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                                                                                                   اطالعات شخصی: لفا

  تویسرکان :محل تولد                    31/6/63:  سال تولد                     آقاییمحمد :  نام و نام خانوادگی

  
  تحصیالت: ب

  التحصیلی تاریخ فارغ                رشته    نام دانشگاه      مقطع
  80  تجربیشریعتی                                                     :دیپلم

  84     همدان    گیاهان دارویی                              مجتمع علمی کاربردي           :کاردانی

  86  یدات گیاهیتول      کردستان                      :کارشناسی

  90  )گیاهان داروییگرایش (باغبانی           ارومیه               :کارشناسی ارشد

    98                  )گیاهان داروییگرایش (باغبانی      ارومیھ      :    دکترا 
      

 از نشانگرایران با استفاده  ریحانبررسی تنوع ژنتیکی توده هاي بومی  :کارشناسی ارشد عنوان پایان نامه
ISSR    

سالیکورنیا  هاي وحشی، فیتوشیمیایی و مورفولوژیکی جمعیتبررسی تنوع ژنتیکی: عنوان پایان نامه دکترا
(Salicornia) رویش یافته در اطراف دریاچه ارومیه  

  
  سابقه تدریس: ج

   موسسه یا دانشگاهسال                                                     عنوان درس                                           
  آفاق یانتفاع یرموسسه غ                89- 90            ماده سازي و عمل آوري گیاهان دارویی و معطر       آ

  57147-83635کد پستی . چهار راه مافی، بلوار شهید دستغیب، کوي ارژانس - ارومیه. ارومیه

 باسمه تعالی



 ٢   

 

 آفاق یانتفاع یرموسسه غ           89-90 تجهیزات استحصال مواد موثره گیاهان دارویی الت وآآشنایی با ماشین 
         ارومیه

 موسسه غیر انتفاعی آفاق               88-89                              عملیات زراعت خصوصی گیاهان دارویی 
  ارومیه

 آفاق یانتفاع یرموسسه غ                  88- 89                                   زراعت گیاهان دارویی اصول عملیات
  ارومیه

  جهاد کشاورزي شهرستان مهاباد                 90-91                               دوره کشت و پرورش گیاهان دارویی
  عاونی زرین گیاه ارومیهشرکت ت                89-91)               دوره 2( دوره کشت و پرورش گیاهان دارویی 

  شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه                             89-91)             دوره 10(آماده سازي و فرآوري گیاهان دارویی 
  
                                            سمت               سال                                                                       هاي ملی و یا تحقیقاتیطرح: د
                 ارشناسکمشاور و    90-91      ي گیاهی کشور عراقهامطالعه و شناسایی بازار گیاهان دارویی و فرآورده -

  هاي صنعتی و نوسازي صنایع استان آذربایجان غربیشرکت شهرك: کارفرما
  96-98             دوره فرصت مطالعاتی شش ماهه             دانشکده داروسازي تبریز -
  
  هافعالیت: ه

  شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه    89- 92  یاهان دارویینائب رئیس هیات مدیره و کارشناس گ

  شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه    90- 92  مسئول کارگروه گیاهان دارویی و محصوالت گلخانه اي 

  شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه    90     مجري احداث کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه

  90                                           عضو انجمن گیاهان دارویی ایران 

             90                                 عضو انجمن زراعت و اصالح نباتات ایران

  0209510974شماره نظام مهندسی                      طبیعی منابع و کشاورزي مهندسی نظام سازمانعضو 

  دانشگاه ارومیه        96دیم ایران       دارویی گیاهانعضو کمیته اجرایی در برگزاري دومین همایش ملی 

  



 ٣   

 

  هاي گذرانده شدهدوره: و

  دوره آموزشی نرم افزار آماريSAS  در سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی  

  دوره آموزشی کشت و پرورش گیاهان داروئی در سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی  

 دوره آموزشی حجامت  

 مهندسی متابولیت هاي ثانویه  

  کاربرد مارکر هاي مولکولی مبتنی برPCR در بررسی تنوع ژنتیکی  

 چگونگی تجاري سازي تحقیقات در بیوتکنولوژي  

 Bt Crop   

 بیوتکنولوژي گیاهان دارویی  

 شرکت در دوره کاربر رایانه سازمان فنی حرفه اي  

  احمر کشور هاللشرکت در دوره کمک هاي اولیه سازمان  

  شرکت در دوره بوم ناب و کمینه محصول پذیرفتنی، اعتبار سنجی بازار و نحوه ارائه ایده به
  سرمایه گذار

 کارگاه مجازي هوش هیجانی  

  
  مهارتمندي و عالقه: ز

طبقه بندي، کشت و فرآوري، تکنیک هاي شناسایی شیمیایی و مولکولی، عصاره گیري و شناسایی و 
  جداسازي و خالص سازي ترکیبات دارویییی اسیدهاي چرب، استخراج و شناسااسانس گیري، 

  
  آشنایی با دستگاه: ح

PCR ،ژل داك، الکتروفورز ،TLC ،HPLCو  ، اسپکتروفتومتر...                            
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  هامقاالت و پژوهش :ط

١- Molecular Characterisation and Similarity Relationships among Iranian 
Basil (Ocimum basilicum L.) Accessions Using Inter Simple Sequence 
Repeat Markers. (٢٠١٢).  Mohammad Aghaei, Reza Darvishzadeh* and 
Abbas Hassani. Revista Ciencia Agronomica. Volume ٤٣. 

٢- Effects of growing stages and drying methods on quality of shahsparam 
(Tanacetum balsamita L.). Mohammad Aghaei, Morteza Alizadeh, 
Mohammad Saadatian*,  Sajad Riahi, Khadijeh Jangjou. International 
Journal of Agriculture and Crop Sciences. (٢٠١٣) 

٣- Chemical composition of essential oil of Artemisia herba-alba from West 
Azerbaijan, Iran. (٢٠١١). Mohammad Aghaei, Morteza Alizadeh, Iman 
sharifian*. Electronic Journal of Environmental, Agricultural and Food 
Chemistry.٢٤١٦-٢٤١٣ :(٦)١٠.  

٤- Chemical composition of lavender (Lavandula officinallis L.) extraction 
extracted by two solvent concentrations.(٢٠١٣).  M. Saadatian*, M. 
Aghaei, M. Farahpour, Z. Balouchi. Global Journal of Medicinal Plant 
Research, ٢٠١٣ ,٢١٧-٢١٤ :(٢)١. 

٥- Chemical Composition Of Essential Oil Of Artemisia vulgar From West 
Azerbaijan, Iran. Morteza Alizadeh, Mohammad Aghae,  Mohammad 
Saadatian*, Iman sharifian  . Electronic Journal of Environmental 
Agricultural and Food Chemistry. [٢٤١٦-٢٤١٣] ٢٠١٢ ,(٣)١٠. 

٦- Insecticidal activity of essential oil of Artemisia herba-alba Asso against 
three stored product beetles. Iman SHARIFIAN١, Seyed Mehdi 
HASHEMI*, Mohammad AGHAEI and Morteza ALIZADEH. 
BIHAREAN BIOLOGIST . Oradea, Romania, (٢٠١٢). 

٧- Effects of dietary turmeric supplementation on plasma lipoproteins, meat 
quality and fatty acid composition in broilers. M. Daneshyar*, M. Alizadeh 
Ghandkanlo, F. Sabzi Bayeghra, F. Farhangpajhoh & M. Aghaei. South 
African Journal of Animal Science, ( ٢٠١١). 

٨- Extract Compositions of Hypericum perforatum L. from Wild Populations 
of Mergewer District of Urmia. M. Saadatian, M. Farahpour, M. Aghaei 
and B. Mahmoudi. Advanced Studies in Biology, ( ٢٠١٤). 

٩- Chemical Compositions of Flowers extract of Borage (Borago officinalis L.) 
in wild population from Urmia district, Iran. M. Saadatian, M. Aghaei, M. 
Farahpour and M. Aghaei. Journal of Essential Oil Bearing Plants, 
(٢٠١٧). 

١٠-  Hydroethanolic Allium sativum extract accelerates excision wound 
healing: evidence for roles of mast-cell infiltration and intracytoplasmic 
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carbohydrate ratio. Mohammad Reza Farahpour١, Saeed Hesaraki, 
Darab Faraji, Rasoul Zeinalpour, Mohammad Aghaei. Brazilian Journal 
of Pharmaceutical Sciences, (٢٠١٧). 

١١- Application salicylic acid and aloevera gel as edible coating layer to 
preserving fresh-cut melon slices in cold storage. Riaie, S., Saadatian, M., 
Aghaie, M., Alizadeh, M. and Hajitaghiloo, R. International Food 
Research Journal (٢٠١٧) ٢٤٥٩-٢٤٥٦ :(٦)٢٤. 

 بررسی تنوع فنوتیپی میزان فنل کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی توده هاي بومی ریحان ایران -12

(Ocimum basilicum L.). فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 
 .عبدالهیمحمد آقایی، عباس حسنی، رضا درویش زاده و رحیم  .1393

 زخم تمام التیام روند بهبود بر شنبلیله هیدرواتانولی عصاره و ورا آلوئه ژل ترکیب اثر ارزیابی-13
. 1394، دامپزشکی درمانگاهی شناسی آسیب. دیابتی آزمایشگاهی موش در پوست برشی ضخامت

 .آقایی محمد ، فرهپور محمدرضا

  هايموش در ضخامت پوست تمام زخم ترمیم بر شنبلیله تخم هیدرواتانولی عصاره تأثیر -14
 فرهپور محمدرضا .1395، اي مقایسه پاتوبیولوژي. استرپتوزوتوسین با شده دیابتی آزمایشگاهی

  .آقایی محمد ،

. ISSR .1396 نشانگر از استفاده با ریحان هاي ایرانیتوده در مورفولوژیک صفات ارتباطی تجزیه -15
 .مدرس تربیت دانشگاه فناوري زیستمجله . مو آقایی، . زاده، ر، درویش.آقاعلی، ز

 دریاچه اطراف در یافته رویش سالیکورنیاي وحشی هايجمعیت فیتوشیمیایی تنوع بررسی -16
 بابک ناظمیه، حسین حسنی، عباس آقایی، محمد. 1398فصلنامه گیاهان دارویی، . ارومیه

   .مندولکانی عبدالهی

  
 ها و همایشکنگره  مقاالت :ي

 هاي یافته همایش چهارمین. بر جوانه زنی بذر سرخارگل سدیمي مختلف کلرید تاثیر غلظت ها - 1
، دکتر عباس حسنی، *محمدآقایی .1387 اردیبهشت  کردستان دانشگاه - کشور غرب پژوهشی

  .فرناز گودرزي
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یازدهمین . فنل کل و فعالیت آنتی اکسیدانی توده هاي بومی ریحان ایراندر میزان بررسی تنوع   -2
، عباس *محمد آقایی. 1389.م زراعت و اصالح نباتات ایران دانشگاه شهید بهشتیکنگره علو

 .حسنی، رضا درویش زاده، مهدي محسنی آذر، زینب درخشانی

روي جوانه زنی  (Matricaria chemmomilla) بررسی اثرات آللوپاتیک اسانس و عصاره بابونه -3
 هاي یافته همایش چهارمین. )Amarantus retroflexus(تاج خروسو رشد گیاهچه هاي 

، عباس حسنی، سید *محمد آقایی .1389 اردیبهشت  کردستان دانشگاه -کشور غرب پژوهشی
  .علی غیبی، نثار صلواتی

تحت  (Valeriana officinallis) تاثیر پوترسین در پارامترهاي جوانه زنی گیاه سنبل الطیب -4
سید رسول فینی  .1388شاورزياولین همایش ملی تنش هاي محیطی در علوم ک. تنش شوري

 .دخت، محمد آقایی، سید علی غیبی

روي جوانه زنی ) Agastache foeniculum(اثرات آللوپاتیک اسانس و عصاره آبی گل مکزیکی  -5
 غرب پژوهشی هاي یافته همایش چهارمین. )Portulaca oleracea(خرفه  و رشد گیاهچه

، علیرضا پیرزاد،  محمد آقایی، *سید علی غیبی .1389 اردیبهشت  کردستان دانشگاه -کشور
 .زینب درخشانی

روي جوانه زنی  (Matricaria chemmomilla) بررسی اثرات آللوپاتیک اسانس و عصاره بابونه - 6
 غرب پژوهشی هاي یافته همایش چهارمین. )Portulaca oleracea(و رشد گیاهچه هاي خرفه

، علیرضا پیرزاد،  محمد آقایی، *ید علی غیبیس .1389 اردیبهشت  کردستان دانشگاه -کشور
 .مهدیه دلکانی

 چهارمین. بررسی اثرات نیتریک اکسید بر روي برخی خصوصیات کیفی توت فرنگی رقم سلوا -7
رحیم  .1389 اردیبهشت  کردستان دانشگاه -کشور غرب پژوهشی هاي یافته همایش

  .سید علی غیبی، الهام معصومی ، محمد رضا اصغري، محسن اسمعیلی،  محمد آقایی،*عبدالهی

 هاي یافته همایش چهارمین. تاثیر هرس تابستانه بر روي خصوصیات کیفی چند رقم سیب -8
، لطفعلی ناصري، *سعید جدیدیان .1389 اردیبهشت  کردستان دانشگاه -کشور غرب پژوهشی

  .رحیم عبدالهی، جواد فرخی، محمد آقایی

 Amarantus)ه زنی و رشد علف هرز تاج خروس بررسی اثر آللوپاتی مریم گلی  بر جوان -9

retroflexus)  سلمه تره ،(Chenopodium album) و خرفه)Portulaca oleracea(  .
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، مرتضی علیزاده، شایان احمدیان، محمد *محمد سعادتیان .1389همایش ملی گیاهان دارویی
   .آقایی

دان گیاه شاه اسپرم تاثیر زمان هاي مختلف برداشت بر میزان فنل کل و آنتی اکسی -10
(Tanacetum balsamiat)  . مرتضی  .ساري 1389اولین همایش ملی گیاهان دارویی اسفند

  .، عباس حسنی، محمد آقایی، خدیجه جنگجو و سجاد ریایی*علیزاده

 همایش پنجمین .علیه آفات انباري Artemisia vulgarisارزیابی سمیت تدخینی اسانس گیاه  -11
، *سید مهدي هاشمی .1390 اردیبهشت  کردستان دانشگاه -کشور غرب پژوهشی هاي یافته

 .ایمان شریفیان، علیرضا عسکري کوچی، محمد آقایی، مرتضی علیزاده

دومین همایش ملی گیاهان . شور مناطق در کشاورزي براي امیدبخش گیاه یک سالیکورنیا -12
 بابک ناظمیه، حسین ،حسنی عباس آقایی، محمد. ارومیهدانشگاه  1396دارویی دیم ایران تیر

  .مندولکانی عبدالهی

  

  

         com.gmail@mohamadaghae  :آدرس الکترونیکی                                                          

  09188513148: شماره تماس                                                                         


