سوابق علمی و اجرايی دکتر مهدی اسفندياری
دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
آدرس پست الکترونیکي* esfandiari (AT) scu.ac.ir :

sfandiari77 (AT) yahoo.com

تلفن تماس (دانشکده کشاورزی)) 61-01633330060 :داخلي ( 3601

دورنگار (دانشکده کشاورزی)01633330061 :
* سوابق تحصيلی:
کارشناسی :مهندسي کشاورزی  -گیاه پزشکي .6336-6366 -
کارشناسی ارشد :حشره شناسي کشاورزی.6333-6336 -
دکتری :حشره شناسي کشاورزی.6333 – 6333 ،
* سوابق تدریس:
 دکتری :اصول و قوانین نامگذاری و رده بندی حشرات کارشناسی ارشد :رده بندی حشرات کارشناسی :جانور شناسي  -حشره شناسي (تکمیلي)  -اصول رده بندی حشرات  -حشره شناسي و دفعآفات (دانشجویان زراعت و باغباني)
* مقاالت منتشر شده :به آدرس زیر رجوع شود :
=http://rms.scu.ac.ir/Public/Faculty/CVTeacher.aspx?PersonID=1941696237&CultureID
1

* تجربيات کاری و طرح های پژوهشی:
ب* طرح های پژوهشی:
طرح های داخل دانشگاه:
بررسي مقدماتي فون حشرات آبزی رودخانه کارون در محدوده شهر اهواز .6311 .دانشگاه شهید چمران اهواز
(مجری) .شماره 606
تاریخچهی تکامل ساقه خوار ) Sesamia nonagrioides (Lef.) (Noctuidaeدر ایران .دانشگاه شهید
چمران اهواز (مجری) .شماره 6111
شناسایي ساقهخواران  Sesamia nonagrioidesو  Sesamia creticaدر ایران به روش  DNAبارکدینگ.
دانشگاه شهید چمران اهواز (مجری) .شماره 6123
شناسایي مولکولي زنبور پارازیتوئید  Aenasius bambawaleiدر جنوب ایران با استفاده از ژن  COIدانشگاه
شهید چمران اهواز (مجری) .در حال اجرا
طرح های خارج دانشگاه:
مطالعه فون شب پره های خانواده  Noctuidaeدر مناطق کوهستاني خوزستان و فارس و تنوع ژنتیکي جمعیت
های ساقه خوار  .Sesamia nonagrioides Lefدر ایران .6313 .صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران
کشور (مجری)
مطالعه تکمیلي فون  Noctuidae s.l.در دامنه جنوبي زاگرس و شناسایي گونههای مهم آفت به روش DNA
بارکدینگ .در حال اجرا .در حال اجرا .صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (مجری)

همکاری در پروژه بررسي بالپولکداران جنوب فنالند – موزه جانورشناسي هلسینکي فنالند (تابستان )1003
همکاری در طرح پژوهشي دانشگاه شهید چمران اهواز با عنوان پرورش انبوه و رهاسازی کفشدوزک استرالیایي
جهت کنترل شپشک استرالیایي (مجری طرح :دکتر محمد سعید مصدق)
همکاری در طرح پژوهشي دانشگاه شهید چمران اهواز با عنوان کنترل بیولوژیک شپشک آردالود بوسیله
رهاسازی کفشدوزک کریپت (مجری طرح :دکتر محمد سعید مصدق)
* استاد راهنمای دانشجویان:
 دکتریسعیده شهریاری نژاد .دفاع شده در 6311
علي الماسي .دفاع شده در 6311
زهرا محمدی .در حال اجرا
محمد احمدی .در حال اجرا
 کارشناسی ارشدحسین حسنزاده( .1931 ،راهنمای اول :دفاع شده در تاریخ)1931/6/93 :
مریم سادات علی زاده( .1931 .راهنمای اول :دفاع شده در تاریخ)1931/19/11 :
زهرا چراغعلی( .1931 .راهنمای اول :دفاع شده در تاریخ)1931/19/99 :
لیال عادلی( .1939 .راهنمای اول :دفاع شده در تاریخ)1939/4/11 :
پگاه نجف پور( .1939 .راهنمای دوم :دفاع شده در تاریخ)1939/6/96 :
فاطمه سیف الهی( .1934 .راهنمای اول :دفاع شده در تاریخ)1934/4/16 :
بهناز روان( .1934 .دفاع شده در تاریخ)1934/4/16 :
پگاه سهیلی فر( .1934 .دفاع شده در تاریخ)1934/ 6/91 :
فرزانه وطنخواه( .1931 .راهنمای اول :دفاع شده در تاریخ :؟؟)1931/4/
زهره فرهادی( .1931 .راهنمای اول :دفاع شده در تاریخ)1931/11/93 :
سوسن علوی( .6316 .دفاع در تاریخ)1931/6/96 :
احالم زرگاني( .6316 .در حال اجرا)
* استاد مشاور دانشجویان:
 دکتری 1 :مورد کارشناسی ارشد 6 :مورد* سوابق اجرایی:
مدیر خدمات آموزشي دانشگاه شهید چمران اهواز :شهریور  6316تاکنون
مدیر گروه گیاهپزشکي دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز 6331 :لغایت 6316
مسوول شاخه خلیج فارس انجمن حشره شناسي ایران 6313 :لغایت 6311
سرپرست کتابخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز  6332 :لغایت 6331
* عضویت در انجمن های علمی:
انجمن حشره شناسي ایران -عضو پیوسته  -6366تاکنون
انجمن زیست شناسي ایران -عضو پیوسته 6310 – 6332
-Societas Europaea Lepidopterologica (SEL) - Ordinary member, since 2007

-EURO Working Group on the Operational Research in Computational Biology,
Bioinformatics and Medicine (EWG CBBM) – Member, Since 2006

* جوایز:
تقدیر نامه از معاونت پژوهشي دانشگاه شهید چمران به خاطر فعالیت های پژوهشي -هفته پژوهش 6332
تقدیر نامه از ریاست کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران به خاطر کامپیوتری کردن منابع
کتابخانه دانشکده کشاورزی ()6331
بورسیه تحصیلي دکترا از طرف وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری () 6336-6332
دریافت هزینه از طرف دانشگاه  METUترکیه جهت شرکت در کارگاه آموزشي مرفومتریک هندسي به مدت
یک هفته در ترکیه (آنکارا )1001
دریافت هزینه از طرف وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری جهت شرکت در بیست و هفتمین کنگره حشره شناسي
 Nordic-Balticدر سوئد (اوپساال )1006
دریافت هزینه از طرف وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری جهت فرصت مطالعاتي در دانشگاه هلسینکي (فنالند
)1001-1003
دریافت هزینه از طرف دانشگاه شهید چم ران جهت شرکت در بیست و سومین کنگره بین المللي حشره
شناسي آفریقای جنوبي (دوربان )1003
دریافت هزینه از طرف وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری جهت شرکت در اولین کنفرانس زیست شناسي
دانشجویان ایراني در اروپا – آلمان (هامبورگ )1003
دریافت هزینه از طرف دانشگاه شهید چمران جهت شرکت در نهمین کنگره حشره شناسي اروپا در مجارستان
(بوداپست )1060
دریافت هزینه از طرف انجمن اروپایي  SELجهت شرکت در کنگرههای آن انجمن 1061-1063
* افتخارات:
نفر اول در بین فارغ التحصیالن کارشناسي ارشد حشره شناسي چمران سال تحصیلي 6331-33
نفر اول پذیرفته شده آزمون دکتری حشره شناسي چمران سال تحصیلي 6331-33
استاد برتر برگزیده دانشجویان .هفته بزرگداشت استاد شهید دکتر مطهری .اردیبهشت 6310
استادیار برگزیده دانشگاه در جشن شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه شهید چمران اهواز .بهمن 6312
پژوهشگر برتر دانشگاه شهید چمران اهواز – هفته پژوهش 6311
* کارگاههای آموزشی:
شرکت در کارگاه آموزشي " "Geometric Morphometricsا رائه شده توسط پروفسور  F.J. Rohlfاز دانشگاه
ایالتي نیویورک ،پروفسور  D.C. Adamsاز دانشگاه ایالتي آیووا ،پروفسور  D.E. Sliceاز دانشگاه
ایالتي فلوریدا .به مدت یک هفته (.)Middle East Technical University, Ankara, 2006
شرکت در کارگاههای مختلف مرتبط با روش تدریس و تحقیق ارائه شده توسط دانشگاه شهید چمران اهواز
چند فرصت مطالعاتي کوتاه مدت در آلمان و مجارستان
http://mehdiesfandiari.ir
www.researchgate.net/profile/Mehdi_Esfandiari

