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 (CVمشخصات فردی ، شغلی ، آموزشی و علمی  )

 

 

                                 نام و نام خانوادگی :  کورش حاتم سروری    

      k.hotam@qums.ac.irپست الکترونیک : 
 

 سوابق تحصیلی :  -

 دانشجوی دکتری نانو بیوتکنولوژی، دانشگاه تربیت مدرس

 دانشگاه بوعلی سینا)همدان( ،فوق لیسانس بیوتکنولوژی

 دانشگاه ارومیه ،نس اصالح نباتاتلیسا
 

 : اجرایی سوابق -

 6931دانشگاه علوم پزشکی قزوین از سال  امور دانشجوییمدیر 

 6931آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از سال مسئول 

  6931سال  قزوین ازمدیر جهاد کشاورزی 

  6936سال  البرز ازکشاورزی  جهاد مدیر

 6931سال  اون فنی جهاد کشاورزی قزوین ازمع

 6931قزوین از سال  جهاد کشاورزی رییس اداره تولیدات گیاهی

 6932 سالاز (، ABRIIمحقق پژهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران )

 6913از سال  قزوین کارشناس مسئول حفظ نباتات و کلینیک

 6911س مرکز تحقیقات کشاورزی قزوین از سال کارشنا
 

 

 : )همکار طرح(سوابق تحقیقاتی  -

 . 11-11سن گندم در مزارع نمونه مناطق مختلف کشور طرح تحقیقاتی کنترل انبوهی 

  .11-11بررسی سطح زیان اقتصادی سن گندم در منطقه قزوین        "          "  

 .11-11ای پارازیتوئید تخم سن گندم در منطقه قزوین بررسی و شناسایی زنبوره       "          "  

 .11-11 بررسی بیولوژی شپشک سیاه زیتون       "          "  

 .11-11 بررسی کنترل شیمیایی جمعیت زمستانگذران پسیل زیتون با تأکید بر روغن امولسیون شونده       "          "  

 101با رقم  ،در کشت دیرتر از موعد 111و تری وی کراس 111و  101 هایرقمذرت مقایسه عملکرد        "          "  

 6931 تهیه نقشه پراکنش ناهنجاری های گندم و ذرت در شهرستان قزوین      "          "  

 6931 ستان قزوینتهیه نقشه ناهنجاری زیتون در شهر    "           " 

ه عانرژی مصرفی در مرغداری ها وتحلیل نقش آن درتوسعه پایدارکشاورزی )مطال سهم و  بررسی وتعیین شدت    "           " 

 6931. موردی شهرستان قزوین (

 

 
 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/451394


 2 

 پژوهشی :   ،مقاالت علمی -

1-M. Mardi, H. Sorouri, et. al., Molecular breeding to improve FHB resistance in Iran. 6002. 
 Canadian Journal of Plant Pathology, 62: 733-732 
 
6- Mostafa NAJAFI 1 , Safar Ali ALIZADEH 6 , Mehdi AZAD 7 , Taghi NASERPOUR FARIVAR  
,Farzad RAJAEI 4 , Kourosh Hotam Sorouri 7 , Babak RAHMANI 1 , Nematollah GHEIBI 5, * 

Effect of calprotectin subunit S100A9 on the expression and methylation of OCLN in  
human melanoma cell line A-735., Turk J Biol (6013 )41 :249-252  

 

. فناوری زیستی در کشاورزی. 6936شناسایی نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با ژنهای مقاومت به فوزاریوم سنبله در گندم.  -2

   22-61 .6. شماره 66جلد 

 

 : ی داخلی و خارجیکنفرانس ها و همایش ها -

Congress  Ottawa ,6005, 7-1Canadian Workshop on Fusarium Head Blight, November  th4 -1

, Ontario, CanadaOttawa Centre, 

 ژنهای مقاومت به فوزاریوم سنبله در گندم .6936سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی ، فسا،  -2

 

در  یانرژو منابع  یحصح یریتمد راهکار ی،اقتصاد مقاومت ،6933زندگی دانشجویی، فرصتها و چالشها، اولین همایش  -9

 ییدانشجو یهاخوابگاه

 خوابگاههای دانشجویی دخترانه محیط بررسی وضعیت بهداشت ،6933زندگی دانشجویی، فرصتها و چالشها، اولین همایش  -1

 6931دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 
 

 کارشناسان و بهره برداران  ( : تدریس به  سوابق آموزشی ) -

 ان کشاورزیساعت تدریس در دوره های آموزشی تخصصی برای کارشناسان و بهره بردار 100بیش از  

 


