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 عنوان پروژه/ طرح  شماره
  مسئول پروژه/ 

 مجري طرح

 دکتر پیردشتی در غلظت هاي مختلف شوري Aeluropus littoralisمطالعه خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه   1

 سید محمد حجتی هاي شمال ایراناثر دامداري سنتی روي حاصلخیزي خاك جنگل  2

 دکتر کاظمی تبار  Aeluropus littoralisبیوانفورماتیک گیاه   3

  دکتر نعمت زاده مقاوم به شوري  Aeluropus littoralis گیاه سیکمطالعه ژنوم  4
 

 زادهنعمت دکتر تهیه کاتالوك ژرم پالسم برنج کشور از طریق مورفولوژي و انگشت نگاري مولکولی  5

6  
هاي کربن) بر پارامتراکسیدبررسی تغییرات اقلیمی و شرایط نامسائد محیطی (شوري، غرقاب، دما و دي

  هاي مختلف گیاهیرشدي گونه
 دکتر پیردشتی

 دکتر تاجیک ارزیابی قابلیت تولید آنتی بیوتیک در پنیسلیوم هاي خاکزاد  7

8  
- هاي اعادهکردن ژنکننده باروري از طریق روش کالسیک و هرمیهاي جدید اعادهاصالح و تولید الین

  زادهدکتر نعمت  کننده باروري در برنج

  تباردکتر کاظمی  طرح تولید دابل هاپلوئید کنجد و باززایی آن از طریق کشت بساك  9

-هاي القایی با موتاژناي گیاه بنفشه آفریقایی و ایجاد جهشتکثیر درون شیشهبررسی عوامل مؤثر در   10
  هاي فیزیکی و شیمیایی

  زادهدکتر نعمت

  زاداله بابائیولی دکتر  وسیله تیمار گیاهان با عوامل زنده و غیر زندهها بهر مرکبات در برابر بیماريالقاي مقاومت د  11

12  
پاالیی خاك پاالیی و زیستدر گیاه )(.Aeluropus littoralis L تعیین کارآیی گیاه هالوفیت آلوروپوس

  شور و آلوده به عناصر سنگین
  اله پیردشتیدکتر همت

13  
هاي زیستی در گیاهان زراعی و هاي مقاومت به تنشارزیابی بیان، جداسازي و بیان هترولوگ ژن

  وحشی خانواده کدوئیان
  دکتر علی دهستانی

14  
به تنش  روي تحمل Carboxylate Synthetase-5-Pyrroline  هاي ژنبررسی بیان هترولوگ ایزوزایم

  زادهنعمتدکتر   شوري در گیاه توتون

  دکتر پیردشتی  سازي برنج با عناصر آهن، روي و سیلیسبررسی امکان غنی  15

  دکتر محمدزمان نوري  مطالعه پروتئوم ارقام برنج تحت شرایط تنش سرما  16

  زادهدکتر نعمت  هاي موتانت جهت دستیابی به الین هاي امیدبخش برنجغربالگري الین  17

18  
 اچهی. جداشده از درBowmanella sp يو ثبت باکتر یستیز هیتجز ییتوانا یو بررس فیتوص ،يجداساز

  خزر
  دکتر رحیمیان

19  
هاي منظور معرفی اکوتیپایجاد، حفظ و غربالگري فنوتیپی استوك گیاهی آلورپوس لیتورالیس به

 دهدکتر نعمت زا  امیدبخش زراعی و پوششی



 دکتر نعمت زاده  هاي آلورپوس لیتورالیس و ارزیابی سطح تنوعپالسم برخی از اکوتیپتشکیل پروفایل مولکولی ژرم  20

21  
المللی (مشترك با مرکز بین هاي امیدبخشهاي پیشرفته برنج جهت معرفی الینبررسی سازگاري نسل

  زادهدکتر نعمت ))(IRRI تحقیقات برنج

22  
هاي فیتوشیمیایی گیاه دارویی سرخارگل در استان مازندران بررسی امکان کشت و برخی ویژگی

  اله پیردشتیکتر همتد  سفید)لپ(مطالعه موردي: قائمشهر، شیرگاه و 

  دکتر قاسمی  بهینه سازي کشت بافت گیاهان زینتی و دارویی گیاه استویا به منظور تجاري سازي  23

  زادهدکتر نعمت  آوري و شناسایی و تهیه اطلس مصور سیانوباکتریهاي شمال کشور و تعیین کارکرد اقتصادي آنجمع  24

  دکتر علی پاکدین  هاي قارچی موجود در ذخیره غذایی دام طیور و آبزیان با تأکید برآفالتوکسینتولید جاذب توکسین  25

26  
ستفاد از پرکاربرد در مهندسی ژنتیک با ا IIهاي اندونوکلئازي نوع بررسی تولید آزمایشگاهی آنزیم

  جوانه گندم
  پوردکتر محسن

 Spilocaea اي و مولکولی چند رقم زیتون در مقابلبررسی لکه طاووسی زیتون و ارزیابی مقاوت مزرعه  27
oleagina  

  دکتر مهدیان

28  
و انتقال آن به گیاه زینتی بنفشه  Photobacterium leiognathiاز باکتري  LUXاسازي اپران جد

  دکتر قاسمی  آفریقایی

  دکتر دلدار  استفاده از  ژله رویال به عنوان جایگزین سرم در کشت برون تنی رویان در بز  29

در مزارع  فناوري کشاورزي طبرستانزیست هاي پژوهشی پژوهشکده ژنتیک وبکارگیري نتایج یافته  30
  کشاورزان با روش مدرسه در مزرعه

  دکتر پیردشتی

  دکتر برزگر (pv.citri)زائیلعه تاًثیر آن بر کنترل بیمارییساخت نانوسم زیستی مبتنی بر اکسید آهن و مطا  31

  دکتر درزي  روژن فسفر و پتاسیم در برنجبررسی ارزیابی آبیاري و زهکشی متناوب بر روند جذب نیت  32

  دکتر معتمدزادگان  ستفاده از روش خشک کردن کف پوشیبهینه سازي شرایط تولید پودر شلغم با ا  33

34  
) جدا شده RIP(بیان و ارزیابی خصوصیات ضد قارچی پروتئین غیرفعال کننده ریبوزوم  ،سازيهمسانه

  رنجبردکتر   از جنس کوکومیس

  دکتر رنجبر  هاي دابل هاپلوئید گندم در شرایط مختلف محیطیهاي کمی و کیفی الینارزیابی  35

  دکتر رنجبر Molineux , Tridentفنوتایپینگ و زنوتایپینگ جمعت دابل هاپلوییدگندم حاصل از تالقی دو رقم   36

  حمیدرضا هاشمیدکتر سید  تشکیل بانک مواد بیولوژیک  37

  دکتر اسماعیل بخشنده  هابانک میکروارگانیسم  38

  دکتر نعمت زاده  نک بذر برنجبا  39



  

  دکتر سید حمیدرضا هاشمی  لیسدر گیاه آلوروپوس لیتورا  Late Embryogenesis Abundant (LEA)بررسی عملکردي گروه ژنی   40

41  
خالص سازي و بررسی خواص زیستی آنزیم  E.coli ئین نوترکیب کلروفیالز نارنج درتولید پروت

  دکتر دهستانی  نوترکیب

  دکتر سید حمیدرضا هاشمی  ژنوم گیاه آلوروپوس لیتورالیس (فاز یک) NGSهاي آنالیز داده  42

  علی پاکدین دکتر  انهاي ریشه موئین زنیهاي بیوسنتزي کلونتولید و بررسی قابلیت  43

  دکتر رنجبر  هاي الوتتراپلوئیدي براي تحمل به شوريارزیابی مولکولی پنبه  44

  دکتر پیردشتی  ههاي بومی افزاینده رشد گیامکان تولید نیمه تجاري کودهاي زیستی بر پایه میکروارگانیسمبررسی ا  45

  اسماعیل بخشنده  زنی سویانهتولید محرك جوا  46

47  
هاي مختلف در استان مازندران  ( مطالعه در اراضی با کاربري بررسی اکوفیزیولوژیکی جمعیت باکتري

  موردي: شهرستان ساري)
  دکتر بخشنده

  دکتر سید حمیدرضا هاشمی  PCR و محصوالت DNA سازي قطعاتجهت همسانه T/Aطراحی و ساخت ناقل   49

نی فزایش زمان انبارماهاي مرکبات به منظور انسسابی نانوذرات کیتوسان حاوي ایابی و ارزیاتهیه مشخصه  50
 لن ناومسوتاپرتقال 

دکتر  ،کتر علی پاکدین پاریزيد
دکتر فخرالدین  ،نژادتقی ابراهیم

 حسینی

  دکتر هاشمی  )2ت شرایط کنترل و تنش شوري (فاز گیاه آلوروپوس لیتورالیس تح  RNAseqتعیین توالی   51

 زادهدکتر نعمت (طرح متمم) برنج موتانت هايالین پایداري و سازگاري نآزمو و عملکرد ايمقایسه بررسی  52

53  
هاي تاثیر تنش خشکی بر خصوصیات سیستم ریشه و بیان برخی از ژنهاي مرتبط با خشکی در ژنوتیپ

  جدکن
کمال کاظمی تبار،  دکتر

  دکترعلی پاکدین

  يددکتر  حسین مرا  موثر در تولید گل ماده خیار  CSACS2بررسی اثر اتفن و نیتروژن در بیان ژن  54

55  
هاي چالکون سینتاز سینامیل الکل دهیدروژناز و تولید اثر قارچ اندوفیت و سیکلودکسترین بر بیان ژن

  ین در گیاه خار مریمسیلیمار
  يددکتر  حسین مرا


