به نام خدا

محل الصاق
محل الصاقعکس
عکس

رزومه علمی پژوهشی
 -1مشخصات فردی:
نام  :لیال
نام خانوادگی :حکیمی
نام پدر  :صالح

تاریخ تولد1354:

کد ملی:

محل تولد :تبریز

شماره شناسنامه914 :

نشانی محل سکونت:

تلفن تماس:

تلفن تماس ضروری:

پست الکترونیکیhakimi_l@yahoo.com :

 -2سوابق تحصیلی
مقطع

رشته

تحصیلی

تحصیلی

گرایش

مدت تحصیل
از

تا

نام واحد
آموزشی

کشور /شهر
محل تحصیل

معدل

فوق دیپلم
لیسانس

مهندسی
کشاورزی،عل

73

77

وم باغبانی
فوق لیسانس

79

81

وم باغبانی
دکترا

وم باغبانی

وتحقیقات
تهران ،دانشگاه

7 / 17

ازاد اسالمی

مهندسی
کشاورزی،عل

تبریز

7 / 16

واحد علوم

مهندسی
کشاورزی،عل

دانشگاه

88

93

واحد علوم
وتحقیقات تهران

30 / 18

 -3وضعیت استخدامی:
تاریخ استخدام1384.11.۲4 :

وضعیت همکاری :تمام وقت

مرتبه دانشگاهی :استادیاری

پایه 7:

: سوابق آموزشی-4
دروس تدریس شده

تاریخ پایان

تاریخ شروع

وضعیت همکاری

نام موسسه

- گیاهان زینتی-گیاهان دارویی

84

83

حق التدریس

دانشگاه آزاد

فیزیولوژی

ردیف

اسالمی ساوه

:  سوابق پژوهشی-5

:ISI مقاالت
تاریخ چاپ

عنوان مجله

Vol. 6 [1] March 2014 ADVANCES IN
BIORESEARCH

عنوان مقاله
Physiological and biochemical response of
Berberisintegerrima and
Cercissiliquastrum to cadmium .

Under press ADVANCES IN
BIORESEarch

Superoxide dismutase and Peroxidase
activities under Lead and Cadmium
stresses in Berberisintegerrima and
Cercissiliquasrum
Under press Journal of Biodiversity catalaze activity under Lead and
and Environmental
Cadmium stresses in Berberisintegerrima
and Cercissiliquasrum.
)Sciences (JBES

ر
1

۲

3

:مقالت علمی پژوهشی
تاریخ چاپ
2013

84

عنوان مجله
IJAPP

علوم و فنون باغبانی

عنوان مقاله

ر

influences of Thyme oil , Alloevera gel and
some chemical substances on vase_life of
cut Rosa hybrid.IJAPP,2013
تاثیر غلظت های مختلف اسیداندول استیک و اسید

1
۲

اندول بوتیریک بر ریشه زایی ریز قلمه های
MM10سیب
3

:مقاالت ارائه شده در همایشها و کنفرانسهای علمی

ردیف

عنوان مقاله

زمان برگزاری

نوع ارائه

1

بررسی ریشه زایی پایه مالینگ مرتون سیب

8۲

پوستر

( )MM106در شرایط درون شیشه ای و برون
شیشه ای(.سومین کنگره علوم باغبانی)138۲.
ثر تنش شوری بر جوانه زنی بذور ماریتیغال( .اولین

90

پوستر

همایش تخصصی توسعه کشاورزی استان های کشور.
دانشگاه پیام نور مشکین شهر)1390.شمالغرب
بررسی تاثیر هیومیک اسید و کمپوست بر میزان

9۲

پوستر

اسانس وعملکرد نعناع سبز .دومین همایش ملی
مباحث نوین در کشاورزی139۲
بررسی تاثیر هیومیک اسید بر میزان اسانس و

9۲

پوستر

عملکرد نعناع( .)Menthaspicataدومین همایش
ملی مباحث نوین در کشاورزی139۲
ارزیابی تاثیر پوتریسین ،اسپرمیدین ،اسپرمین بر

91

سخنرانی

محتوای اسانس بادرشبو(. .همایش ملی محیط زیست
وتولیدات گیاهی.دانشگاه آزاد اسالمی واحد
دامغان)1391.
بررسی اثر عصاره متانولی چند گیاه دارویی

91

پوستر

چهارمحال وبختیاری بر قارچ کاندیدا آلبیکنز(.اولین
کنگره ملی

۲

بررسی اثر مصرف کود دامی همراه کود نیتروژن

90

سخنرانی

بر صفات کیفی و بازارپسند طالبی) .اولین همایش
ملی مباحث نوین در کشاورزی)1390.
3

ثر مصرف توام کود نیتروژن و کود دامی بر صفات
کمی طالبی درمنطقه ساوه(.اولین همایش ملی
مباحث نوین)

90

پوستر

سایر مقاالت تحقیقاتی:
-1
-۲

رساله و پایاننامههایی که به عنوان استاد راهنما و مشاور همکاری داشتهاید:
تعداد پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد با سمت راهنما:در حال حاضر  3مورد دست تدوین
تعداد پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد با سمت مشاور 9:مورد
تعداد پایان نامه های مقطع دکتری با سمت راهنما:
تعداد پایان نامه های مقطع دکتری با سمت مشاور:

تألیف یا ترجمه کتاب :
ردیف

عنوان کتاب

نوع ( تألیف  /ترجمه)

سال انتشار

ناشر  /محل نشر

1
۲
...
طرح های پژوهشی:

ردیف

عنوان طرح

تاریخ شروع

تاریخ پایان

1

مجری طرح پژوهشی"تاثیر توام کوددامی ونیتروژن روی صفات کمی و

90

91

کیفی طالبی در منطقه ساوه"
۲

آثار در دست پژوهش و چاپ :
ردیف
1
۲
...

عنوان کتاب /مقاله

نوع ( تألیف  /ترجمه)

توضیحات

 -6سوابق اجرایی ( مسئولیت ها ):
ردیف

عنوان مسئولیت

1

مدیرگروه باغبانی

سازمان  /موسسه

۲
...

 -7توضیحات ( افتخارات  /جوایز/سایر ):
.1
.۲
.3
 -8عضویت در مجامع و انجمن های علمی :

 -9مهارت ها ( تسلط بر زبان های خارجی  ،نرم افزار یا دستگاه):

سال(های)
87-84

