
  اینجانب سید فاضل فاضلی کاخکی: گزیده اي از رزومه 

  

  .1363دیپلم علوم تجربی سال  -**

   1372فارغ التحصیل کارشناسی زراعت و صالح نباتات سال  -**

   زراعت مقطع کارشناسی ارشد 1386فارغ التحصیل سال  -**

بهمـن   مقطع دکتراي دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشـهد رشـته فیزیولـوژي گیاهـان زراعـی در      فارغ التحصیل  -**

1390   

  :کارهاي تحقیقی-* 

  بررسی امکان اطالع رسانی بین مراکز خدمات جهاد کشاورزي  کشوري ي طرح تحقیقی و پایلوتاجرا -*

   ع طبیعی خراسان رضوي در تربت حیدریهمجري بخش اقتصادي پروژه تحقیق روستایی مرکز تحقیقات مناب -* 

   صالح فرآیندها در شهرستان تربت حیدریهاتحقیقی  مجري پروژه-*

   1382مجري بررسی و دورنمایی تولید گندم طی پنج سال آینده در شهرستان تربت حیدریه از سال  -*

  در مرکز آموزش جهاد کشاورزي مشهد مجري پروژه تحقیقی اثر تراکم کاست بر زادآوري پیاز زعفران -*

  1399تا سال  1396مجري طرح تحقیقاتی بررسی تاثیر باکتري هاي تسریع کننده رشد بر عملکرد کنجد سال  -*

  مقاله ها 

  چاپ شده است واکنش اکوتیپ هاي کنجد به تنش شوري از لحاظ صفات مورفولوژیک و فنولوژیکتالیف مقاله بررسی  -*

  چاپ شده است اکوتیپ کنجد تحت تنش شوري 43بی عملکرد و اجزاي ارزیتالیف مقاله ا-*

  در حال داوري نهایی تالیف مقاله ارزیابی واکنش جوانه زنی اکوتیپ کنجد به تنش شوري-*

   چاپ شده است  کاشت و تراکم بر عملکرد گلرنگ تالیف مقاله بررسی اثر تاریخ-*

  شده است چاپ تنش خشکی تالیف مقاله ارزیابی جنبه هاي فیزیولوژي-*

  . داراي گواهی پذیرش نجدتالیف مقاله بررسی اثر کلرید پتاسیم در تخفیف تنش شوري در ک-*

  .گواهی پذیرش دارد. 1393تالیف مقاله تاثیر سولفات آهن بر تعداد کپسول در محور هر برگ در کنجد سال -*

   لزاشوري در ک رید پتاسیم در تخفیف تنشلهمکاري در تالیف مقاله اثر ک -*

   همکاري در تالیف مقاله ارزیابی تحمل علف هاي چمنی به تنش یخ زدگی با ستفاده از آزمون نشت الکترولیت ها-*

   همکاري در تالیف مقاله ارزیابی  میزان تحمل به سرما در ژنوتیپ هاي عدس با بهره گیري از شاخص  نشت الکترولیت ها-*



 دانشگاه جامع علمی کاربردي تهـران –ارائه مقاله تاثیر نو مدل هاي آموزشی فناورانه در کارایی آموزش هاي علمی کاربردي -*

  1396سال 

  1396چاپ مقاله تاثیر سولفات آهن بر تعداد کپسول در گره برگ کنجد سال  -*

مغناطیسی بر تعدا کپسول در هر گره بـرگ کنجـد   گواهی پذیرش مقاله در مجله اسکوپوس هند با عنوان تاثیر میدان هاي  -*

  1397سال 

به صورت پوسـتر در  همکار در ارائه مقاله با عنوان بررسی کاربردي و نوین از فراورده هاي گیاهی جهت کنترل افات انباري  -*

  1396دومین همایش ملی فناوري هاي نوین برداشت و پس از برداشت محصوالت کشاورزي سال 

بـه  ارائه مقاله با عنوان استفاده از خاك دیاتومه، روشی نوین و سازگار با محیط زیست جهت کنترل آفات انبـاري  همکار در  -*

  1396صورت پوستر در دومین همایش ملی فناوري هاي نوین برداشت و پس از برداشت محصوالت کشاورزي سال 

بـه  عنوان جایگزین سموم مرسوم جهت کنترل آفـات انبـاري    همکار در ارائه مقاله با عنوان بررسی قابلیت هاي گاز ازون به -*

  1396صورت پوستر در دومین همایش ملی فناوري هاي نوین برداشت و پس از برداشت محصوالت کشاورزي سال 

بـه صـورت پوسـتر در دومـین      ارزیابی کارایی انرژي گندم در دو منطقه توسعه یافته و در حال توسـعه ارائه مقاله با عنوان  -*

  1396سال همایش ملی فناوري هاي نوین برداشت و پس از برداشت محصوالت کشاورزي 

به صورت پوستر در کنفرانس بین المللی علوم کشـاورزي گیاهـان   همکار در ارائه مقاله با عنوان مدیریت تلفیقی شته کاهو  -*

  1396سال دارویی و طب سنتی در 

 94-93در شهرستان مشهد سال زراعـی   یر خشکساله بر گلدهی و عملکرد زعفرانهمکار در ارائه مقاله با عنوان بررسی تاث -*

به صورت پوستر در نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزي، دامی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگري روسـتایی و  

  1396سال گیاهان دارویی کشورهاي اسالمی 

در در کنگره بین المللی آب، خاك و عوامل محیطی  اقلیم و مدیریت آب مجازيتغییر به صورت پوستر با عنوان ارائه مقاله  -*

  1396اسفند 

در  ایج در استان خراسانهمکاري در تالیف مقاله بررسی مقدماتی عملکرد و اجزاي عملکرد تعدادي از ژنوتیپ هاي کنجد ر-*

  حال داوریی نهایی

  .پذیرش دارد اهیگو اکوتیپ هاي ریحانهمکاري در تالیف مقاله بررسی دماي کاردینال  -*

  . همکاري در تالیف مقاله ارزیابی اثر بستر کشت و ماکرو المنت بر رشد گیاه زینتی اسپاتی فیلوم -*

کـاربردي مرکـز آمـوزش عـالی جهـاد      -همکاري در تالیف مقاله بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان دوره هـاي علمـی  -*

  .چاپ شده است. 1386حصیلی در سال تکشاورزي خراسان رضوي 



اثر کود هاي شیمیایی و آلی بر خصوصیات مورفولوژیک، وزن دانـه و اجـزاء آن در سـه اکوتیـپ کنجـد      ارائه مقاله با عنوان  -*

)Sesamum indicum L .(چاپ شده است.  

  

بـه صـورت پوسـتر در دومـین      .همکاري در ارائه مقاله تحت عنوان اثر زمان و نوع هرس بر رشد و نمو شاخه گیاه زینتی رز-*

  .مشهد 2016آگوست  25تا  23کنفرانس بین المللی گیاهان زینتی 

بر برخی از جنبه هاي مورفولوژي گیـاه گـل    NPKهمکاري در ارائه مقاله تحت عنوان تاثیر بستر کشت و محلولب غذایی  -*

  .مشهد 2016آگوست  25تا  23به صورت پوستر در دومین کنفرانس بین المللی گیاهان زینتی . مریم

همکاري در ارائه مقاله تحت عنوان ارزیابی تاثیر دما بر روند خشک شدن محصول سیب و گالبی در خشک کـن هـواي داغ    -*

و ) ماشـین هـاي کشـاورزي   (به صورت پوستر در دهمین کنگـره ملـی مهندسـی مکانیـک و بیوسیسـتم      . 1395. با بستر ثابت

  .دانشگاه فردوسی مشهد 1395ور شهری 10و  9. مکانیزاسیون ایران

چاپ مقاله تحت عنوان ارزیابی صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزاي عملکرد گیاه دارویی زیره سـبز تحـت تـاثیر سـولفات      -*

  .1395پاییز . 17شماره  5جلد . مجله فرایند و کارکرد گیاهی. آهن و روي

نشریه پـژوهش هـاي گیـاهی    . چمنی تحت شرایط کنترل شدهچاپ مقاله تحت عنوان تحمل به یخ زدگی گونه هاي علف  -*

23)1 :(89-106  .1395.  

  کتاب ها

  چاپ شده است. فن آوري هاي بهبود عملکرد کنجد روش هاي اصالحتالیف کتاب  -*

  .چاپ شده است. فن اوري هاي به زراعی بهبود عملکرد کنجد تالیف کتاب-*

  1396سال  ترجمه کتاب فیزیولوژي تنش هاي محیطی -*

  ترجمه جلد دو فیزیولوژي تنش هاي محیطی در حال ویراستاري و چاپ -*

  .چاپ شده است. اکوفیزیولوژي گیاهان زراعی بوم شناختی نوین برجنبه هاي یشرتالیف یک فصل از کتاب نگهمکاري در  -*

در . کارکنان وزارت جهـاد کشـاورزي   دفتر آموزش کتاب دوره پودمان کارشناس زراعت و اصالح نباتاتهمکاري در بازنگري -*

  حال چاپ است

  در حال چاپ است. دفتر آموزش کارکنان وزارت جهاد کشاورزي کتاب دوره پودمان کارشناس آزمایشگاههمکاري در تالیف -*

  

  چاپ شده است. ویراستاري علمی کتاب اقتصاد و مدیریت صنایع غذایی دوره کارشناسی -*



دوره هاي کـاردانی  )صنعتی و خدماتی(اصول سرپرستی و مدیریت نیروي انسانی در سازمان هاي  ویراستار علمی آشنایی با -*

  چاپ شده است. و کارشناسی

  چاپ شده است. )با کاربرد شبکه هاي عصبی در پوشش گیاهی(ویراستار علمی کتاب اندازه گیري و ارزیابی مرتع  -*

  .چاپ شده است. ویراستار علمی کتاب مدیریت صنعتی-*

  مهندس امامی و مهندس مجتبی ناصري: مولفین.  1395. ویراستار علمی کتاب بهداشت کار و ایمنی در مزرعه -*

  مشاوره پایان نامه

 1395 در رشـته گـل هـاي زینتـی     مشهد دانشگاه فردوسی دانشکده کشاورزي استاد مشاوره پایان نامه دکتري بین الملل -*

  .ادامه دارد

  .ادامه دارد. 1395 نامه کارشناسی ارشد دانشگاه دامغان در رشته فیزیولوژي گیاهپایان مشاور استاد  -*

  نمونه ها

  .در سطح دانشکده هاي علمی کاربردي جهاد کشاورزي 1395-1394مدرس نمونه کشوري در سال تحصیلی  -*

  استان خراسان رضويدر سطح دانشکده هاي علمی کاربردي سطح . 1395-1395مدرس نمونه استانی در سال تحصیلی  -*

  .کاربردي خراسان رضويدانشگاه جامع علمی  97-96مدرس نمونه استانی سال تحصیلی -*

  

  چندین مورد که ادامه داردداخلی و مجالت بین المللی انجام داوري هاي مقاالت علمی -*

ه دارویی زعفران در محـیط  انجام داوري طرح مالکیت فکري با عنوان سیستم هوا کشت صفحه اي عمودي جهت تولید گیا -*

  .1396سرپوشیده متعلق به پارك علم و فن آوري خراسان بهمن ماه سال 

  

مرکز تحقیقات آموزش کشاورزي و منـابع  . 1395. نوش هاي گیاهی عضو کمیته اجرایی و هیئت داوران اولین جشنواره دم -*

  طبیعی خراسان رضوي

  

  استاد راهنماي پروژه دانشچویی -*

  دانشگاه پیام نور تربت حیدریه  تدریس در-*

  سال  10به مدت  تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردي مرکز آموزش جهاد کشاورزي خراسان رضوي -*

  فهرستی از دروسی که تدریس داشتهام -*

  ترم 16طرح آزمایشات کشاورزي  

   ترم 6آمار  



  ترم 16فیزیولوژي گیاهی  

  ترم 4تنش هاي محیطی  

  ترم 10زراعت  

 ترم 12تخصصی  زبان  

 تدریس داشته ام. 

مسئول رشته و استاد راهنما  دانشجویان کارشناسی گیاهان دارویی در مزکز آموزش عالی جهـاد کشـاورزي شـهیدي     -*

  . هاشمی نژاد مشهد که ادامه دارد

  1395عضویت در هیئت علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزي از نیمه دوم آذر سال  -*

  9ه پایاستادیار  -*

  

  

  

  

 


