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 سوابق تحصيلی

 ، ایران.دانشگاه تحصیالت تکمیلی كرمانعضو هیات علمی گروه بیوتکنولوژي، تاکنون:  -1395آذر 

 سوئد.   كشاورزيعلوم دوره كوتاه پست دكترا در گروه اصالح و بیوتکنولوژي، دانشگاه  :1394 مهر-فروردین

 Genome Wide Association study of apple fruit to postharvest decay :عنوان پروژه

 (SLU) كشاورزي سوئدعلوم دكتراي بیوتکنولوژي گیاهی، دانشگاه  :1394-1389

 : عنوان رساله دکترا
Genetic Variation in Resistance to Fungal Storage Diseases in Apple; Inoculation-Based Screening, 

Transcriptomics and Biochemistry 

 05/17فوق لیسانس در رشته مهندسی بیوتکنولوژي كشاورزي، دانشگاه صنعتی اصفهان، معدل  :1384-1382

 هاي پستهبه منظور بررسی تنوع ژنتیکی بین بعضی از ارقام و گونه AFLPاستفاده از نشانگر  عنوان پایان نامه:
Use of Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP) for Genetic Diversity Analysis Among 

Some Species of Pistachio (Pistacia  sp. L.) 

 .رتبه اول، كسب 02/17شهید باهنركرمان، معدل دانشگاه لیسانس در رشته مهندسی زراعت و اصالح نباتات،  :1382-1378

 زمينه کاری مورد عالقه و تخصص ها

غیار   وم از تان  هااي زیساتی    )اعا استفاده از روش هاي مولکولی جهت شناسایی ژن هاي كنترل كننده صفات مختلف در گیاهاان  

 .  ، ژنومیکس و متابولومیکس انتخابیتکنیک هاي ترانسکریپتومیکسبا استفاده از  زیستی(

 بنده به قرار ذیل می باشد:   شرح تخصص هاي

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

 ترانساکریپتومیکس  هااي د، آنالیزمطالعاه و شناساایی ژن هااي كاندیا    ، HPLC-DADو  UV-HPLCآنالیزهاي بیوشمیایی باا  

qRT-PCR، Microarray chip  وRNA-Seq ، هاي  روشآنالیزهاي ژنوتایپینگ باHRM  وTaqMan Assay  هايررسی بو 

 (.GWAS) مکان یابی ارتباطی

، 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 بانک هاي اطالعاتی ژنومی.  و 

 همکاری های بين المللی

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

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

 .اكنونت -1394(. Plant and Food Researchموسسه تحقیقات گیاه و غذا در نیوزلند ) با همکاري -3
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 داوری در مجالت علمی

1- Tree Genetics and Genomes – ISSN 1614-2942, ISI indexed, IF=1.62 

2- Molecules – ISSN 1420-3049, ISI indexed, IF= 2.86 

3- International Journal of Molecular Sciences – ISSN 1422-0067, ISI indexed, IF=3.22 

4- Toxins – ISSN 2072-6651, ISI indexed, IF=3.03 

5- Journal of Fungi – ISSN 2309-608X, PubMed indexed 

 سوابق آموزشی

حصایالت  ، كاربرد نرم افزارهااي آمااري در بهنایادي، سایتوژنتیک و روش تحقیاد در دانشاگاه ت      تدریس دروس ژنتیک مولکولی -1

 تاكنون. -1396تکمیلی كرمان. 

 .(1394-1395ولوژي در دانشگاه پیام نور كرمان )تدریس درس كشت بافت و بیوتکن -2

 .(1386-1387سنجان )تدریس دروس كشت بافت و بیوتکنولوژي و اصول اصالح نباتات در دانشگاه ولی عصر رف -3

 در 2اهشناسای تدریس آزمایشگاه هاي ژنتیک، اصول اصالح نباتات، آمار و احتماالت، طرح آزمایشاات كشااورزي و آزمایشاگاه گی    -4

 .(1386-1388بخ  زراعت و اصالح نباتات، دانشکده كشاورزي دانشگاه شهید باهنر كرمان )

 .(1386-1388شگاه پیام نور رفسنجان )تدریس درس سیتوژنتیک گیاهی و آزمایشگاه آن در دان -5

 .(1386-1387آمار و احتماالت در دانشگاه آزاد رفسنجان ) ورح آزمایشهاي كشاورزي وس ژنتیک، طتدریس در -6

 سوابق اجرایی

 .1387و  1386معاون سردبیر فصلنامه علمی، تحلیلی و خبري پسته ایران طی سالهاي  -1

 (.1380-1382كشاورزي، دانشگاه شهید باهنر كرمان ) سر دبیر نشریه علمی تخصصی خوشه، دانشکده -2

 افتخارات و جوایز

 . دمركز تحقیقات گیاه و غذا در نیوزلناه كشاورزي سوئد جهت انجام پیوه  مشترک با تحقیقاتی از دانشگت دریافت گرن -1

 1390-1394 ی.هاي بین المللانساز كشور سوئد جهت شركت در كورس و كنفر Travel grantدریافت چندین  -2

 . 1382 ن.كسب رتبه اول دانشجویی در مقطع كارشناسی در دانشگاه شهید باهنر كرما -3

 . 1384 كسب عنوان مقاله برتر )اخالق زیستی در بیوتکنولوژي( در چهارمین همای  ملی بیوتکنولوژي. -4

 . 1387 یران.دریافت لوح تقدیر به منظور خدمات ارزنده به عنوان معاون سردبیر فصلنامه پسته ا -5

 .1381دریافت لوح تقدیر به عنوان عضو نمونه كتابخانه مركزي كرمان.  -6

 فعاليتهای پژوهشی

هرک شا ي بیولوژیک، ا استفاده از روشهاپاالی ، اصالح و احیاء خاكهاي آلوده به مواد نفتی ب گر همکار موسسة سفیر سبز،پیوهش  -1

 .1384و  1383علمی تحقیقاتی اصفهان طی سالهاي 

 .1386 .. موسسه تحقیقات پسته كشور"بررسی و تدوین مدل تعیین پتانسیل تولید براي ارقام تجارتی پسته "ار طرح همک -2

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

 .1386 تحقیقات پسته كشور.

. "قام اوحادي  د آستانه نمو پایینی و پی  بینی زمان برداشت محصول با توجه به درجه حارارت روز در ر تعیین ح"همکار طرح   -4

 . 1386 موسسه تحقیقات پسته كشور.

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

دكتار   در فرانساه،  INRAبا محققین بخا  تحقیقاات میاوه مركاز      qPCRژن با میکرواري و همکاري در پروژه آنالیزهاي بیان  -6

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

در  INRAاز مركز  Charles-Eric Durelبا دكتر  Fruitbreedomicsپروژه بین المللی ( در WP4) 4در بسته كاري  همکاري -7

 .1394-1395. فرانسه
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پک آبای. باا   كسیب با میزان مقاومت به بیماري  pomologyروژه ارتباط مکانهاي ژنومی مرتبط با صفات بیوشیمیایی و مسئول پ -8

 (. در حال اجرا.Plant and Food Research، موسسه تحقیقات گیاه و غذا در نیوزلند )Dr. David Chagneهمکاري 

 از Hilde Nybomكپک آبای باا همکااري پروفساور     بیماري  مقاومت سیب درختی بهمیکس بررسی ترانسکریپتوطرح  مکاره -9

 1396دانشگاه علوم كشاورزي سوئد. 

و اساید   بتاا آمینوبوتیریاک   ، اسید سالیسایلیک، جاسامونیک اساید و   اسید آبسزیکاثر بازدارندگی هورمون هاي "طرح مجري  -10

 حال اجرا.، دانشگاه تحصیالت تکمیلی كرمان. در "درختی سیبمیوه روي بیماري كپک آبی كربوكسیلیک 

باه منظاور حاذص مصارص      یدرختا  بیدر سا  یدر مقاومات باه كپاک آبا     لیدخ یهورمون گنالیمطالعه شبکه سطرح مجري  -11

 اجرا. الححمایت از پیوهشگران جوان. در . صندوق ییذاسالمت غ نیها پس از برداشت در جهت تامك قارچ

 

 دانشجویانوره اشو ماهنمایی ر

. سویا در ریشه تیپ هاي مختلف T2 Ribonuclease ژن (overexpression) بررسی فرا بیان -، كارشناسی ارشدحجازيپگاه  -1

 جرااحال ر د

تن   نرمال و آلل در شرایطدي روش با (.Zea mays L) ذرت S7هايهتروزیس در الین پذیري وتركیب برآورد -مدديشهین  -ر

 حال اجرا. در خشکی
 

  تاليف کتاب 

ص. انتشاارات   334اي بار مهندسای ژنتیاک در علاوم زیساتی.      قاان. مقدماه  و س. دهم. احمدی افزادی . شاهسوند حسنی، ح -1

 دانشگاه شهید باهنر كرمان. در دست چاپ.

. باه نایادي و   1389زاده پااریزي.   ، ع. وطن پاور ازغنادي، س. م. سایدي و ر.   احمدی افزادی م.سهرابی،  ع. تاج آبادي پور، ن. -2

. انتشارات وزارت جهااد كشااورزي، ساازمان    "دي تحقیقات پسته ایرانسند راهبر". در 301-370بیوتکنولوژي. فصل ششم. ص 

 تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزي.

 رساایی و م. ریزي، م. پا، ر. زاده پاا احمدی افزادی م.سهرابی،  ع. تاج آبادي پور، ح. حکم آبادي، ا. جوانشاه، ع. اسماعیلی پور، ن. -3

ی پساته.  ت تخمین پتانسیل تولید پسته در فصال خاواب باراي ارقاام تجاارت     . دستورالعمل مدون و فنی جه1387یزدان آفرین. 

 كتابچه آموزشی، انتشارات جهاد كشاورزي، موسسه تحقیقات پسته كشور.

 علمی پژوهشی داخلی مقاالت

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

، پاییز 3 ، شماره6(. 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.س گیاه دارویی بابونه. مجله الکترونیک كشاورزي و منابع طبیعی گلستان. جلد اول. شمارعملکرد و اسان

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

 . 1387چهارم. بهار 

 کنفرانس های داخلی

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

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

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

 . پنجمین كنگره علوم باغبانی ایران. شیراز. ایران.AFLPپسته با استفاده از نشانگرهاي 
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هاي آلوده. چهارمین همای  ها و آبپاالیی؛ روشی نوین در اصالح خاکگیاه. 1384موسوي بیدلی.  ، س. ع.احمدی افزادی م. -3

 ملی بیوتکنولوژي. كرمان. ایران.

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

 در مجالت معتبر بين المللی مقاالت

1- Ahmadi-Afzadi, M., Orsel M., Pelletier S., Bruneau M., Nybom H. and J.P. Renou. 2018. Genome-

wide expression analysis suggests a role for jasmonates in the resistance to blue mold in apple. Plant 

Growth Regul. https://doi.org/10.1007/s10725-018-0388-2 

2- Ahmadi-Afzadi, M., Rumpunen K., Ekholm A., Renou J.P., Orsel M., Pelletier S., Bruneau M., Tahir 

I. and H. Nybom. 2016. Genetics of resistance to blue mould in apple; Inoculation-based screening, 

transcriptomics and biochemistry. Acta Hort, 1127: 55-60. 

3- Nybom, H., Røen D., Karhu S., Garkava-Gustavsson L., Tahir I., Haikonen T., Røen K., Ahmadi-

Afzadi M., Ghasemkhani M. and S.H. Hjeltnes. 2016. Prebreeding for future challenges in nordic 

apples; Susceptibility to fruit tree canker and storage diseases. Acta Hort, 1127: 117-123. 

4- Ahmadi-Afzadi, M., Nybom H., Ekholm A., Tahir I. and K. Rumpunen. 2015. Biochemical contents of 

apple peel and flesh affect level of partial resistance to blue mold. Postharvest Biol Tec. 110: 173.182. 

5- Tahir, I., Nybom H., Ahmadi-Afzadi M., Røen K. Sehic J. and D. Røen. 2015. Susceptibility to blue 

mold caused by Penicillium expansum in apple cultivars adapted to a cool climate. Eur. J. Hortic. Sci. 

79: 218-225. 

6- Ghasemkhani M., Sehic J., Ahmadi-Afzadi M., Nybom H. and L. Garkava-Gustavsson. 2015. 

Screening for partial resistance to fruit tree canker in apple cultivars. Acta Hort. 687-690. 

7- Tahir, I., Ahmadi-Afzadi M., Nybom H., and E.S. Dey. 2014. Rye bran alkylresorcinols inhibit growth 

of Penicillium expansum and Neofabraes prennans in vitro and in vivo on different apple cultivars. Eur. 

J. Hortic. Sci. 79: 218-225. 

8- Ahmadi-Afzadi, M., Tahir I. and H. Nybom 2013. Impact of harvesting time and fruit firmness on the 

tolerance to fungal storage diseases in an apple germplasm collection. Postharvest Biol Tec. 82: 51-58. 

9- Dey E.S., Ahmadi-Afzadi M., Nybom H. and I. Tahir. 2013. Alkylresorcinols isolated from rye bran 

by supercritical fluid of carbon dioxide and suspended in a food-grade emulsion show activity against 

Penicillium expansum on apples. Arch Phytopathology Plant Protect. 46: 105-119.  

10- Nybom H., Ahmadi-Afzadi M., Sehic J. and M. Hertog. 2013. DNA marker-assisted evaluation of fruit 

firmness at harvest and post-harvest fruit softening in a diverse apple germplasm. Tree Genet Genomes. 

9: 279-290.  

11- Nybom H., Ahmadi-Afzadi M., Garkava-Gustavsson L., Sehic J. and I. Tahir. 2012. Selection for 

Improved Fruit Texture and Storability in Apple. Acta Hort. 934: 849-854. 

12- Kellerhals M., Szalatnay D., Hunziker K., Duffy B., Nybom H., Ahmadi-Afzadi M., Höfer M., Richter 

K. and M. Lateur. 2012. European pome fruit genetic resources evaluated for disease resistance. Trees. 

26: 179-189. 

13- Dehghan Noudeh G., Khazaeli P., Behravan E., Ahmadi Afzadi M., Dehghan-Noodeh A., M. Hassani. 

2011. Evaluating the toxicity of permeability enhanchers of polyethylene glycol brij ethers surfactants 

group on cellular membranes and some of their physicochemical properties. Afr. J Biotechnol. 10: 

9931-9938. 

14- Dehghan Noudeh G., Sharififar F., Dehghan Noodeh A., Moshafi M.H., Ahmadi Afzadi M., Behravan 

E., Aref M. and R. Sakhtianchi. 2010. Antitumor and antibacterial activity of four fractions from 

Heracleum persicum Desf. and Cinnamomum zeylanicum Blume. J. Med. Plant Res. 4: 2176-2180. 

15- Dehghan Noudeh G., Moshafi M.H., Behravan E., Ahmadi Afzadi M., M. Sodagar. 2010. 

Investigation of cellular hydrophobicity and surface activity effects of biosynthesed biosurfactant from 

broth media of PTCC 1561. J Microbiol Biotechnol. 4: 1814-1822.  

16- Dehghan Noudeh G., Dehghan Noodeh A., Moshafi M.H., Ahmadi Afzadi M., Pardakhti A., M. 

Salandari. 2010. Investigating the effects of various additives on surface activity and emulsification 
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index of biosurfactant resulting from broth media of Bacillus subtilis PTCC 1023. Afr. J Microb. Res. 4: 

1981-1990. 

17- Dehghan Noudeh G., Sharififar F., Khatib M., Behravan E. and M. Ahmadi Afzadi. 2010. Study of 

aqueous extract of three medicinal plants on cell membrane–permeabilizing and their surface 

properties. Afr. J Biotechnol. 9: 110-116. 

18- Dehghan-Noudeh G., Moshafi M.H., Torkzadeh S., Behravan E. and M. Ahmadi Afzadi. 2009. 

Screening three strains of Pseudomonas aeruginosa: Prediction of biosurfactant-producer strain. 

American J Appl Sci. 6: 1453-1457. 

19- Ahmadi Afzadi M., Sayed Tabatabaei B.E., Mohammadi S.A. and A. Tajabadipur. 2007. Comparison 

of genetic diversity in species and cultivars of pistachio (Pistacia sp. L.) based on Amplified Fragment 

Length Polymorphism (AFLP) markers. Iranian J of Biotechnol. 5: 147-152. 
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Poster presentation. 

2- Ahmadi-Afzadi, M. and H. Nybom. Methyl jasmonate inhibits the blue mold development in apple 

fruits. The XIV International Eucarpia Symposium on Fruit Breeding and Genetics, 14-18 June 2015. 

Bologna, Italy. Poster presentation. 

3- Ahmadi-Afzadi, M., Rumpunen K., Ekholm A., Renou J.P., Orsel M., Pelletier S., Bruneau M., Tahir 

I. and H. Nybom. Genetics of Resistance to Blue Mould in Apple; Inoculation-Based Screening, 

Transcriptomics and Biochemistry. 29th International Horticultural Congress, 17-22 August 2014. 

Brisbane, Australia. Oral presentation. 

4- Ahmadi-Afzadi, M., K. Rumpunen, M. Orsel, S. Pelletier, J.P. Renou and H. Nybom. Are 

differentially expressed genes associated with contents of some chemical compounds in apple fruit 

challenged with Penicillium expansum? 7th International Rosaceae Genomic Conference, 24-26 June 

2014. Seattle, USA. Poster presentation. 

5- Ahmadi-Afzadi, M., M. Bruneau, J.P. Renou, S. Pelletier and H. Nybom. cDNA microarray analysis 
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