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(وفر فارغ التحصیل 20از  9%  )45َرَدی  اَلیه  94مير : کارشناسی ارشدآمار قبٌلی کارشناسی بو 

  1388از مُر مبٌ گشٍُ ثیَتکٌَلَطی کبر ضريع ثٍ  

کبسشٌبػی اسشذ ثیَتکٌَلَطی کشبٍسصیثب ايلیه يريدی َبی َمسمبن 

  1390از مُر مبٌ  کبسشٌبػی ثیَتکٌَلَطی کشبٍسصیايلیه يريدی 

 کبسشٌبػی اسشذ ثیَتکٌَلَطی کشبٍسصی ٍکشبٍسصی ثیَتکٌَلَطی کبسشٌبػی : دٍسُ ّبی هَجَد

در سٍ يريدیًفش  23: تعذاد داوطجًی کبرضىبسی ارضذ مًجًدًفش     36:   تبکىًنکبسشٌبػی اسشذ تعذاد فبرغ التحصیل 

در چُبر يريدیًفش   138:  تعذاد داوطجًی کبرضىبسی مًجًدًفش                20:  تبکىًن کبسشٌبػیتعذاد فبرغ التحصیل 

ًفش 8:  اعضبی غیر ثبثت تک درس              ًفش         5: تعذاد اعضبی َیئت علمی ثبثت



اعضبی ّیئت علوی گشٍُ ثیَتکٌَلَطی کشبٍسصی

دكترمقصُد پژٌَىذي دکتری 

بیُلُژی سلُلی َ مُلکُلی 
از فراوسً

مدیر گرًه بیٌتکنٌلٌژی 

آباديدكترمحمذ احمذ 

بیُلُژی مُلکُلی از آلماندکتری 

وژاددکتر علیرضا تاری 

ژوتیک از داوشگاي تبریس   دکتری 
معاًن دانشکده کشاًرزی

مجیذیدکتر محمذ 

دکتری بیُتکىُلُژی

داوشگاي مشٍذاز 

دکتر رعىا َلي زادي كامران  

دکتری ژوتیک در داوشگاي تبریس

:كارشناس گرًه

مٍىذش مُوا بردبار  
کارشىاش گیاٌپسشکی



آصهبیشگبُ ّبی گشٍُ ثیَتکٌَلَطی کشبٍسصی

آزمایشگاه کشت بافت ازمایشگاه تحقیقاتی  بیوتکنولوِژی

اتاق میکروسکوپ فلورسنت  اتاق الکتروفورز



آزمایشگاه های گروه بیوتکنولوژی کشاورزی

اتاق انتقال ژن فیتوترون

:دستگاه ىای ميم مٌجٌد در آزمایشگاه ىای گرًه
 

،  PCR، سُویفیکاتُر، میکرَسکُپ فلُرسىت، ژل داک، qPCR ،ELISAتفىگ ژوی، 

ساوتریفیُژٌای پر سرعت یخچال دار َ ژرمیىاتُرٌا، اوکُباتُرٌا َ شیکرٌا



تبکٌَى 1388دػتبٍسدّبی پظٍّشی گشٍُ ثیَتکٌَلَطی کشبٍسصی اص ػبل 

پظٍّشی-ٍ علوی ISIهقبلِ  60چبپ ٍ اًتشبس ثیش اص 

هقبلِ کٌفشاًغ علوی   80اسائِ ثیش اص  

ػبل گزشتِ 6دس 

عٌَاى افتخبس ٍ جبیضُ هلی دس جشٌَاسُ ّب ٍ کٌفشاًؼْبی هلی 4کؼت 

ديمیه جطىًارٌ زیست فىبيری ایران،      َفتمیه کىفراوس ملی ثیًتکىًلًشی ایران،       ديازدَمیه کىگرٌ شوتیک ایران

اص اًؼبى، گیبّبى هختلف، ثبکتشیْب، قبسچْب ٍ هخوش  طى 20ثیش اص جذاػبصی ٍ کلًَیٌگ 

SOS3, ECH42, CERK1, IGF1, MSI4, PKT3, PKT4, CLF, FT, NPR1, MYC2, P25, P0, HXT2, HXT3, RGT2, …

اص طشیق کشت ثبفت گیبّی هْن داسٍئی ٍ صیٌتی ٍ صساعی تکثیش اًَاع گیبّبىایجبد پشٍتَکل  

...ثىفطٍ آفریقبیی، زعفران، سىجل الطیت، پرياوص، رازیبوٍ، تًتًن، سیت زمیىی، ررت، گًجٍ فروگی، آفتبثگردان، کلسا، کبًَ ي 

(اٍلیي ثبس دس دًیب)پشٍتئیي دس هکبًیؼن هقبٍهت ثِ شَسی ٍ هکبًیؼن گلذّی  -کشف ػِ هیبًکٌش هَلکَلی پشٍتئیي



تبکٌَى 1388هحصَالت گشٍُ ثیَتکٌَلَطی کشبٍسصی اص ػبل 

 اًتقبل طىIGF1 (اًؼَلیي )ثِ چٌذ گیبُ ٍ یک ثبکتشی جْت تَلیذ داسٍیی اًؼَلیي

 تَلیذ آًضینTaq DNA Polymerase  ثشای اٍلیي ثبس دس ایشاى جْت اػتفبدُ دسPCR

 اًذاصُ ثشای اػتفبدُ دس الکتشٍفَسص اػیذّبی ًَکلئیک هبسکشتَلیذ

 هقبٍم ثِ ٍیشٍع گیبّبى ػیت صهیٌی  ایجبدPVX  اص طشیق اًتقبل طى ٍ هکبًیؼنRNA Silencing

  اص طشیق اًتقبل طى هقبٍم ثِ علف کش ایجبد گیبّبى گٌذم، ػیت صهیٌی ٍ تَتَىBar

  اص طشیق اًتقبل طى هقبٍم ثِ شَسی ایجبد گیبّبى کلضا، ػَیب، ػیت صهیٌی ٍ رستSOS3

 خَدتشهیویثتي ثیَتکٌَلَطیک جذاػبصی ٍ شٌبػبیی یک ثبکتشی هفیذ ثشای تَلیذ



جْت آشٌبیی ثب 

دسٍع دٍسُ کبسشٌبػی، کبسشٌبػی اسشذ ٍ دکتشی ثیَتکٌَلَطی   

ٍ هطبلعِ ػشفصل دسٍع، جذٍل ثشًبهِ ّبی دسػی ّفت ٍ ّشت تشهی کبسشٌبػی    

:داًشگبُ تَصیِ هیگشددٍة ػبیت گشٍُ ثیَتکٌَلَطی هشاجعِ ثِ 

  



ٍاحذ تشم اٍل
2 ثیًضیمی گیبَی
2+1 میکريثیًلًشی عمًمی

2 شوتیک مًلکًلی مقذمبتی
2 ًَرمًوُبی گیبَی ي تمبیس ثبفتُب
2+1 ریس ازدیبدی ي کطت ثبفتُبی گیبَی

12 مجمًع ياحذ ترم  
تشم دٍم

2+1 ثیًتکىًلًشی گیبَی
3 مُىذسی شوتیک

2+1 مُىذسی شوتیک گیبَی

2 میکريثُب شوتیک

11 مجمًع ياحذ ترم  
تشم ػَم

1+1 کبرثرد کبمپیًتر در ثیًتکىًلًشی
1 ارائٍ تب ثُمه مبٌ                      سمیىبر
6 ارائٍ پريپًزال تب آثبن مبٌ            پبیبن وبمٍ 
9 مجمًع ياحذ ترم  

تشم چْبسم
دفبع تب ضُریًر مبٌ         وبمٍپبیبن 

32 مجمًع ياحذ ديرٌ کبرضىبسی ارضذ  
سیتًشوتیک، اصالح وجبتبت تکمیلی، شوتیک تکمیلی، ريش تحقیق، ثیمبریُبی گیبَی،  : سبیر دريس اختیبری

میکرية ضىبسیثیًمتری، کبرثرد ثیًتکىًلًشی در رضتٍ َبی مختلف کطبيرزی، 

دسٍع
کبسشٌبػی اسشذ  
یثیَتکٌَلَطی کشبٍسص

ثٌذی چْبس تشهی  قؼین ت 
ٍاحذّب



ترمی  ىفت برنامو 

کارشناسی

رشتو ميندسی کشاًرزی 

بیٌتکنٌلٌژی –

   

گرًه بیٌتکنٌلٌژی  

دانشکده کشاًرزی



ترمی  ىفت برنامو 

کارشناسی

رشتو ميندسی کشاًرزی 

بیٌتکنٌلٌژی –

   

گرًه بیٌتکنٌلٌژی  

دانشکده کشاًرزی



بیٌتکنٌلٌژی –ترمی  کارشناسی       رشتو ميندسی کشاًرزی ىشت برنامو 



بیٌتکنٌلٌژی –ترمی  کارشناسی       رشتو ميندسی کشاًرزی ىشت برنامو 


