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 زمينه کاری مورد عالقه و تخصص ها

)اعم از ن تخصصی اینجانب استفاده از روش هاي مولکولی جهت شناسایی ژن هاي كنترل كننده صفات مختلف در گیاها زمینه

هکاي   تکنیک  هکاي ترانسککریمتومیکس، ژنکومیکس و متکابولومیکس انتخکابی در پکروژه       می باشد. تنش هاي زیستی و غیر زیستی( 

 ي بنده به قرار ذیل می باشد:  اینجانب مورد استفاده قرار گرفته اند. شرح تخصص ها

، وژنتیکی، كشت بافکت عات فیل، نشانگرهاي مولکولی و مطالPCR، الکتروفورز، RNAو  DNAاستخراج  :تکنيک های تخصصی -1

 ترانسککریمتومیکس  هکاي مطالعکه و شناسکایی ژن هکاي كاندیکد، آنالیز    ، HPLC-DADو  UV-HPLCآنالیزهاي بیوشمیایی بکا  

qRT-PCR، Microarray chip  وRNA Sequencing ،  هکاي   روشآنالیزهاي ژنوتایمینگ بکاHigh Resolution Melting 

Curve  وTaqMan Assay  مکان یابی ارتباطی هايبررسی و (Genome Wide Association Mapping.) 

، R package ،Minitab  ،NTsys ،Oligo مانند:آنالیز آماري آشنایی با نرم افزارهاي تخصصی  کامپيوتر و نرم افزار:تخصص  -2

Alignment tools ،Gene doc ،Primer3 ،NCBI-BLAST، Blast2GO ،Genesis ،MeV ،FlapJack ،PLINK ،

TASSEL  آشنایی با بسیاري از بان  هاي اطالعاتی ژنومی.  و 

 همکاری های بين المللی

 .تاكنون -1392.، فرانسهINRAهمکاري با محققین بخش تحقیقات میوه مركز   -1

 .1394 -1395. فرانسه، INRA در مركز Fruitbreedomicsپروژه بین المللی  در ي همکار  -2

 .اكنونت -1394(. Plant and Food Researchموسسه تحقیقات گیاه و غذا در نیوزلند ) با همکاري -3
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 . 1390-1394هاي بین المللی. انسكورس و كنفراز كشور سوئد جهت شركت در  Travel grantدریافت چندین  -2
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 فعاليتهای پژوهشی
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 .1386 .. موسسه تحقیقات پسته كشور"بررسی و تدوین مدل تعیین پتانسیل تولید براي ارقام تجارتی پسته " همکار طرح -2

. موسسکه  "تهتهیه دستورالعمل استاندارد تشخیص و ارزیابی عوامل خسارت زاي محیطی و مدیریتی در باغات پس "همکار طرح   -3

 .1386 تحقیقات پسته كشور.

. "قکم اوحکدي  تعیین حد آستانه نمو پایینی و پیش بینی زمان برداشت محصول با توجه به درجه حکرارت روز در ر "طرح همکار   -4

 . 1386 موسسه تحقیقات پسته كشور.

 .1388. مركز تحقیقات داروسازي كرمان. "عصاره گیاهی به روش ایمز 10بررسی خاصیت آنتی موتاژنسیتی "همکار طرح  -5

دكتکر   در فرانسکه،  INRAبا محققین بخکش تحقیقکات میکوه مركکز      qPCRمکاري در پروژه آنالیزهاي بیان ژن با میکرواري و ه -6

Jean-Pierre RENOU  وMatilde Orsel..1391-1392 . 

 INRAاز مركکز   Charles-Eric Durelبکا دكتکر    Fruitbreedomicsپروژه بین المللی ( در WP4) 4در بسته كاري  همکاري  -7

 .1394-1395. در فرانسه

م  آبکی. بکا   كسیب با میزان مقاومت به بیماري  pomologyمسئول پروژه ارتباط مکانهاي ژنومی مرتبط با صفات بیوشیمیایی و  -8

 (. در حال اجرا.Plant and Food Research، موسسه تحقیقات گیاه و غذا در نیوزلند )Dr. David Chagneهمکاري 
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. بکه نکیادي و   1389زاده پکاریزي.   ، ع. وطن پکور ازغنکدي، س. م. سکیدي و ر.   احمدی افزادی م.سهرابی،  ع. تاج آبادي پور، ن. -2
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 رسکایی و م. ریزي، م. پا، ر. زاده پکا احمدی افزادی م.سهرابی،  ع. تاج آبادي پور، ح. حکم آبادي، ا. جوانشاه، ع. اسماعیلی پور، ن. -3
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 علمی پژوهشی داخلی مقاالت

 يساز نهیو به  یژنتتویس هلعامط. 1393. *احمدی افزادی م.قاسم خانی و  . رمشی، م.شاهسوند حسنی، ن س. میرزایی، ح. -1

، پاییز 3ه ، شمار6(. مجله بیوتکنولوژي كشاورزي. دوره .Pistacia spp) در محل در جنس پسته یمونژ يروش دورگ ساز

 (مسئول سندهی* نو) . 1393

كود نیتروژن بر  و. اثر تاریخ كاشت 1387. احمدی افزادی م.مجیدي و  ع. توحیدي نیاد، م. كوركی، ق. محمدي نیاد، م. م. -2

 ه اول.مجله الکترونی  كشاورزي و منابع طبیعی گلستان. جلد اول. شمار عملکرد و اسانس گیاه دارویی بابونه.

. شماره نپسته ایراه. استفاده از گرده افشانی الکترواستاتی  براي تکمیل گرده افشانی باغهاي پست. 1387. احمدی افزادی م. -3

 . 1387چهارم. بهار 
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بررسی تنوع ژنتیکی . 1386تاج آبادي پور.  . محمدي و ع.ا طباطبایی، م. بهار، س.ا. سید . ، س. میرزایی، باحمدی افزادی م. -1

 ي. تهران. ایران. . پنجمین همایش ملی بیوتکنولوژAFLPو  RAPDبعضی از ارقام و گونه هاي پسته با استفاده از نشانگرهاي 

ین گونه هاي وحشی ببررسی تنوع ژنتیکی . 1386تاج آبادي پور.  ، ب. ا. سید طباطبایی، س. ا. محمدي و ع.احمدی افزادی م. -2

 . پنجمین كنگره علوم باغبانی ایران. شیراز. ایران.AFLPپسته با استفاده از نشانگرهاي 

هاي آلوده. چهارمین همایش ها و آبپاالیی؛ روشی نوین در اصالح خاکگیاه. 1384موسوي بیدلی.  ، س. ع.احمدی افزادی م. -3

 ن. ایران.ملی بیوتکنولوژي. كرما

 . اخالق زیستی در بیوتکنولوژي. چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژي. كرمان. ایران.1384. احمدی افزادی م. موسوي و س. ع. -4
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