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عنوان مقاله و سال چاپ و تاریخ

1. S.M.Talebi, A.Rezakhanlou and G.S.Isfahani (2012.Trichomes Plasticity in

ر
1

Zizphora tenvior L. (labiatae) in Iran. Annal of Biological Research.
2. Authors: S.M.Talebi and A. Rezakhanlou. (2012). Biological study of

2

Lagochilus maraconthus Fish.et mey endemic species of Iran. chemical and
pharmaceutical Research.
A.Rezakhanlou, S.S. Jasemi.(2011). Effects of Seed Rates on Quntitaive and
Qualtitative Traits of Hulless Barley Lines.Advances in Enviromental Biology.
4. A. Rezakhanlou and S.S. Jasemi(2011). Study of protein and grain starch
Amylose in Hulless Barley lines in the amounts of seed different. Advances in
Enviromental Biology.

3

5.A. Rezakhanlou and Mahdi Aghbegi. (2012). Evaluation Competitiveness of
cotton varietes to cocklebur (xanthium strumarium L.) Journal of Food ,
Agriculture Enviroment .
6. Hossein Bagheri and Asghar Rezakhanlou( 2011).Effect of sowing dates on
yield and oil yield of canola (Brassica napus L.) Genotype: Kimberly. Research
opinions in animal & veterinary sciences.
7. Hossein Bagheri and Asghar Rezakhanlou. (2011).The evaluation of yield and
components as influenced by row spacing and seeding rate in winter canola:
Cv.Zarfam.Research opinions in animal & veterinary sciences.
8.Hossein Bagheri and Asghar Rezakhanlou( 2011).Seed Rates Effects on
Morphophysiologcal Traints of Hulless Barley Lines.Research Journal of Fisheries
and Hydrobiology.
9. Asghar Rezakhanlou , Bahram Mirshekari , Eskandar Zand , Farhad Farahvash ,
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Varieties to Cocklebur (Xanthium strumarium L.). Journal of Food, Agriculture &
Environment-JFAE.

مقالت علمی پژوهشی:
ر

عنوان مقاله

1

اصغر رضاخانلو و مهدی آقابیگی()1389بررسی اثر سه علف کش ترکیبی و تاریخ کاشت بر کنترل علفهای هرز ذرت،مجله گیاه و زیست بوم سال ششم – شماره  -22تابستان

2

 سید مهدی طالبی و اصغر رضاخانلو بررسی ریخت شناسی جنس Lallemantia Fisch.et Met) (lamiaceaeدر ایران( ،)1389مجله گیاه و زیست بوم سال پنجم – شماره  -21بهار

3

اصغر رضاخانلو( )1388اللوپاتی و اثرات آن برگیاهان  ،ماهنامه علمی  ،فنی  ،کشاورزی سنبه مرداد ماه
سید مهدی طالبی  ،اصغر رضاخانلو ،گیتی صالحی اصفهانی بررسی شکل پذیری فنوتیپی گونه Phlomis Aucheri
)Boiss (labiataeبراساس جغرافیای گیاهی

4

عبدالرضا رنجبر  ،مهدی آقابیگی و اصغر رضاخانلو( )1387مدیریت تلفیقی پاتوژنهای خاکزاد ،ماهنامه خبری ،تحلیلی و
پژوهشی سبزینه سال سوم شماره بیست و هفتم بهمن

مقاالت ارائه شده در همایشها و کنفرانسهای علمی:
ردیف

عنوان مقاله

1

- A. Rezakhanlou and S.M. Talebi(2010).Trichomes Morphology of stachys
lavandulifolia vahl. (labiatae) of iran.World conference on Educational science
Bahecesihir university ,Istanbul- Turkey 04-08 February, 2010
-A .Rezakhanlou and S.M. Talebi(2012). Phenotype plasticity of Acinos
graveolens (M.B) Link in Iran. - EMBO Conference of Plant Development and
Environmental interactions, Italy from may 27 through 30 , 2012-07-19
همایش  :کشاورزی پایدار با تاکید بر سالمت تولید غذا دانشگاه آزاد اسالمی ساوه
 -1اصغر رضاخانلو  ،مهدی آقابیگی و داود ارادتمند اصلی بررسی روند تغییرات ارتفاع سله تره در رقابت با ذرت در
مقایسه با شرایط تک کشتی
 -2اصغر رضاخانلو  ،مجتبی یوسفی راد و مهدی آقابیگی .عنوان مقاله ارزیابی تحمل نسبی خربوزه به برخی علفکشها
همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی :
 -1اصغر رضاخانلو  ،شهریار جاسمی و مهدی آقابیگی مطالعه تاثیر میزان بذر برعملکرد اجزاء عملکرد ژنوتیپ های جو
بدون پورشینه
نویسندگان :
 -2اصغر رضاخانلو  ،سید شهریار جاسمی ومهدی آقابیگی مطالعه پروتئین و آمیلوز نشاسته دانه در الین های جو بدون
پونینه در میزان های مختلف بذر
 -3سید مهدی طالبی  ،اصغر رضاخانلو و جواد ابراهیمی بررسی شکل پذیری فنوتیپی گونه Phlomisaucheri
) Boiss. (labiataeبراساس جغرافیایی گیاه

2

3

-4اصغررضاخانلو،بررسی اثرات مقادیر کاهش یافته علف کش تریفلوکسی سولفورون بر کنترل علف هرز
توق ) (Xanthium strumariumدر پنبه
-5سیدمهدی طالبی واصغر رضاخانلوبررسی ساختار تشریحی و پوشش کرکی گونه Acinos
graveolens (M.B.) Link

سایر مقاالت تحقیقاتی:
-1
-2

رساله و پایاننامههایی که به عنوان استاد راهنما و مشاور همکاری داشتهاید:
تعداد پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد با سمت راهنما:
تعداد پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد با سمت مشاور6 :
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)

ناشر  /محل نشر

سال انتشار

1
2
...
طرح های پژوهشی:

ردیف

عنوان طرح

1

بررسی کارایی چند علفکش بر علفهای هرز خربزه با سمت مجری

2

بررسی رقابت پذیری برخی از ارقام پنبه با علف هرز توق با سمت مجری

3

بررسی کارایی چند علفکش در سیر با سمت همکار

4

روش کشت چغندر قند به روش  Paperpotبا سمت همکار

تاریخ شروع

تاریخ پایان

آثار در دست پژوهش و چاپ :
ردیف

نوع ( تألیف  /ترجمه)

عنوان کتاب /مقاله

توضیحات

1
2
...
 -6سوابق اجرایی ( مسئولیت ها ):
ردیف

عنوان مسئولیت

1

مسئول آموزش

2
3

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی (مرکز آموزش
کشاورزی ساوه)

مدیر گروه دانه های
روغنی

کشاورزی ساوه)

مدیر گروه

آموزشکده ی فنی و حرفه ای سما

 1380الی 1384

علوم تحقیقات ساوه

 1390الی 1391

دانشجویی

 -7توضیحات ( افتخارات  /جوایز/سایر ):
.1کارشناس نمونه کشاورزی در استان مرکزی
.2
.3
 -8عضویت در مجامع و انجمن های علمی :

 -9مهارت ها ( تسلط بر زبان های خارجی  ،نرم افزار یا دستگاه):
زبان انگلیسی
نرم افزارهای مجموعه آفیس
اتوکد

 1379الی 1386

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی (مرکز آموزش

معاون آموزشی و

4

سازمان  /موسسه

سال(های)

 1379الی 1386

