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  مختصري از سوابق علمی و تحقیقاتی
  

  : مشخصات فردي -1
  

  سال تولد   نام و نام خانوادگی
  1359  حمید محمدي

  
  :سوابق تحصیلی -2
  

  سال اخذ مدرك  محل تحصیل  رشته تحصیلی  مقطع تحصیلی
  1376  میانه -امام خمینی دبیرستان   علوم تجربی  دیپلم

  1382  ارومیهدانشگاه   ت و اصالح نباتاتزراع   کارشناسی
  1385  دانشگاه تهران  زراعت    کارشناسی ارشد

  1390  دانشگاه تهران  فیزیولوژي گیاهان زراعی  دکتري
  

   85رودي ه تهران ودانشگا  - دکتري فیزیولوژي گیاهان زراعتیمقطع و شاگرد اول رتبه اول * 

رابطه بین رشد مجدد و محتواي نیتروژن ریشه یونجه تحت                                     :اسی ارشدکارشن عنوان پایان نامه*
   تنش شوري

مرتبط  یوشیمیاییو ب یزیولوژیکیف یزمهايمکان یمطالعه قدرت مخزن و برخ :رساله دکتريعنوان  **
ینش رطوبتتنش و عدم ت یطتحت شرا )رقم 81( یرانیا گندم هايژنوتیپبا آن در   

 
  پژوهشیمقاالت  -3
  و داخلی پژوهشی خارجی -مجالت علمی -1-3
  

ارزیابی . 1390 .، پوستینی ك، جودي م و فاتحی فع ف، عباسی مرادي، احمدي، عمحمدي ح، 
، 42دوره . مجله علوم گیاهان زراعی ایران. صفات مهم براي بهبود عملکرد گندم تحت تنش خشکی

  .373-385، صفحه 2شماره 
  



 ٢

بررسی تجمع و آزادسازي مواد فتوسنتزي  .1389 .محمدي ح محمدي و، عباسی ع وجودي م، احمدي ع، 
مجله علوم گیاهان زراعی . ساقه در ارقام زراعی گندمهاي ایران تحت شرایط فاریاب و تنش خشکی

  .315-328صفحه  2شماره  41دوره  .ایران
  

تاثیر تیمارهاي مختلف اسموپرایمینگ بر جوانه زنی  .زاده فو شریف محمدي حمحمدي م، مرادي پ، جان
مجله پزوهش در ). .Lactuca sativa L(و کاهو ) .Lycopersicon escolentum L(بذور گوجه فرنگی 

  .1386تابستان . سال سوم، شماره اول). اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان  -علوم کشاورزي
  

تاثیر تنش خشکی بر تغییرات هورمونی و . 1390. اسی ع، پوستینی كمرادي ف، احمدي ع، عب محمدي ح،
جلد چهارم، شماره . مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی. کربوهیدراتهاي دانه در حال نمو دو رقم گندم

  . 139-155چهارم، 
 
Mohammadi, H., Poustini, K. and Ahmadi, A. 2008. Root Nitrogen Remobilization 

and Ion Status of Two Alfalfa (Medicago sativa L.) Cultivars in Response to 
Salinity Stress. Journal of agronomy and crop science, 194: 126–134. 

 
Joudi, M., Ahmadi, A., Mohamadi, V., Abbasi, A., Vergauwen, R., Mohammadi, H and 

Van den Ende, W. 2011. Comparison of fructan dynamics in two wheat cultivars 
with different capacities of accumulation and remobilizationunder drought stress. 
Physiologia Plantarum 144(1):1-12.  

 
Mohammadi H, Ahmadi A, Yang JC, Moradi F, Wang Z, Abbasi A and Poustini K. 

2013. Effects of nitrogen and ABA application on basal and distal kernel weight of 
wheat. J. Agr. Sci. Tech. Vol. 15: 889-900. 

 
Mehdi Joudi, Ali Ahmadi, Valiollah Mohammadi, Alireza Abbasi and Hamid 

Mohammadi. 2013. Genetic changes in agronomic and phenologic traits of Iranian 
wheat cultivars grown in different environmental conditions. Euphytica. DOI 
10.1007/s10681-013-1027-7.   

  
  و خارجیکنگره هاي داخلی  -2-3

 

تاثیر تنش خشکی و شوري بر جوانه زنی یونجه یکساله و شبدر  .و بهشتیان مسگران م حمحمدي 
لغایت  18 -دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران -اي کشوراولین همایش ملی گیاهان علوفه. برسیم

  . 1384مرداد ماه  20



 ٣

 عصاره آبیاثر  .مجد، ر ا و .ح کازرونی ح، محمدي ،راشد محصل م ،ت.ابراهیم ممحمدي م، آلجان
اولین . ).Vigna radiata L(ماش و رشد اولیه بر جوانه زنی) Acroptilon repens L.(تلخه

  .1384آبان ماه  30و  29 –دانشگاه فردوسی مشهد  –همایش تخصصی حبوبات در ایران 
سازي اسمزي روي  رسی اثر آمادهبر .زاده فمحمدي م، و شریفحیدري ذوله ح، جان محمدي ح،
. هاي بذري مختلف حرارت و توده در درجه) Triticum aestivum(زنی بذور گندم نان  جوانه

  .85شهریور  -چهارمین کنفرانس سراسري و دومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
دهمین . رایط شوريتغییرات ترکیب رنگدانه دو رقم یونجه ایرانی در ش. محمدي ح و فرامرزي ع

  .1387تابستان  -کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات
) Medicago sativa L( یونجه ارقام خشک ماده تجمع با آن رابطه و یونی توزیع الگوي .محمدي ح
 توسعه راهکارهاي و گیاهان در شوري تنش ملی کنفرانس اولین. شوري تنش شرایط تحت

       .  1392 .شهید مدنی آذربایجاندانشگاه . شور شرایط در  کشاورزي
 اولین. شوري شرایط در ریشه نیتروژن محتواي با آن رابطه و یونجه مجدد رشد واکنش .محمدي ح 

دانشگاه . شور شرایط در  کشاورزي توسعه راهکارهاي و گیاهان در شوري تنش ملی کنفرانس
  .1392. شهید مدنی آذربایجان

 و زنی جوانه بر بذور کاشت از قبل سازي آماده تیمارهاي تأثیر بررسی. و جان محمدي م محمدي ح
 تنش ملی کنفرانس اولین. خشکی و شوري تنش تحت) Lens culinaris( عدس گیاهچه رشد

.   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. شور شرایط در  کشاورزي توسعه راهکارهاي و گیاهان در شوري
1392.  

 زنی جوانه خصوصیات بر خشکی و  شوري تنش تاثیر. ح محمدي ،م قبادي ،ف احمدي ،ح حیدري
 و گیاهان در شوري تنش ملی کنفرانس اولین. ).Corianderum sativum L( گشنیز گیاه

  .1392. دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. شور شرایط در  کشاورزي توسعه راهکارهاي
  

Esmailpour Jahromi, M., Ahmadi, A., Joudi, M., and Mohammadi, H. Relationships 
between grain yield and flag leaf chlorophyll contents of Iranian wheat cultivars 
under drought stress and non-stress conditions. 5th Annual International 
Symposium on Environment. 20-23 of May 2010. Athens, Greece. 

  
  
  
  



 ٤

  کتاب و گردآوري هترجم -3-3
  

فیزیولوژي عملکرد گیاهان زراعی  .1390 .محمدي م و ملکی مجان محمدي ح،پوستینی ك، 
)The Physiology of Crop Yield( .انتشارات دانشگاه تهران.  

  
ویژه آزمون ( فیزیولوژي گیاهی) 1390تجدید چاپ در ( .1387 .محمدي، حو . حیدري ذوله، ح

  .ري دیباگران تهرانموسسه فرهنگی هن. )ارشد
  

ویژه آزمون ( زراعت و فیزیولوژي گیاهان زراعی. 1392. یونسی ا و سلیمی خ محمدي ح،
  .موسسه فرهنگی هنري دیباگران تهران .)دکتري

  
  تدریس -4

  عنوان درس  موسسه/ دانشگاه
  فیزیولوژي گیاهی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
  ي گیاهیفیزیولوژ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
  هاي محیطی در گیاهانتنش دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
  هاکشهاي هرز و علففیزیولوژي علف دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
  بیوشیمی گیاهی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
  اکولوژي گیاهان زراعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
  لیزراعت تکمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
  تولید گیاهان زراعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
  زیست شناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
  2گیاهشناسی  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

  
  
  طرح هاي تحقیقاتی در حال اجرا و اتمام یافته - 5
  

 فسفره هیمختلف تغذ يدر روشها ینیزم بیس يبذر ياندازه غده ها عیعملکرد و توز یبررس -1

 سیستم در زمینیسیب تیوبرمینی تولید بر بستر نوع و تغذیه مدیریت تاثیر بررسی -2
 )ماسه در کشت( هیدروپونیک



 ٥

 کیفیت و کمیت رشد، بر موثر فیزیولوژیک صفات برخی روي بر بوته تراکم نیتروژن، تیمار تاثیر -3
 کاغذي تخم کدوي در تولیدي بذرهاي و هامیوه

 د کشاورزي بخش طرح گندمانجام طرح در وزارت جها -4
تحت  یکتان روغن یزیولوژیکو ف یکمورفولوژ یاتبر خصوص یتانیومت اکسیديتاثیر نانو ذرات د -5

 یتنش خشک یطشرا
 

  هاداوري مجالت و کنفرانس – 6
  

 داوري در یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ایران -1
 تات ایرانهمین کنگره علوم زراعت و اصالح نبادوازدداوري در  -2
 در  کشاورزي توسعه راهکارهاي و گیاهان در شوري تنش ملی کنفرانس اولینداوري در  -3

 . شور شرایط
 )پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران(مجله به زراعی کشاورزي  داوري در -4
   Plant Biologyداور کتاب  -5

  
  
  هاي تخصصیمهارت –٧
  

  تولید ورمی کمپوست در جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران -1
  )76با نمره (آزمون زبان انگلیسی عمومی  -2

  
2. GLP (Good Laboratory Practice) in ABRII (Agricultural biotechnology   research 

institute of Iran). 
3.  HPLC (High Performance Liquid Chromatography)  in ABRII.  
4.  Enzymatic and non-enzymatic antioxidants assay in ABRII  
5.  Assaying of Key enzymes activity involved in pathway converting sucrose-to-

starch in Key Laboratory of Crop Genetics and Physiology of Jiangsu Province, 
Yangzhou University of China. 

6.  Plant Hormones assay in ABRII and Key Laboratory of Crop Genetics and                                     
Physiology of Jiangsu Province, Yangzhou University of China. 
 

  
  کسب افتخارات علمی –٨

کتاب فیزیولوژي گیاهان زراعی به عنوان کتاب شایسته تقدیر در بیستمین جایزه  -1
  1390کتاب فصل زمستان 

  


