بسمه تعالي
فرم گزارش فعالیتهای پژوهشگران بخش اصالح و بذر دوره یكساله مورد ارزشیابي
اطالعات عمومي پژوهشگر:
نام:

محل متبوع:

بهروز

نام خانوادگي:

كد ملي:

محمدی

مركز .تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعي استان زنجان....

آخرین مدرك تحصیلي:

فوق لیسانس

عنوان پست سازماني:

كارشتاس بخش اصالح و بذر

0655998824

بخش/تحقیقات اصالح تهیه نهال و بذر....

باغباني

رشته
تحصیلي:

مسئولیت فعلي:

علمي ⃝ /غیر علمي  رتبه 5و پایه.... 62+6:

سرپرست پایگاه دیم خدابنده زنجان

ارائه مقاله در سمینارهای علمي
تاریخ
ردیف

رو

ما

ز

ه

5

5

56

5995

6

5

56

5995

9

65

0

5995

سال

عنوان همایش

عنوان مقاله

توسعه پایداركشاورزی

تاثیركاربرد اسید هیومیک بر خصوصیات كمي و كیفي زیتون رقم كرونائیكي در استان

و محیطزیست سالم در

زنجان

همدان5995
توسعه پایداركشاورزی
و محیطزیست سالم در
همدان5995

بركشاورزی و محیط
زیست ارومیه 95

بهروز محمدی ،مهدی
طاهری ،و لیال تابنده
سید حسین ناظر
كاخكي

بررسي تاثیر كاربرد اسید هیومیک بر فتوسنتز و صفات رویشي زیتون رقم كرونائیكي در
استان زنجان

بهروز محمدی ،مهدی
طاهری ،ولي ربیعي و
لیال تابنده
جواد المعي

دومین همایش ملي
تنوع زیستي و تاثیر آن

اسامي مولفان به ترتیب

هرواني،مجید احمدی
نقش گیاهان جایگزین آیش تابستاني بركاهش آلودگي محیط زیست در مناطق سرد

،والح بابیوردی ،رقیه
پرستاری ،بهروز
محمدی

كامل یا
خالصه

همكاری در طرحهای تحقیقاتي مصوب مؤسسات تحقیقاتي در دست اجرا
تاریخ انجام
شروع
عنوان طرح /پروژه

ردیف

مقایسه عملكرد الین امید بخش لوبیا قرمز )(KS31287با رقم یاقوت و توده محلي در شرایط زارعین استان

پایان

وظیفه محوله

همكار

1397/01/01

1398/07/01

6

بررسي سازگاری الین های لوبیا چیتي در آزمایشات مقایسه عملكرد یكنواخت.

همكار

1396/03/01

1398/05/01

9

ارزیابي عملكرد ارقام نخود در كشت انتظاری در شرایط زارعین مناطق سردسیر دیم زنجان

همكار

1396/09/01

1398/03/01

همكار اصلي

1396/07/01

1398/01/01

5

0

8
2

زنجان

مطالعه برخي صفات زراعي و عملكرد دانة الینهای جو زراعي در آزمایشات مقدماتي مقایسة عملكرد در
مناطق سرد و معتدل دیم
بررسي خصوصیات زراعي و عملكرد دانه الینهای جو درآزمایشات مقایسه عملكرد پیشرفته مشترك مناطق
سردسیر دیم
ارزیابي وگزینش الین ها در نسل های در حال تفكیک جو زمستانه و بینابین در شرایط دیم سردسیر
مقایسه عملكرد الین امید بخش لوبیا قرمز )(KS31287با رقم یاقوت و توده محلي در شرایط زارعین استان

2

همكار اصلي

1396/07/01

1398/01/01

زنجان

همكار اصلي

1396/07/01

1398/01/01

همكار

1397/01/01

1398/07/01

مجری در طرحهای تحقیقاتي مصوب در دست اجرا
ردیف

5

6

9

عنوان طرح /پروژه

ارزیابي مشخصات زراعي ،سازگاری و پایداری عملكرد دانه ژنوتیپهای جو در مناطق سرد و معتدل دیم
بررسي خصوصیات زراعي ،سازگاری و پایداری عملكرد دانه ژنوتیپهای جو در مناطق سرد و معتدل دیم
بررسي سازگاری و پایداری عملكرد دانه الین های جو در آزمایش های یكنواخت سراسری مناطق سردسیر دیم
مطالعه برخي صفات زراعي و عملكرد دانة الینهای جو زراعي در آزمایشات مقدماتي مقایسة عملكرد در مناطق

0

8

2

مؤسسه /واحد تصویب طرح

تاریخ انجام

سمت در اجرا

شروع

پایان

مجری

موسسه تحقیقات دیم كشور

92/2/5

044/5/5

مجری

موسسه تحقیقات دیم كشور

98/2/5

99/5/5

مجری

موسسه تحقیقات دیم كشور

90/2/5

95/5/5

مجری

موسسه تحقیقات دیم كشور

92/2/5

95/5/5

مجری

سرد و معتدل دیم
ارزیابی خصوصيات زراعی و عملكرد دانه ژنوتيپ هاي جو در آزمایش هاي مقایسة عملكرد بين المللی مناطق سردسير دیم

موسسه تحقیقات دیم كشور

بررسی خصوصيات زراعی و عملكرد دانه الینهاي جو درآزمایشات مقایسه عملكرد پيشرفته مشترك مناطق سردسير دیم

موسسه تحقیقات دیم كشور

5992/2/5

95/5/5

مجری

92/2/5

95/5/5

مجری

طرح های خاتمه یافته

ردیف
5
6
9
0
8
2
2

عنوان طرح /پروژه

وظیفه محوله

تاریخ انجام
شروع

پایان

ارزیابي عملكرد دانه الین امید بخش عدس ) (FLIP 96-59 Lدر شرایط زارعین

همكار

1395/12/01

1397/06/01

گزینش الین ها در نسل های در حال تفكیک جو زمستانه و بینابین برای صفات زراعي مؤثر در عملكرد در شرایط دیم

همكار

1395/07/01

1397/01/01

سردسیر
بررسي خصوصیات زراعي و عملكرد دانه الین های جو در آزمایش مقدماتي مشترك در مناطق سردسیر دیم
بررسي خصوصیات زراعي و عملكرد دانه ژنوتیپهای جو در آزمایشات مقایسة عملكرد پیشرفته در مناطق سرد و معتدل

همكار

1395/07/01

1397/01/01

همكار اصلي

1395/07/01

1397/01/01

دیم
بررسي سازگاری و پایداری عملكرد دانه الین های جو در آزمایش های یكنواخت سراسری در شرایط دیم مناطق سرد

مجری

1393/07/01

1396/12/01

ومعتدل
بررسي سازگاری و پایداری عملكرد دانه الین های جو در آزمایش های یكنواخت سراسری مناطق سردسیرو معتدل دیم.

مجری

1392/07/01

1396/01/01

بررسي صفات زراعي و عملكرد دانة ژنوتیپهای جو در آزمایشات مقایسة عملكرد مقدماتي مشترك مناطق سرد و معتدل

همكار اصلي

1394/07/01

1396/01/01

دیم

5

گزینش الین ها در نسل های در حال تفكیک جو برای صفات زراعي مؤثر در عملكرد در شرایط دیم مناطق سردسیر

همكار

1394/07/01

1396/01/01

9

ارزیابي دو الین امید بخش لوبیا چیتي با رقم كوشا و توده محلي در شرایط زارعین

همكار

1394/02/01

1395/02/01

54

ارزیابي عملكرد ارقام پیشرفته و امید بخش عدس در مزارع دیم زارعین منطقه زنجان

همكار

1393/06/01

1394/06/01

55

بررسي سازگاری و پایداری عملكرد دانه الین های جو در آزمایش های یكنواخت سراسری مناطق سردسیر دیم

مجری

1390/07/01

1394/01/01

56

گزینش الین ها در نسل های در حال تفكیک جو برای صفات زراعي مؤثر در عملكرد در شرایط دیم

همكار

1392/07/01

1394/01/01

59

بررسي خصوصیات زراعي و عملكرد دانه الین های جو درآزمایش مقدماتي مشترك در مناطق سرد و معتدل دیم

همكار اصلي

1392/07/01

1394/01/01

بررسي پایداری عملكرد دانه در ژنوتیپ های امیدبخش گندم نان زمستانه و بینابین در شرایط آبیاری نرمال و تنش خشكي

همكار اصلي

1391/07/01

1393/07/01

50

پس از مرحل? گلدهي در مناطق سرد كشور(ERWYT-C91).

58

بررسي خصوصیات زراعي و عملكرد دانه الینهای جو درآزمایشات مقایسه عملكرد پیشرفته مشترك مناطق سردسیر دیم

همكار

1391/07/01

1393/01/01

52

بررسي خصوصیات زراعي و عملكرد دانه الین های جو درآزمایش مقدماتي مشترك در مناطق سردسیر دیم

همكار

1391/07/01

1393/01/01

52

گزینش الین ها در نسل های در حال تفكیک جو برای صفات زراعي مؤثر در عملكرد در شرایط دیم

همكار

1391/07/01

1393/01/01

تدریس مربیان و مدرسان
ردیف

عنوان

تاریخ

محل تدریس

5

آماده سازی زمین كاشت

5998

مركز آموزش كشاورزی

6

آماده سازی زمین كاشت

5992

9

آماده سازی زمین كاشت

5992

زنجان
مركز آموزش كشاورزی
زنجان
مركز آموزش كشاورزی
زنجان

دریافت لوح تشویق و تقدیر
موضوع تشویق

محل دریافت

تاریخ كسب

نظازت بر عملیات مخلوط كشي ارقام بذری

استان زنجان مركز تحقیقات كشاورزی

92/0/2

تصویب نام رقم "دادفر" برای الین لوبیا قرمز KS31303

موسسه تحقیقات اصالح و بذر

92/2/54

توضیحات تكمیلي:
اینجانب به مدت سه سال در اجرای طرحهای تحقیقاتي موسسه تحقیقات اصالح وتهیه نهال و بذر  ،با بخش تحقیفات حبوبات همكاری داشته ام .همكاری با بخشهای تحقیقاتي خاك وآب ،اصالح
وبذر،آفات وبیماریها وواحد ثبت گواهي بذرونهال مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعي زنجان  .حاصل نتایج فعالیتهای مزبورمنتج به نشر و چاپ چندین مقاالت پژوهشي در مجالت وهمایشات
داخلي وخارج از كشور گردیده است.نظر به اینكه در گذشته ،اسامي همكاران طرح های تحقیقاتي در گزارشات و مقاالت پژوهشي قید نمي گردید ،مراتب مورد تایید مسئوالن بخشهای تحقیقاتي
و مجریان مي باشد.از مجموع  62سال سابقه كار حدوداًدر  584طرح تحقیقاتي همكار بوده ام
.
نام و نام خانوادگي پژوهشگر

تاریخ

................بهروز محمدی.............................................

......................92/54/5............
امضاء

نام و نام خانوادگي مسئول بخش
....................................
امضاء

