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ت علمی گروه گیاهپزشکی
معرفی اعضای هیئ 

دکتر مسعود احمدزاده

دکتر عليرضا بندانی

متولد 1346
مرتبهی دانشگاهی :استاد
محل اخذ مدرك
كارشناسی :دانشگاه تهران
كارشناسی ارشد :دانشگاه تربيت مدرس
دکترا :دانشگاه تهران
رشــته و گرايــش تخصصــی :بیماریشناســی گیاهــی -كنتــرل
بيولوژيــك بیماریهــای گیاهــی
دروس ارائهشــده :کنتــرل بیولوژیــک در بیماریشناســی گیاهــی،
مدیریــت بیماریهــای گیاهــی ،باکتریشناســی گیاهــی

متولد 1344
مرتبهی دانشگاهی :استاد
محل اخذ مدرك
كارشناسی :دانشگاه تهران
كارشناسی ارشد :دانشگاه تهران
دکترا :دانشگاه ردينگ (انگلستان)
رشــته و گرايــش تخصصــی :حشرهشناســی کشــاورزی -فيزيولــوژی و
سمشناســی
دروس ارائهشده :بیوشیمی حشرات ،فیزیولوژی غدد و ایمنی
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دکتر حسين اللهیاری

دکتر كيوان بهبودی

متولد 1352
مرتبهی دانشگاهی :استاد
محل اخذ مدرك
كارشناسی :دانشگاه تهران
كارشناسی ارشد :دانشگاه تهران
دکترا :دانشگاه تهران
رشــته و گرايــش تخصصــی :حشرهشناســی کشــاورزی  -كنتــرل
بيولوژيــك آفــات گیاهــی
دروس ارائهشــده :مدیریــت تلفیقــی آفــات ،اصــول مبــارزه بــا آفــات
گیاهــی ،پویایــی جمعیــت حشــرات ،آفــات و بیماریهــای مهــم
گیاهــان جالیــز ،ســبزی و زینتــی

متولد 1347
مرتبهی دانشگاهی :دانشیار
محل اخذ مدرك
كارشناسی :دانشگاه تهران
كارشناسی ارشد :دانشگاه تهران
دکترا :دانشگاه تهران
رشــته و گرايــش تخصصــی :بیمــاری شناســی گیاهــی -كنتــرل
بيولوژيــك بیماریهــای گیاهــی
دروس ارائهشــده :برهمکنــش گیــاه ،میکروارگانیســم ،بیواکولــوژی
عوامــل بیمــاریزای خاکــزاد گیاهــان ،بیماریهــای مهــم گیاهــان
زراعــی ،اکولــوژی مولکولــی میکروارگانیســمهای ریزوســفر و
فیلوســفر ،بیواکولــوژی عوامــل بیمــاریزای خاکــزاد گیاهــان ،مدیریــت
بیماریهــای گیاهــی

متولد 1347
مرتبهی دانشگاهی :استاد
محل اخذ مدرك
كارشناسی :دانشگاه تهران
كارشناسی ارشد :دانشگاه تهران
دکترا :دانشگاه تهران
رشــته و گرايــش تخصصــی :بیمــاری شناســی گیاهــی  -قارچشناســی
و بیماریهــای قارچــی گیاهــان
دروس ارائهشــده :روشهــای مولکولــی در بیمــاری شناســی گیاهــی،
ژنتیــک قارچهــا ،ژنتیــک بیماریزایــی بیمارگرهــای گیاهــی،
سیســتماتیک قارچهــا ،قارچشناســی تکمیلــی ،بیوتکنولــوژی در
بیماریهــای گیاهــی

متولد 1359
مرتبهی دانشگاهی :دانشیار
محل اخذ مدرك
كارشناسی :دانشگاه گرگان
كارشناسی ارشد :دانشگاه تربيت مدرس
دکترا :دانشگاه تربيت مدرس
رشته و گرايش تخصصی :بیماری شناسی گیاهی  -نماتد شناسی
دروس ارائهشــده :بیواکولــوژی نماتدهــا ،سیســتماتیک و فیلوژنــی
مولکولــی نماتدهــا ،نماتدشناســی تکمیلــی ،نماتدشناســی تکمیلــی
 ،2نماتدشناســی گیاهــی و اصــول نماتدشناســی ،نماتدهــای انــگل
گیاهــی

دکتر وحید حسينی نوه

دکتر اکبر ديزجی

متولد 1352
مرتبهی دانشگاهی :استاد
محل اخذ مدرك
كارشناسی :دانشگاه شيراز
كارشناسی ارشد :دانشگاه تهران
دکترا :دانشگاه تهران
رشــته و گرايــش تخصصــی :حشرهشناســی کشــاورزی  -فيزيولــوژی
و سمشناســی
دروس ارائهشــده :بیوتکنولــوژی حشــرات ،ژنتیــک مولکولــی حشــرات،
فیزیولــوژی و رفتارشناســی زنبورعســل ،پروکاریــوت هــای بیمــاریزا در
گیاهــان ،آفــات انبــاری ،سمشناســی آفتکشهــا

متولد 1352
مرتبهی دانشگاهی :دانشیار
محل اخذ مدرك
كارشناسی :دانشگاه تبريز
كارشناسی ارشد :دانشگاه شيراز
دکترا :دانشگاه تهران
رشته و گرايش تخصصی :بیماری شناسی گیاهی -ویروسشناسی
دروس ارائهشــده :ویروسشناســی گیاهــی تکمیلــی ،ویروسشناســی
گیاهــی ،روش تحقیــق در بیمــاری شناســی گیاهــی
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دکتر محمد جوان نیكخواه

دکتر رامين حیدری
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معرفی اعضای هیئت علمی گروه گیاهپزشکی
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ت علمی گروه گیاهپزشکی
معرفی اعضای هیئ 

دکتر آزاده زاهدی گلپايگانی
متولد 1357
مرتبهی دانشگاهی :دانشیار
محل اخذ مدرک
كارشناسی :دانشگاه تهران
كارشناسی ارشد :دانشگاه تهران
دکترا :دانشگاه تهران
رشته و گرايش تخصصی :حشرهشناسی کشاورزی -کنهشناسی
دروس ارائهشــده :کنهشناســی پیشــرفته (بیواکولــوژی ،رفتارشناســی و
فیزیولــوژی) ،کنهشناســی گیاهــی ،کنهشناســی تکمیلــی ،کنههــای
زیــانآور کشــاورزی

دکتر قدرت اله صباحی
متولد 1341
مرتبهی دانشگاهی :دانشیار
محل اخذ مدرك
كارشناسی :دانشگاه شيراز
كارشناسی ارشد :دانشگاه تهران
دکترا :دانشگاه تهران
رشـته و گـررايش تخصصـی :حشرهشناسی کشاورزی -فيزيولوژی و
سمشناسی
دروس ارائهشده :فناوری فرموالسیون آفتکشها ،تکنولوژی مبارزه
شیمیایی ،سمشناسی محیطی ،روشهای پژوهش در حشرهشناسی،
سمشناسی آفتکشها
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دکتر حسين صارمی

دکتر عليرضا صبوری

متولد 1337
مرتبهی دانشگاهی :استاد
محل اخذ مدرک
كارشناسی :دانشگاه تهران
كارشناسی ارشد :دانشگاه تربيت مدرس
دکترا :دانشگاه سیدنی (استرالیا)
رشــته و گرايــش تخصصــی :بیمــاری شناســی گیاهــی -قارچشناســی و
بیماریهــای قارچــی گیاهــان
دروس ارائهشــده :بیماریهــای گیاهــی ،توکســینهای عوامــل
بیمــاریزای گیاهــان ،اکولــوژی قارچهــا

متولد 1347
مرتبهی دانشگاهی :استاد
محل اخذ مدرك
كارشناسی :دانشگاه شهید چمران اهواز
كارشناسی ارشد :دانشگاه تربيت مدرس
دکترا :دانشگاه تربيت مدرس
رشته و گرايش تخصصی :حشرهشناسی کشاورزی -کنهشناسی
دروس ارائهشــده :بندپایــان زیــانآور انســان و دام ،روش هــای پژوهــش
در حشرهشناســی کشــاورزی ،اصــول ردهبنــدی و قوانیــن نامگــذاری
جانــوری ،اصــول و قوانیــن نامگــذاری و ردهبنــدی حشــرات،
کنهشناســی پیشــرفته (بیواکولــوژی ،رفتارشناســی و فیزیولــوژی)،
ردهبنــدی گروههــای خــاص بندپایــان

متولد 1327
مرتبهی دانشگاهی :استاد
محل اخذ مدرك
كارشناسی :دانشگاه تهران
كارشناسی ارشد :دانشگاه داکوتای امريکا
دکترا :دانشگاه ردينگ (انگلستان)
رشته و گرايش تخصصی :سمشناسی محیطی -سمشناسی آفتکشها

متولد 1343
مرتبهی دانشگاهی :استاد
محل اخذ مدرك
كارشناسی :جندیشاپور
كارشناسی ارشد :دانشگاه الوال (كانادا)
دکترا :دانشگاه الوال (كانادا)
رشــته و گرايــش تخصصــی :حشرهشناســی کشــاورزی -اکولــوژی،
رفتارشناســی و كنتــرل بيولوژيــك
دروس ارائهشــده :اکولــوژی حشــرات ،رفتارشناســی حشــرات ،مقاومــت
گیاهــان بــه آفــات ،مدیریــت آفــات گلخانــه
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دکتر خلیل طالبی جهرمی

دکتر احمد عاشوری
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ت علمی گروه گیاهپزشکی
معرفی اعضای هیئ 
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دکتر رضا طالیی حسنلویی
متولد 1353
مرتبهی دانشگاهی :استاد
محل اخذ مدرك
كارشناسی :دانشگاه تبريز
كارشناسی ارشد :دانشگاه تهران
دکترا :دانشگاه تهران
رشــته و گرايــش تخصصــی :حشرهشناســی کشــاورزی -كنتــرل
بيولوژيــك (پاتولــوژی حشــرات)
دروس ارائهشــده :کنتــرل بیولوژیــک آفــات ،بیمارگرهــای آفــات،
جانورشناســی ،فنــاوری فرموالســیون آفتکشهــا ،بیوتکنولــوژی
حشــرات

دکتر خلیل ب ِردی فتوحی فر
متولد 1355
مرتبهی دانشگاهی :دانشیار
محل اخذ مدرك
كارشناسی :دانشگاه گرگان
كارشناسی ارشد :دانشگاه تهران
دکترا :دانشگاه تهران
رشــته و گرايــش تخصصــی :بیمــاری شناســی گیاهــی  -قارچشناســی
و بیماریهــای قارچــی گیاهــان
دروس ارائهشــده :فیزیولــوژی قارچهــا ،قارچهــای همزیســت،
قارچشناســی عملــی پیشــرفته (ردهبنــدی گروههــای خــاص
قارچهــا) ،بیماریهــای مهــم درختــان میــوه ،قارچشناســی ،ژنتیــک
مولکولــی ،بیمــاری شناســی بــذر ،بیماریهــای مهــم گیاهــان جالیــز،
ســبزی ،زینتــی
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ت علمی گروه گیاهپزشکی
معرفی اعضای هیئ 

دکتر سید حسين گلدانساز

دکتر جاماسب نوذری

متولد 1339
مرتبهی دانشگاهی :دانشیار
محل اخذ مدرك
كارشناسی :دانشگاه تهران
كارشناسی ارشد :دانشگاه تربیت مدرس
دکترا :دانشگاه الوال (کانادا)
رشــته و گرايــش تخصصــی :حشرهشناســی کشــاورزی -كنتــرل
بيولوژيــك آفــات
دروس ارائهشــده :آفــات مهــم گیاهــان زراعــی ،حشرهشناســی
کشــاورزی ،رفتارشناســی حشــرات ،کنتــرل بیولوژیــک آفــات ،حشــرات
گردهافشــان و زنبورعســل

متولد 1343
مرتبهی دانشگاهی :دانشیار
محل اخذ مدرك
كارشناسی :دانشگاه تهران
كارشناسی ارشد :دانشگاه شهید چمران اهواز
دکترا :دانشگاه تهران
رشته و گرايش تخصصی :حشرهشناسی کشاورزی  -بيوسیستماتیك
دروس ارائـهشده :تنوع زیستـی بندپایان ،ردهبنـدی گـروههای خـاص
بندپایان ،آفات مهم درختـان میوه ،ردهبندی حشرات ،بیوسیستماتیـک
جانوری ،حشرات گردهافشان و زنبورعسل ،حشرهشناسی 2
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متولد 1359
مرتبهی دانشگاهی :استادیار
محل اخذ مدرك
كارشناسی :دانشگاه کرمان
كارشناسی ارشد :دانشگاه تهران
دکتری :دانشگاه واخنینگن (هلند)
رشته و گرايش تخصصی :بیماری شناسی گیاهی
دروس ارائهشــده :مبانــی بیمــاری شناســی گیاهــی ،بیماریهــای
گیاهــی

ت علمی گروه گیاهپزشکی
معرفی اعضای هیئ 

دکتر امير ميرزادی گوهری

.

