
  ، سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ايران٧١خيايان انقالب، خيابان فرصت، پالک تهران، 
  tafaghodi@irost.org:پست الکترونيک+ ٩٨ -٢١-٨٨٣٨٣٣٧: تلفن

http://www.interyet.com 

  ايبهرام تفقدی ن
 سوابق شغلی

 
  پژوهشکده کشاورزی/ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران     ١٣٨٠-١٣٨٣

 مدير  گروه حشره شناسی کاربردی و صنعتیعضو هيئت علمی و 
 مجری و همکار طرحهای کنترل بيولژيک 

  گروه نظارت بر کاالهای شيميايی و پتروشيمی/ سازمان بازرسی و نظارت     ١٣٧٥-١٣٨٠
 مشاور

 کارشناس توليد، واردات و توزيع سموم دفع آفات نباتی 

  يهای جنگل و مرتعموسسه بررسی آفات و بيمار    ١٣٧٦
 کارشناس

 برنامه نويس کامپيوتر  

  پژوهشکده کشاورزی/ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران    ١٣٧٤-١٣٧٢
 عضو هيئت علمی گروه حشره شناسی کاربردی و صنعتی

 مجری و همکار طرحهای کنترل بيولژيک 

  موسسه بررسی آفات و بيماريهای گياهی    ١٣٨١-١٣٨٢
 قيمانده سموم دفع آفات شيميايی کدکسعضو کميته با

  مجری و همکار طرحهای کنترل بيولژيک 

 سوابق آموزشی
 

  گروه گياهپزشکی/ دانشکده کشاورزی / دانشگاه تهران  

  مقطع دکتری / کاربرد مدلسازی در حشره شناسی 

  گروه حشره شناسی/ دانشکده تحصيالت تکميلی / دانشگاه آزاد اسالمی اراک  
 مقطع کارشناسی ارشد/  کنترل بيولژيک –رات اکولژی حش

 تحصيالت 
 

 تهران دانشکده کشاورزی/ دانشگاه تربيت مدرس  ١٣٨٠
 حشره شناسی کشاورزی /دکتری تخصصی 

 تهران دانشکده کشاورزی/ دانشگاه تهران  ١٣٧٣
 حشره شناسی کشاورزی/ کارشناسی ارشد 

 زاهوا دانشکده کشاورزی/ دانشگاه شهيد چمران  ١٣٦٩
 گياهپزشکی /کارشناسی 

 اردبيل آموزشکده کشاورزی/ دانشگاه تبريز  ١٣٦٧
 امور زراعی / فوق ديپلم 



 سوابق تحقيقاتی
 

  سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران/پژوهشکده کشاورزی ١٣٧٧
  Encarsia Formosaبررسی روشهای پرورش کنترل کيفی و ارزيابی کارايی زنبور  مجری طرح 

  دانشگاه تهران     /              دانشکده کشاورزی       ١٣٧٤

  جامع سن گندم  همکار طرح 

  سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران     /                   پژوهشکده کشاورزی١٣٧٣

 Trichogrammaکنترل بيولژيک کرم سيب با استفاده از زنبور  همکار طرح 

  ساير فعاليتهای تخصصی
   WSAES TRANSACTION ON BIOLOGY AND BIOMEDICINEيه مجله عضو هيئت تحرير • 

 ٢٠٠٣-هلند /  CCPR کدکس باقيمانده سمومعضو سی و ششمين کميته بين المللی •

  ٢٠٠٤ - آمريکا / WSEASعضو کميته علمی پنجمين کنفرانس بين المللی رياضيات کاربردی  •

  ٢٠٠٤ -  يونان / WSEAS عضو کميته علمی ششمين کنفرانس بين المللی رياضيات کاربردی •

 ٢٠٠٤يونان  / WSEASعضو کميته علمی پنجمين کنفرانس بين المللی کاربرد رياضيات در اکولژی  •

  ٢٠٠٤- ايناليا / WSEASدبير پنجمين کنفرانس بين المللی کاربرد رياضيات در بيولژی   •

 ١٣٨٣ - ايران / کود عضو کميته علمی اولين سمينار حمايت از توليد کنندگان سم و  •

  INCCPRعضو کميته باقيمانده سموم کدکس ايران  •

  صصیخعضويت در گروه ها و انجمنهای ت
  عضو انجمن حشره شناسان ايران • 

  عضو انجمن کارشناسان بيماريهای گياهی ايران  •

   بيولژی آمريکا–عضو انجمن رياضی  •

 عضو شبکه تحقيقاتی مگس سفيد اروپا •

 حقيقاتی مورد عالقه تاتموضوع
  مدلهای رشد جمعيت حشرات • 

 مگس سفيد و دشمنان طبيعی آن •

 مورد عالقه تفريحات فعاليتها و 
  سنگ نوردی، بسکتبال، موسيقی • 

 رياضياتبرنامه نويسی کامپيوتر،  •

  



 

 انتشارات
  
1.     Effects of pesticides in environment pollution (1997). The second congress 

of Environment Protection, Mashhad. 
2.   Evaluation of pests control methods in Iran (1996). Commercial ministry 

report, Tehran. 
3.   Evaluation of pesticides consumption in Iran (1997). Commercial ministry 

report, Tehran. 
4.   Introduction two mite parasites of Eurygaster integriceps in Karaj (1995). 

12th Plant protection Congress of Iran, Tehran. 
5.   Mass rearing of Encarsia formosa,(1997). Iranian Organization for Science 

and Technology Report, Tehran. 
6.    Morphological characteristic of Encarsia formosa and identify key for 

Trialeurodes vaporariorum parasitoid (1996). Iranian Organization for 
Science and Technology Report, Tehran. 

7.   Role of models in pest management (1996). The first Congress of Role  of 
Promotion in Natural Resource Protection, Tehran. 

8.   Pesticides effects on human health (2001). Commercial ministry report, 
Tehran. 

9.     Population dynamics of Eurygaster integriceps in Karaj (1994). Ms Thesis, 
Tehran University, Tehran. 

10. Quality control of Trichogramma Sp. (1995). 12th Plant protection Congress 
of Iran. Tehran.    

11. Sample size of Eurygaster integriceps (1995). 12th Plant protection 
Congress of Iran. Tehran.  

12. Simulation of immature stages development of greenhouse whitefly 
population (2001). Journal of Applied Entomology and Phytophthology, 
(64).    

13. Engineering based computer simulation of population growth of greenhouse 
whitefly, (2003) WSEAS Transaction on computer. (4)245-252 

14. Population dynamics of Eurygaster integriceps in Karaj, (2003) WSEAS 
TRAMSACTION ON VIOLOGY AND BIOMEDICINE, (1) 67-72 

 
 

 


