242 عضو هسته تخصصی محتوایی تحقیقات، آموزش و ترویج 48  02/07/1398    

221/28200 "عضویت کمیته مدیریت کالن گپایش سالمت محصوالت کشاورزي 49  29/10/1399  29/10/1399  29/10/1401  
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 قاتیموسسه تحق یفن یعلم تهیچاي کم یگروه تخصصعضو کار  50
 یعلوم باغبان

5/260/7324/99  05/11/1399  05/11/1399  05/11/1401  

212/30718 عضو کمیته تخصصی و مشاوره رفاهی 51  25/11/1399  25/11/1399   
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 هاي اجراییمسؤولیت -ث

 عنوان مسئولیت ردیف
 مشخصات ابالغ

 تاریخ 
 انجام فعالیت

 پایان شروع مرجع صادر کننده ابالغ تاریخ   شماره

مدیریت کشاورزي شهرستان  1377-78  کارشناس واحد باغبانی 1
 محالت (دوران سربازي)

77 78 

اداره کل خدمات پژوهشی  14/05/83 6003/12 باغبانی پژوهشی گروه مسئول 2
 چاي

80 84 

3 
 شهید تحقیقاتی باغ سرپرست

 اسالمی
اداره کل خدمات پژوهشی  24/11/84 10760/12

 چاي
84 3/5/1387 

4 
سرپرست بخش تحقیقات علوم 

 باغبانی
11118/12 06/12/84 

 3/5/1387 84 مرکز تحقیقات چاي کشور

 01/11/93 12/06/93 مرکز تحقیقات چاي کشور 12/06/93 5804/11/284 سرپرست معاونت پژوهشی 5

 تاکنون 06/10/93 رکز تحقیقات چاي کشورم 06/10/93 9122/11/284 مدیر آزمایشگاه همکار 6

 14/05/94 01/11/93 مرکز تحقیقات چاي کشور 01/11/93 9936/11/284 وفناوري پژوهشی معاون 7

 14/07/94 14/05/94 مرکز تحقیقات چاي کشور 14/05/94 200/23267 کشور چاي تحقیقات مرکز سرپرست 8

 28/01/95 14/07/94 مرکز تحقیقات چاي کشور 14/07/94 200/34337 کشور چاي تحقیقات مرکز رییس 9

 14/05/97 28/01/95 پژوهشکده چاي 28/01/95 111/256/157 چاي پژوهشکده رییس 10

11 
عاون وزیر و ریاست سازمان دستیار م

 تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي
سازمان تحقیقات، آموزش و  08/08/97 200/37989

 ترویج کشاورزي

08/08/97 06/06/99 

سازمان تحقیقات، آموزش و  20/05/1399 200/13000 معاون دفتر حوزه ریاست 12
 ترویج کشاورزي

20/05/1399  

13 
امور مراکز  یمسئول هماهنگ

 جیترو تیریو مد یآموزش ،یقاتیتحق
 ها استان

200/14750 06/06/1399 
سازمان تحقیقات، آموزش و 

 ترویج کشاورزي

06/06/1399 06/06/1401 

14 
رییس پژوهشکده بیوتکنولوژي 

 جانوري
پژوهشگاه بیوتکنولوژي  31/03/1400 251/2166/1400

 کشاورزي

 تاکنون 31/03/1400

 

 هاي دولتیهمکاري با دیگر سازمانسوابق  -ج

 دستگاه مرجع سال عنوان ردیف

 HACCPکمیته فرعی تدوین (طرح ژنریک استقرار سیستم  1

 )چايبندي و توزیع فرآوري و بسته

وزارت بهداشت، درمان و آموزش  1386و  1385

 معاونت غذا و دارو –پزشکی 

 گیري واندازه "همکاري در اجراي تحقیقاتی  2

کارهاي عملی در وري کل عوامل تولید و ارایه راهتحلیل بهره

 "تولید برگ سبز چاي

 سازمان مدیریت و 1386و  1385

 استان گیالن ریزيبرنامه
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 2431/10 راهبردي چاي –میته برنامه ریزي علمی عضویت در ک 3

06/06/1392 

 سازمان چاي کشور

ها و ویژگی -چاي سیاه  استاندارد نیتدو یکمیسیون فنعضو  4

 هاي آزمونروش

 استاندارد ایران یسازمان مل 1392

 راناستاندارد ای یسازمان مل 1392 نامه چاي سیاهواژه استاندارد نیتدو یکمیسیون فنعضو  5

ها و  یژگیو -چاي سبز استاندارد نیتدو یکمیسیون فنعضو  6

 روش هاي آزمون

 استاندارد ایران یسازمان مل 1392

ها  و  یژگوی –چاي معطر  استاندارد نیتدو یکمیسیون فنعضو  7

 آزمون يروش ها

 استاندارد ایران یسازمان مل 1392

ها و  یژگیو -دیچاي سف استاندارد نیتدو یکمیسیون فنعضو  8

 روش هاي آزمون

 استاندارد ایران یسازمان مل 1392

 استاندارد ایران یسازمان مل 1393 اسانس ها استاندارد نیتدو یکمیسیون فنعضو  9

برتر موسسات پژوهشی استان پژوهشگر گروه انتخاب رعضور کا 10

 گیالن

 پ80220/15

05/08/93 

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه 

 گیالن

وهشگر برتر کشاورزي و منابع طبیعی ژگروه انتخاب پرکا عضور 11

 استان گیالن

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه  

 گیالن

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه   برتر طرح پژوهشی استان گیالنپژوهشگر گروه انتخاب رعضور کا 12

 گیالن

عضو شوراي فناوري مرکز رشد واحدهاي فناوري کشاورزي و  13

 طبیعی پارك علم و فناوري استان گیالنمنابع 

3042 

01/06/1394 

 پارك علم و فناوري گیالن

 08/06/1395 مسول کمیته کشاورزي و محصوالت غذایی در هفته الهیجان 14

10/32727 

 شهرداري الهیجان

 
 هاها و تقدیر نامهتشویق -چ

 سال-حکمشماره  دستگاه تشویق یا تقدیرکننده موضوع تشویق یا تقدیر ردیف

 تهیه و تدوین گزارش 1

 پژوهشی سالیانه و نهایی

 سازمان چاي کشور

 اداره کل خدمات پژوهشی چاي

5251/12 

1382 

 جهت تدریس در کالس هاي 2

 1381آموزشی چایکاران در سال 

 سازمان چاي کشور

 اداره کل خدمات پژوهشی چاي

362/12 

1382 

 5519/12 کشورمرکز تحقیقات چاي  پژوهشگر برگزیده مرکز 3

1384 
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 9106/11/284 مرکز تحقیقات چاي کشور پژوهشگر نمونه 4

1385 

 13456/11/284 مرکز تحقیقات چاي کشور جهت تدوین برنامه راهبردي چايتشویق  5

23/12/86 

لوح تقدیر در خصوص فعالیت هاي علمی،  6

 فرهنگی و مذهبی در مالزي

مالزي و کانون علمی، فرهنگی ایرانیان دسامینیوم 

 هیات محبان الرسول مالزي

16/01/1391 

7 
تقدیر و جایزه نقدي در همایش ملی طالي سبز 

 داروهاي طبیعی و سنتی از معاون وزیر بهداشت

 10/07/1392 سازمان غذا و دارو

 مرکز تحقیقات چاي کشور 1392پژوهشگر نمونه و برگزیده مرکز 8
9241/11/284 

1392 

 مرکز تحقیقات چاي کشور -دانشگاه آزاد اسالمی  ر همایش ملی چايتقدیر و جایزه نقدي د 9
 اسفند -14

1392 

10 
تقدیر و جایزه بعنوان دبیر اجرایی اولین 

 کنفرانس بین المللی اقتصاد
 دانشگاه آزاد اسالمی رشت

 خرداد – 31

1393 

 آموزشکده دکتر معین لوح سپاس –هفته آموزش  11
04/03/1393 

600/5975/149 

 مرکز تحقیقات چاي کشور 1393 پژوهشگر برتر مرکز 12
8183/11/284 

02/09/1393 

 لوح تقدیر 13
سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش 

 عالی استان گیالن

16/10/1392 

 زم/7728/254/565

 اداره کل آموزش فنی و حرفه اي گیالن تقدیر و تشکر 14
20/12/1393 

14662/12/93 

15 
از متخصصین و محققین تدوین تقدیر 

 دستورالعمل کشت و کار چاي

سازمان بسیج مهندسین کشاورزي و منابع طبیعی 

 سپاه قدس گیالن

475/565/246 

15/09/1393 

16 
 تقدیر نشست تخصصی

 "بررسی چالش هاي صنعت چاي ایران"

 دانشگاه گیالن

 انجمن علمی اقتصاد کشاورزي و توسعه روستایی

 اف م/13692

20/02/1394 

17 
تقدیر ریاست دانشگاه گیالن و دبیرکل ستاد 

 استانی هفته پژوهش و فناوري
  استانداري گیالن
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 تقدیر معاون وزیر و ریاست سازمان 18
 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي

 تجاري سازي
 

 26/09/1394 دانشگاه گیالن تقدیر رییس دانشگاه گیالن 19

 سازمان جهادکشاورزي گیالن  النیگ يجهادکشاورز تقدیر ریاست سازمان 20
152953/94/12 

26/12/1394 

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي تقدیر معاون وزیر و ریاست سازمان 21
200/2965 

29/01/1395 

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي تقدیر معاون پژوهش و فناوري 22
221/806 

16/01/1395 

 شهید استان گیالن 8000اولین کنگره ملی  قدیر فرمانده سپاه قدست 23
 110شماره 

14/02/1395 

24 
تقدیر و دریافت جایزه در برگزاري نخستین 

 رویداد فرهنگی و اقتصادي روز الهیجان
 24/06/1395 شهرداري و شوراي اسالمی شهر الهیجان

 تقدیر معاون استاندار گیالن 25
تاوردهاي پژوهش، فناوري و هفدهمین نمایشگاه دس

 فن بازار گیالن

 5980/95شماره 

15/09/1395 

 تقدیر و تشکر 26
 هسته گزینش 

 سازمان جهاد کشاورزي استان گیالن

 ك/2351/20

28/10/1395 

  شهرداري الهیجان تقدیر و تشکر 27

 تقدیر فرماندار شهرستان الهیجان 28
 فرمانداري الهیجان

 1395ل همکاري در بحران برف سا

98710/95 

04/12/1395 

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي تقدیر معاون وزیر و ریاست سازمان 29
200/83404 

11/04/1398 
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  وزارت جهادکشاورزي تقدیر قائم مقام وزیر در امور مجلس و حقوقی 30

 ورزيسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشا تقدیر معاون وزیر و ریاست سازمان 31
200/63023 

18/12/1397 

 موسسه تحقیقات علوم باغبانی انجام فعالیت هاي سازمانی 32
260/2017/99 

04/06/1399 

33 
تقدیر معاون پژوهش و فناوري * هفته ملی 

 کتاب
 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي

200/24691 

24/09/1399 

34 
تقدیر معاون پژوهش و فناوري * هفته پژوهش 

 فناوري و
 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي

221/25999 

06/10/1399 

    

 
 اختراع و نوآوري -ح

 شماره ثبت اختراع  اختراع عنوان ردیف

 89الف/ - 029208 11/08/1392 تولید عرق چاي با استفاده از فرآیند تقطیر با آب و تقطیر با آب و بخار 1

 89الف/ - 029820 17/10/1392 صاره گیري (نوچاي)نوشیدنی طبیعی چاي با روش ع 2

 89الف/ - 027232 23/11/1392 روغن بذر چاي به روش استحصال پرس سرد 3
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  معتبر یعلم يهاهینشر هیریتحر تیادر ه تیعضو ،يریسردب ،یمسئولریمد -خ

 نام نشریه یا قطب علمی ردیف

 تاریخ انجام فعالیت نوع نشریه نوع همکاري

 و تاریخ شماره 
مدیر  حکم انتصاب

 مسئول
 سردبیر

عضو 
هیات 

 تحریریه

رئیس 
قطب 
 علمی

علمی 
 پژوهشی

علمی 
 ترویجی

 پایان شروع

عضو هیئت تحریریه مجله عطر  1
 و طعم

 08/10/1392 تاکنون 08/10/1392 *   *  *
24/289 

 22/03/1396 تاکنون 22/03/1396 *   *  * چاي و دمنوش هاي گیاهی 2
221/11651 

 
 هااندازي آزمایشگاه طراحی و راه

 عنوان فعالیت ردیف
همکاران نام متقاضی و  تاریخ انجام فعالیت  

 پایان شروع به ترتیب

 رضا آزادي گنبد  1393 راه اندازي آزمایشگاه کشت بافت 1

جهانگیرزادهکوروش فلک رو، رضا آزادي و شاهین   1394 راه اندازي آزمایشگاه ژنتیک و به نژادي 2  

 رضا آزادي گنبد، شیوا روفی گري حقیقت و علی سراجی  1393 راه اندازي آزمایشگاه همکار استاندارد 3

  1394 راه اندازي مجدد کارخانه چایسازي شهید اسالمی 4
سیروس آقاجانزاده، رضا آزادي گنبد، علی سراجی، سید بابک 

 صلواتیان، تقی شکرگزار و شیوا روفی گري حقیقت

 رضا آزادي گنبد و علی سراجی  1394 کتابخانه تخصصی پژوهشکده 5

 
 تهیه در دستورالعمل هاي استاندارد ملی

 

ف
ردی

 

 نام ناشر  عنوان  کتاب
 همکاران نام متقاضی و  تاریخ انتشار

 به ترتیب
 اولین چاپ

1 
 ویژگی ها و روش هاي آزمون –چاي معطر 

Tea – Flavoured tea (scented) – 
Specification and Test Methods 

سازمان ملی 
 استاندارد ایران

 چاپ اول
 1393فروردین 

 علیرضا نیک کار
 رضا آزادي گنبد

 سیداحمد تقی شکرگزار و ...

2 
سازمان ملی  چاي سفید

 استاندارد ایران
 چاپ اول

 1393فروردین 

 علیرضا نیک کار
 رضا آزادي گنبد

 سیداحمد تقی شکرگزار و ...
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 یجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی (گرنت) ا

 عنوان فعالیت ردیف
تاریخ انجام 

 فعالیت

میزان اعتبار 
 پژوهشی

 جذب شده
 (میلیون ریال یا دالر)

 ماهیت اعتبار
 سازمان 

 خارجی داخلی تأمین کننده اعتبار
 پایان شروع

تعیین نقشه پهنه بندي باغ هاي چاي  1
از  تیصندوق حما - ایران  * 60 1396 1395 ایران

 يتوسعه چا

ارزیابی آبیاري قطره اي در باغ هاي چاي  2
 کشور

از  تیصندوق حما - ایران  * 20 1396 1395
 يتوسعه چا

 ایران  * 275 1396 1395 آزمایشگاه جامع چاي کشور 3
 النیگ ياستاندار

از  تیصندوق حما - ایران  * 100 1397 1396 استخراج رنگ خوراکی از ضایعات چاي 4
 يتوسعه چا

 
 

 تولید دانش فنی منجر به تولید و تجاري سازي محصول یا فرآیند

 عنوان فعالیت ردیف
 محل ثبت

 تاریخ ثبت
 نام متقاضی 

 همکاران و 
 به ترتیب

 مرجع تأیید کننده 
 داخل کشور

 خارج کشور
 (نام کشور)

1 
تولید برگ سبز چاي 

 ارگانیک
 2016 آلمان 

 رضا آزادي گنبد
 علی سراجی، شیوا روفی گري، 

 احمد شیرینفکر
 احسان کهنه

 شرکت سرس آلمان

 2016 آلمان  تولید چاي سیاه ارگانیک 2
 رضا آزادي گنبد

 علی سراجی، شیوا روفی گري،
 احمد شیرینفکر، احسان کهنه

 شرکت سرس آلمان

 1395  * تولید چاي ارگانیک 3
 رضا آزادي گنبد

 جی، شیوا روفی گري علی سرا
 احمد شیرینفکر، احسان کهنه

سازمان تحقیقات، 
آموزش و ترویج 

 کشاورزي

4 
دریافت ثبت عالمت 

 تجاري پژوهشکده
*  1396 

 رضا آزادي گنبد
 احسان کهنه

اداره ثبت عالئم 
تجاري و مرکز مالکیت 

 معنوي
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