مجید رجبیان
دکتری فیسیًلًشی ي بیًشیمی گیاَی
rajabiian@yahoo.ca

آدرس :بجىًرد -داوشگاٌ پیام وًر داوشکدٌ علًم پایٍ گريٌ زیست شىاسی
تلفه:
ومابر:

فعالیتُای تحقیقاتی )(CV
سًابق تحصیلی
دکتری فیسیًلًشی ي بیًشیمی گیاَی

داوشگاٌ محل تحصیل
داوشگاٌ تیمیارزيف مسکً 7831

سًابق تدریس


تذریط در داًؽگبُ پیبم ًَر هرکسّبی هؽْذ ٍ ثجٌَرد ٍ تْراى ؼرق

 فؼبلیت ثِ ػٌَاى ػضَ ّیئت ػلوی در داًؽگبُ پیبم ًَر هرکس ثجٌَرد(ثْوي  87تب کٌَى)
 تذریط در گرٍُ ّبی کؽبٍرزی ٍ زیعت ٍ ػلَم پسؼکی
 تذریط در کویتِ گیبّبى دارٍیی

سًابق اجرایی
هعئَلیت ّبی اجرائی :
 ػضَیت در خبًِ ًخجگبى رضَی
 ػضَیت درکبًَى هخترػیي ایراى
 ػضَیت ؼَرای پصٍّؽی اظتبى

 ػضَیت ؼَرای تخصصی زیعت ؼٌبظی پیبم ًَر
 ػضَیت کویتِ هٌتخت گرٍُ ثیَؼیوی پیبم ًَر
 ػضَ ثعیج اظبتیذ

 ػضَ داًؽگبّیبى ایراى اظالهی
 ػضَ خبًِ ًخجگبى رضَی

 ػضَ کبًَى هخترػیبى ایراى

 ػضَ ّالل احور خراظبى رضَی
 ثبزرض افتخبری ادارُ کل ثبزرظی خراظبى رضَی ٍ خراظبى ؼوبلی

 هذیر ارزیبثی ٍ ًظبرت خراظبى ؼوبلی ٍ ًوبیٌذُ داًؽگبُ در ادارُ کل ارزیبثی ٍ ًظبرت
خراظبى ؼوبلی

ً وبیٌذُ داًؽگبُ پیبم ًَر هرکس هؽْذ در ظتبد هجبرزُ ثب هَاد هخذر خراظبى رضَی
 ػضَ اصلی در هبدُ  88خراظبى رضَی


ػضَ کویتِ کبرگبّْب ٍ آزهبیؽْبی خراظبى رضَی

 ػضَ کویتِ هٌتخت گرٍُ ثیَؼیوی داًؽگبُ پیبم ًَر در ظبزهبى هرکسی

 ػضَ ؼَرای تخصصی زیعت ؼٌبظی داًؽگبُ پیبم ًَر در ظبزهبى هرکسی
 ػضَ کویتِ اخالق زیعتی داًؽگبُ پیبم ًَر در ظبزهبى هرکسی
 ػضَ کویتِ هٌتخت گیبّبى دارٍیی کؽَر
 از داٍراى ػلوی کبًَى هخترػیبى ایراى

 هذیر گرٍُ ثیَؼیوی ٍ زیعت ؼٌبظی هؽْذ از  87تب اکٌَى

 ػضَ کویتِ آزهبیؽگبّْبی ٍ کبرگبُ ّبی اظتبًی خراظبى رضَی
 ظَاثق اجرایی  8پعت ظبزهبًی

ّ وکبری ثب هَظعِ رٍیبى تْراى

 ػضَ کویتِ اخالق زیعتی داًؽگبُ پیبم ًَر در ظبزهبى هرکسی
 ػضَ کویتِ هٌتخت گیبّبى دارٍیی کؽَر

 از ظبل  8771ثصَرت تخصصی کبر ثر رٍی گیبّبى دارٍیی در چْبر اظتبى کرهبى  ،خراظبى
رضَی  ،خراظبى ؼوبلی ٍ خراظبى جٌَثی ثب هَظعبت دٍلتی ٍ غیر دٍلتی ثصَرت ٍظیغ ٍ
هلی اًجبم گرفتِ کِ ثر ایي اظبض پرٍشُ ػلوی جْت ٍزارت ػلَم ثٌبم داًؽگبُ پیبم ًَر ارائِ
ؼذُ اظت
فعالیتُای تحقیقاتی

 چٌذیي هقبلِ  ٍ ISIثیػ از  04هقبلِ ػلوی پصٍّؽی در هجالت داخلی ٍ خبرجی
 ترجوِ  5کتبة ٍ تبلیف  8کتبة ٍ تبلیف یک جسٍُ
 تصحیح 6کتبة ثرای چبح
 کبرّبی اجرایی درّ 7وبیػ
 داٍریی  64هقبلِ جْت هجالت ػلوی ٍ پصٍّؽی ٍ  ISIدر گرٍُ ثیَؼیوی ٍ طت ظٌتی
 ثجت اختراع  8دارٍی گیبّی ٍ در حبل ثجت  5دارٍیی گیبّی
 راُ اًذازی کبرگبُ آهَزؼی  8هَرد
 کبرگبُ آهَزؼی در ًجض ؼٌبظی
 کبرگبُ آهَزؼی طت ظٌتی
 کبرگبُ آهَزؼی رٍغ تعت زًی
 کبرگبُ آهَزؼی رٍغ تحقیق
 کبرگبُ آکَزؼی کبرآفریٌی
 از ظبل  8771ثصَرت تخصصی کبر ثررٍی گیبّبى دارٍیی
 از داٍراى ػلوی کبًَى هخترػیبى ایراى
افتخبرات :
 افتخبرات داًؽجَی ثرتر در ارٍپبیی ؼرقی
 رتجِ ظَم در جؽٌَارُ فردٍظی
 پصٍّؽگر ثرتر ظبل  8781در ایراى
زثبى:
 آؼٌبیی کبهل ثب زثبى اًگلیعی
 آؼٌبیی کبهل ثب زثبى رٍظی
فرٌّگی:
 از ظبل  8766تب پبیبى هرداد  8767در هٌطقِ ٍ ججِْ حضَر داؼتِ ٍ در ػولیبت هرصبد ّن
حضَر داؼتِ ام
 از ظبل  8766تب اکٌَى ػضَ فؼبل ثعیج

