
 

 

 

 

 

 

 مشخصات فردی
 وضعیت تاهل جنسیت ملیت تاریخ تولد نام خانوادگی نام

 متأهل زن ایرانی 03/30/1001 زنرنگ نفیسه 

 
 ایمیل فکس تلفن

36101101000 30100500600 mNafas023@yahoo.co 
rangzan@asnrukh.ac.ir 

 
 آدرس محل کار آدرس محل سکونت محل تولد

 اهواز

 ،یخوزستان، اهواز، مالثان
و  یکشاورزعلوم دانشگاه 

ی ، کوخوزستان یعیمنابع طب
 111اساتید، پالک 

علوم دانشگاه  ،یخوزستان، اهواز، مالثان
 خوزستان،  یعیو منابع طب یکشاورز

 و مهندسی خاکگروه علوم 

 

 

 

 مشخصات تحصیلی
درجه 

 تحصیلی
 رشته تحصیلی

دانشگاه یا موسسه 
 مربوطه

 عنوان پایان نامه
تاریخ 
 دریافت

 دکتری
شیمی و آلودگی 

 خاک

مرکز تحقیقات 
دهلی نو  -کشاورزی هند

 )دانشگاه پوسا(

Dynamics of Heavy Metals in 
Contaminated Soils and Risk 
Assessment to Human through 
Spinach Grown Thereon 

0310 

 ارشد
 -مهندسی کشاورزی

 خاک شناسی

هید چمران شدانشگاه 
 اهواز

های بررسی نقش گیاهان در پاالیش خاک
 گازوئیلآلوده به 

1035 

 اسینکارش
 -مهندسی کشاورزی

 خاک شناسی

دانشگاه شهید چمران 
 اهواز

ارزیابی کیفی و کمی روش های متداول 
 اندازه گیری مواد آلی خاک

1030 

 تجربی دیپلم
دبیرستان نمونه دولتی 

 حجاب
 1016 

 

 س پرسنلی

mailto:Nafas023@yahoo.com


 

 تدریس

 مقطع عنوان درس هشمار
 کارشناسی  شیمی خاک 1

 کارشناسی زبان تخصصی 0

 کارشناسی  شیمی تجزیه 0

 کارشناسی کودهاحاصلخیزی خاک و  0

 کارشناسی خاکشناسی عمومی         5

 کارشناسی آلودگی های محیط زیست 0

 کارشناسی آلودگی خاک و آب 1

 کارشناسی های شور و سدیمیخاک 3

 کارشناسی یستانسان و محیط ز 6

 کارشناسی تغذیه گیاه 13

 کارشناسی ارشد  شیمی خاک پیشرفته 11

 کارشناسی ارشد آلودگی خاک و آب پیشرفته 10

 کارشناسی ارشد روش تحقیق 10

 کارشناسی ارشد ها در تغذیه گیاه و زیست فناوری خاکایزوتوپ 10

 کارشناسی ارشد زیست پاالیی  15

 کارشناسی ارشد زیکیفیت آب در کشاور 10

 کارشناسی ارشد مواد آلی خاک 11

 کارشناسی ارشد گیاه تجزیهزمون خاک و آ 13

 دکتری های آزمایشگاهی مدرنناخت و کاربرد دستگاهش 16

 دکتری های آزمایشگاهی در فیزیولوژی گیاهان زراعیوشر 03

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 هاها و کارگاهکالس

 سال کشور برگزار کننده کارگاه شماره

 1060 ایران دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین توسعه انرژی های نو و تجدید پذیر در استان خوزستان 1

 1060 ایران مرکز کشت و صنعت نیشکر میرزاکوچک خان حاصلخیزی و اصالح شوری خاک در کشت نیشکر 0

0 Recent Research Techniques in 
Agriculture 

International Confereance on New 
Ideas in Agriculture, Isfehan 

 1060 ایران

0 Successful Scientific Article Writing for 
the Professionals 

International Confereance on New 
Ideas in Agriculture, Isfehan 

 1060 ایران

 روشهای اصالح نباتات کاربردی در ایران و جهان 5
 -مؤسسه تحقیقات اطالح و تهیه نهال و بذر

 کرج
 1060 ایران

 1060 ایران کشت و صنعت امام خمینی استفاده از بیوچار در زمینهای شور 0

 زن و آشنایی با مسائل فرهنگی روز 1
 طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه

 خوزستان
 1060 ایران

 زن، ورزش، سالمتی 3
 طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه

 خوزستان
 1060 ایران

 طب سنتی و نقش آن در اصالح سبک زندگی 6
 طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه

 خوزستان
 1060 ایران

 1060 ایران مشهد تربیت فرزند و جایگاه زن 13
 1060 ایران مشهد طب سنتی، سالمت و تغذیه 11
 1065 ایران مشهد هارت های زندگی و خالقیتم 10

10 
های شنایی با روند انجام ارزیابی درونی در گروهآ

 آموزشی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

 خوزستان
 1060 ایران

 1060 ایران دانشگاه شهید چمران اهواز شناسیهای زمینسازی نمونهموزش بین المللی آمادهآ 10

 های زیست محیطیقش پدافند غیرعامل در چالشن 15
وم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه عل
 خوزستان

 1061 ایران

 یمنی زیستی در بیوتکنولوژیا 10
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

 خوزستان
 1061 ایران

 1061 ایران مشهد ای و روشنفکری دینیاخالق حرفه 11

 
 هاها و کارگاهبرگزاری کالس

 سال محل برگزاری کارگاهعنوان  شماره

 1065 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ها در خاکیندهتقابل آال 1

 
 
 
 
 



 
 های فرهنگیفعالیت

 تاریخ عنوان فعالیت فرهنگی شماره
 1031-1061 کشور هندوستان ایرانی مقیمعضویت در انجمن اسالمی دانشجویان  1

 60-65-61 شرکت در سه دوره ضیافت اندیشه اساتید 0

 61بهمن  اظره دانشجویی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانکارشناس برنامه من 0

 تا کنون 60 استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر  0

 1060 هم اندیشی فرق بین ارزشها و هنجارها و پیامدهای هرکدام 5
 1060 هم اندیشی آزمون سازی و هنر معلمی 0
رزیابی دانشجوهم اندیشی مهارت های استادی و روش ا 1  1060 
 1060 هم اندیشی نقش فرهنگی استاد 3

 1060 هم اندیشی مناسب ترین شیوه های ارزیابی و ارزشیابی توان واقعی داتشجویان 6

 1060 هم اندیشی دانشگاه تمدن ساز 13

 1065 یمجاز یاجتماع هایشبکه ریتأث یشاندیهم 11

 1065 یگاه کشاورزدانش کی هایاهداف و آرمان یشاندیهم  10

 1065 بررسی نقشه جامع علمی کشورهم اندیشی  10

 1060 یعامل در حوزه کشاورز ریپدافند غ یشاندیهم  10

 1060 هم اندیشی علم و عقل 15

 1060 هم اندیشی جهت دهی به هیجانات دانشجویان توسط اساتید 10
رهای برون رفت از چالش های ایران معاصهم اندیشی راه 11  1061 

 1033 عضو فعال بسیج اساتید 13

 
 
 
 

 های اجراییسوابق شغلی و فعالیت
 تاریخ کت یا سازماننام دانشگاه، شر عنوان شغل شماره

 30-31 ایریتک ایران، مهندسی المللی بین شرکت کارشناس دفتر مهندسی 1

0 
 ورایش و عامل غیر پدافند مشترک کمیته در عضویت
 دانشگاه زیست محیط و بهداشت ایمنی، نظام

 61-66 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 تا کنون 66 تانخوزس طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه مدیر گروه علوم و مهندسی خاک 0

 
 

 
 
 



 
 
 نامهپایان مشاوره در

 تاریخ نامهعنوان پایان مقطع نام دانشجو شماره

 کارشناسی ارشد آرزو ذاکر مشفق 1
طالعه تکامل خاک ها و تنوع کانی های رسی در رسوبات رودخانه م

 های کارون، کرخه و زهره
1060 

 کارشناسی ارشد عباس بشکار 0
تحول خاک های متاثر از گچ در تراس های مرتفع قدیمی دشت های 

 رامهرمز و هفتگل
1060 

 کارشناسی ارشد زینب سعیداوی 0
اشناسی بصری در پارک های پهنه بندی محیط و منظر با رویکرد زیب

 ساحلی شهر اهواز با استفاده از منطق فازی
1060 

 کارشناسی ارشد زینب اکبری 0
اثر متقابل قارچ مایکوریزا آربوسکوالر و قارچ ترکودرما بر روی رشد و 

 جذب برخی عناصر توسط شبدر برسیم تحت تنش خشکی
1060 

 کارشناسی ارشد سارا ولیزاده 5
ر جذب ب میسد کربناتیکمپوست و تنش ب یورم اثر سطوح مختلف

 توسط اسفناج ییهوا در اندام میزیو من میفسفر، کلس
1060 

0 
حسین صفری 

 زرگانی
 1060 اثر سطوح مختلف شوری  و روی بر جذب عناصر غذایی در گیاه کلزا کارشناسی ارشد

 کارشناسی ارشد ابراهیم عرفان 1
د و جذب برخی عناصر اثرات نیکل و آرسنیک بر شاخص های رش

 غذایی در شاهی و جعفری
1060 

3 
جمیل محمدیان 

 کارشناسی ارشد دهگالن
تاثیر برخی از خاک ها و کانی های گارنت، بنتونیت بر جذب عناصر 

 سرب، کادمیوم و نیکل از آب های آلوده
1065 

 کارشناسی ارشد حنانه بهمنیان 6
اه جدب کادمیوم در گیتاثیر قارچ میکوریزا و فیلتر کیک در میزان 

 1060 گشنیز

 کارشناسی ارشد نژادریم شادمانم 13
ر رشدی و جذب عناصهای بررسی تاثیر قارچ میکوریزا بر برخی مولفه

 غذایی در گیاه گشنیز تحت تاثیر سطوح شوری و نیتروژن
1061 

11 
عصومه داوری م

 راد
 کارشناسی ارشد

 یفه هامول یبر برخ کیلترکیاثر سطوح مختلف سنگ فسفات و ف

 زایکوریشده با قارچ م یشبدر کلن اهیگ یا هیو تغذ یرشد
1061 

 کارشناسی ارشد نسترن حکمت پور 10
مقایسه پاسخ رشد میکوریزایی گیاه شبدر  تحت تاثیر سطوح مختلف 

 فسفر و تنش خشکی
1063 

 کارشناسی ارشد اجر عبیاته 10
وم، وی، منگنز، کادمیارزیابی و پهنه بندی عناصر سنگین سرب، مس، ر

 کروم و نیکل در رسوبات مجتور تاالب هورالعضیم
1063 

 کارشناسی ارشد اطمه وزیری پورف 10

به ریزوبیوم و  pVLT33-G.Sو  pVLT33-PH.Sانتقال سازه های 

های تراریخته در کاهش غلظت برخی از فلزات بررسی اثر ریزوبیوم

 سنگین 

1063 



 

 نامهپایان راهنما در
 تاریخ نامهعنوان پایان مقطع نام دانشجو شماره

 صدیقه جاللی نیا 1
کارشناسی 

 ارشد

بررسی اثر کاربرد کاه کلش ذرت و بیوچار آن بر میزان جذب کادمیوم توسط گیاه 
 گندم

1065 

0 
محبوبه لجمیر 
 اورک نجاتی

کارشناسی 
 ارشد

محاسبه فاکتور نسبت خطر در گیاه اسفناج و گشنیز کشت شده در خاک آلوده به 
 فلزات سنگین تحت تأثیر سطوح مختلف کودهای آلی

1065 

0 
مهرنوش گل 

 سلطانی

کارشناسی 
 ارشد

 1065 سنگین ه به فلزاتاثر دما،  رطوبت و ماده آلی بر توزیع شیمیایی فلزات در خاک آلود

0 
نعمت اله 
 محمدی

کارشناسی 
 ارشد

های هوایی و ریشه هویج، پیاز، جعفری، گشنیز تحت توزیع عنصر کادمیوم در اندام
 تنش شوری

1060 

 فاطمه کرمی نیا 5
کارشناسی 

 ارشد

ذب های رشد و جارزیابی اثر کمپوست مصرف شده یکساله و بیوچار آن بر مولفه
 ر غذایی توسط گیاه اسفناج تحت تنش شوریبرخی از عناص

1060 

 احمد ابراهیم لو 0
کارشناسی 

 ارشد

کاربرد معادله النگ مویر در ارزیابی جذب سرب در خاک کشاورزی تحت تأثیر 
 استفاده از ترکیبات پلیمری

1060 

 سید امین کثیر 1
کارشناسی 

 ارشد

در تحت ای گیاه شبو تغذیههای رشدی تأثیر میزان و منبع کود روی بر برخی مؤلفه

 سطوح مختلف قارچ میکوریزا و تنش شوری
1060 

 سعید محمدی 3
کارشناسی 

 ارشد

مقایسه تأثیر کمپوست غنی شده با ضایعات آهن و خاک فسفات بر شاخص رشدی 
 گیاه گوجه فرنگی

1061 

6 
محمد عبدالهی 

 ارشد

کارشناسی 
 ارشد

ذب های رشد و جوچار آن بر مؤلفهبررسی اثر کاربرد تفاله چای، کمپوست و بی
 برخی عناصر غذایی توسط گیاه اسفناج تحت تنش شوری

1061 

 مژده جعفری 13
کارشناسی 

 ارشد

اده از معادله جذب های مختلف با استفبررسی جذب پتاسیم ،روی  و آهن در خاک

 سطحی النگ مویر
1061 

 وفا بوعذار 11
کارشناسی 

 ارشد

ایعات مو بر میزان جذب فلزات سنگین و برخی مؤلفه اثر کاربرد دوده کربن و ض
 های رشد گیاه کاهو تحت آبیاری با آب آلوده

1061 

 محمد نیسی 10
کارشناسی 

 ارشد

پهنه بندی عناصر غذایی در زمین های کشاورزی و غیر کشاورزی )بایر( منطقه یزد 

 نو هویزه
1063 

 پوررخ عالی 10
کارشناسی 

شدار  

 اتفلز جذب میزان بر مرغ¬تخم پوسته ضایعات و میکوریزا قارچ کاربرد اثر

 سنگین فلزات به آلوده خاک در ریحان و تربچه گیاه توسط سنگین
1066 

 محمد ادیب 10
کارشناسی 

 ارشد

 یشور و غذایی عناصر از برخی تغییرات بر میان در یک ای جویچه آبیاری اثر

 نیشکر کشت تحت اراضی در خاک
1033 

 سجاد نزارنژادیان 15
کارشناسی 

 ارشد

 Lepidium) شاهی گیاه عملکرد و رشد بر سلنیوم با شدهغنی بیوچار اثر

sativum )شوری تنش تحت 
1033 

 

 



 مقاالت چاپ شده فارسی
 نام مجله عنوان مقاله سال نام نویسندگان شماره

1 
زن، احمد ه رنگیسنف

 لندی
 هیدروکربنه نفتی )گازوئیل(نقش گیاهان در پاالیش خاک های آلوده به  1030

هندسی م
 زراعی

0 

محبوبه نجاتی اورک، 
 زن، حبیب الهه رنگیسنف

نادیان قمشه، بیژن خلیلی 
 مقدم

 والد خوزستانهای اطراف شرکت فارزیابی خطر فلزات سنگین در خاک 1061

دیریت م
خاک و 

 تولید پایدار

0 
 هال حبیب ،حنانه بهمنیان

 نفیسه قمشه، نادیان
 زنرنگ

 رچ میکوریزا و فیلترکیک بر عملکرد گیاه گشنیزابررسی اثر متقابل ق 1063
هندسی م

 زراعی

0 
بوعذار، نفیسه وفا 

زن، حبیب اله نادیان رنگ
 قمشه

1063 
 گیاه عملکرد وسنگین  عناصر غلظت بر مو ضایعات و کربن دوده کاربرد اثر

 آلوده آب با تاثیرآبیاری تحت اسفناج و کاهو
مهندسی 

 زراعی

5 
 هفیسن ، نیا کرمی فاطمه
 ، نادیان اله حبیب، رنگزن

 آبادی جالل لطفی امین
1063 

 حتت جعفری گیاه عملکرد بر آن بیوچار و قارچ شده مصرف کمپوست اثر
 شوری تنش

 تحقیقات
 خاک و آب

 ایران

0 
 مهرنوش، زنرنگ نفیسه
 محبوبه سلطانی، گل

 ینجات اورک لجمیر
1063 

 والدف شرکت اطراف خاک در منگنز و آهن شیمیایی شکلهای توزیع بررسی
 خوزستان

پژوهش های 
 خاک

1 
 نفیسه ،مدیمحسعید 

 نادیان اله حبیب زن،رنگ
 قمشه

1066 
ات بر و خاک فسفتاثیر استفاده از کمپوست غنی سازی شده با ضایعات آهن 

 های رشدی گیاه گوجه فرنگیویژگی
هندسی م

 زراعی

3 

 زرگانی، صفری حسین
 قمشه، نادیان اله حبیب

 و زنرنگ نفیسه
 تالوت مرادی محمدرضا

1066 
 و رشد رب تیوباسیلوس با شده تلقیح گوگرد و روی شوری، مختلف سطوح اثر

 کلزا گیاه توسط غذایی عناصر برخی جذب
پژوهش های 

 خاک

6 
 محمدرضا، عبیات هاجر

 ،زنرنگ نفیسه،انصاری
 عبیات احمد

1066 
 های شاخص محاسبه با هورالعظیم تاالب رسوبات در سنگین فلزات ارزیابی

 آلودگی

تحقیقات 
آب و خاک 

 ایران

 

 

 

 

 

 



 مقاالت چاپ شده انگلیسی
 شماره نام نویسندگان سال عنوان مقاله نام مجله

International 
Journal of Plant 

Production 

Effect of tillage and residue 
management on productivity of 
soybean and physico-chemical 
properties of soil in soybean–wheat 
cropping system 

2014 

Monsefi.A, 
Sharma.A.R., 
Rang Zan. N., 
Behera. U.K. and 
Das. T.K 

1 

Indian Journal of 

Weed Science 

Tillage and weed management for 

improving productivity and nutrient 

uptake of soybean 

2014 

Monsefi, Ali., 

Behera, U.K., 

Rang Zan, 

Nafiseh, R.N. 

Pandey. and 

Sharma, A.R 

2 

Environmental 

Monitoring And 

Assessment 

Prediction of solubility of zinc copper 

nickel cadmium and lead in metal 

contaminated soils 

2014 

N. Rang Zan S.P. 

Datta, R.K.Rattan, 

Dewivedi, Mina 

3 

International 

Journal of Plant 

Production 

Weed dynamic and profitability of 
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 های داخلی و خارجیها و کنفرانسهمایش
 تاریخ ار کنندهبرگز عنوان مقاله نویسندگان شماره

1 
زن ، احمد نفیسه رنگ

 لندی

ر مقایسه اثر گیاه یونجه و جو بر کاهش مقادی
آالینده های نفتی )گازوئیل( در یک طرح گیاه 

 پاالیی

همایش خاک، محیط زیست و 
 توسعه پایدار

1035 

0 
 زخوشنااحمد لندی، 

 ن زنفیسه رنگ ، پاینده
اثر آبیاری با پساب بر کیفیت خاک تحت کشت 

 گیاه سورگوم
همایش خاک، محیط زیست و 

 توسعه پایدار
1035 

0 
احمد لندی، نفیسه 

 پاینده زخوشنا زن،رنگ

بررسی اثر شرایط ماندابی بر کیفیت خاک، میزان 
عناصر سنگین و سالمت محصول در شالیزارهای 

 استان خوزستان

همایش خاک، محیط زیست و 
 توسعه پایدار

1035 

0 
احمد لندی، نفیسه 

 پاینده ززن، خوشنارنگ
بررسی کیفیت پساب بر انباشت عناصر سنگین در 

 بدردو گیاه سورگوم و ش
همایش خاک، محیط زیست و 

 توسعه پایدار
1035 

5 
نفیسه رنگ زن، احمد 

 لندی
بررسی اثر گیاه شبدر بر کاهش مقادیر آالینده های 

 نفتی )گازوئیل( در یک طرح گیاه پاالیی
سومین همایش ملی بحرانهای زیست 
 محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

1035 

0 
زن، احمد نفیسه رنگ

 لندی

سی اثر آالینده های هیدروکربنه نفتی )گازوئیل( برر
بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک 

 آلوده
 1030 دهمین کنگره علوم خاک ایران

1 
نفیسه  ،منصفی لیع

 شارما.  .ای. آر،  زنرنگ

 تاثیرات خاکورزی حفاظتی و مدیریت تلفیقی علف
های هرز در عملکرد سویا پس از گشت گندم در 

 گندم در هند –کشت سویا الگوی 

بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی 
 ایران

1060 

3 
 نفیسه منصفی، علی

 زنرنگ

های کشت و اثرات خاکورزی حفاظتی، مدل
استفاده از بقایای گیاهی در عملکرد سویا در الگوی 

 گندم –کشت سویا 

سیزدهمین کنگره زراعت و اصالح 
 نباتات و بذر ایران

1060 

6 
 نفیسه ،منصفی علی

 زنرنگ

های کاشت و مدیریت بقایای گیاهی بر مدل
تغییرات میزان مصرف انرژی و کارایی مصرف آب 

 آبیاری در گندم در نظام کشت سویا

سیزدهمین کنگره زراعت و اصالح 
 نباتات و بذر ایران

1060 

13 
سیروس جعفری، نفیسه 

 رنگ زن

ارتباط بین فاکتورهای خاکسازی و تنوع کانی های 
های مهم استان سی در خاک های رودخانهر

 خوزستان
 1060 چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران

11 
زینب سعیداوی، بیژن 
خلیلی مقدم، محسن 

 باقری و نفیسه رنگ زن

ررسی کیفیت فضای سبز پارکهای ساحلی شهر ب
اهواز با استفاده از فرایند تحلیل سلسله 

 (AHP)مراتبی
 1060 ایرانچهاردهمین کنگره علوم خاک 

10 
زینب سعیداوی، بیژن 
خلیلی مقدم، محسن 

 باقری و نفیسه رنگ زن

ررسی وضعیت خاک فضای سبز پارکهای ساحلی ب
شهر اهواز از نظر برخی عناصر میکرو و عناصر 

 سنگین
 1060 چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران

10 

 زرگانی، صفری حسین
 نفیسه نادیان، اله حبیب

 محمدرضا و رنگ زن
 مرادی تالوت

اثر سطوح مختلف شوری و روی بر جذب عناصر 
غذایی کلسیم، منیزیم، فسفر، آهن و منگنز در گیاه 

 ایدر شرایط گلخانه کلزا
 1060 چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران



10 
سارا ولیزاده، حبیب اله 

نادیان، نفیسه رنگ زن و 
 مختار حیدری

ربنات کاثر سطوح مختلف ورمی کمپوست و تنش بی
سدیم بر جذب فسفر، کلسیم و منیزیم در اندام 

 هوایی توسط اسفناج

دومین همایش یافته های نوین در 
محیط زیست و اکوسیستم های 

 کشاورزی
1060 

15 
 علی زن،رنگ نفیسه

 .شارما. آر. ای  منصفی،

اثر شخم حفاظتی و شیوه های مدیریت علف های 
ه ریشهرز بیوماس کربنی میکروبی خاک و رشد 

 گندم –گیاه سویا در سیستم کشت تناوبی سویا 

سومین کنفراس بین المللی 
پژوهشهای کاربردی در علوم 

 کشاورزی
1060 

10 
مهرنوش گل سلطانی، 
محبوبه لجمیر اورک 

 زننجاتی و نفیسه رنگ

طراحی فضای سبز متناسب با شرایط اکولوژیکی 
 مناطق خشک، شور و خاکهای آلوده ایران

راس بین المللی سومین کنف
پژوهشهای کاربردی در علوم 

 کشاورزی
1060 

11 
محبوبه لجمیر اورک 
نجاتی، مهرنوش گل 
 زنسلطانی و نفیسه رنگ

 کاربرد گیاهان دارویی در طراحی فضای سبز.
سومین کنفراس بین المللی پژوهشهای کاربردی در 

 علوم کشاورزی

سومین کنفراس بین المللی 
لوم پژوهشهای کاربردی در ع

 کشاورزی
1060 

13 
ه نفیس محمد شریفی جو،

 زنرنگ
مروری بر تأثیر پخش سیالب بر خصوصیات 

 فیزیکی و شیمیایی خاک

دومین کنفرانس بین المللی ایده های 
نوین در کشاورزی، محیط زیست و 

 گردشگری
1065 

16 
حنانه بهمن یان، حبیب 

نادیان،. نفیسه اله 
 زنرنگ

یلتر کیک تحت تنش تاثیر قارچ میکوریزا و ف
کادمیوم بر برخی مولفه های رشد و جذب عناصر 

 کم مصرف در گیاه گشنیز

کنگره بین المللی آب، خاک و علوم 
 محیطی

1060 

03 
نعمت اله محمدی، 

 نادیان، نفیسهحبیب اله 
 زنرنگ

های رشدی و اثر سطوح کادمیوم بر برخی مولفه
 توزیع کادمیوم در گیاه هویج تحت تنش شوری

کنگره بین المللی آب، خاک و علوم 
 محیطی

1060 

01 
مژده جعفری، نفیسه 
رنگ زن حبیب اله 

 نادیان، سیروس جعفری

مطالعه ایزوترم جذب سطحی آهن در خاک با 
 استفاده از معادله النگ مویر و فرندلیچ

اولین همایش ملی علوم کشاورزی و 
 زیست محیطی ایران

1061 

00 
 نژاد، حبیبمریم شادمان

اله نادیان ، نفیسه رنگ 
 زن، محمد فرخاری

ررسی تاثیر تنش شوری بر فعالیت آنزیم نیترات ب
 رداکتاز در گیاه گشنیز

اولین همایش ملی علوم کشاورزی و 
 زیست محیطی ایران

1061 

00 

راد، معصومه داوری
حبیب اله نادیان، نفیسه 

رنگ زن، محمد 
 فرخاری

یک بر کاثر سطوح مختلف سنگ فسفات و فیلتر
برخی مولفه های رشدی و تغذیه ای گیاه شبدر 

 کلنی شده با قارچ میکوریزا

اولین همایش ملی علوم کشاورزی و 
 زیست محیطی ایران

1061 

00 Monsefi. A., N. 
Rang Zan 

Effect of conservation tillage and 
weed management options on 
performance of soybean 

The First Conservation 
Agriculture Symposium 

0313 

05 Rang Zan, N., 
Monsefi. A. 

A review of application of 
nanotechnology in remediation of 
polluted soil and water. 

national conference on  st1
nano science and 
technology 

0311 

00 Monsefi. A., 
Rang Zan, N. 

Conservation tillage practices and 

weed management options on 

productivity and weed population 

of soybean 

The Word Congress on 
Conservation Agriculture, 
Brisbane, Australia 

0311 

01 RangZan, N., 
Monsefi, A. 

Effect of lime on the release 

cadmium and lead from 

The 4th International 

Conference on 
0310 



contaminated soils at different 

levels of temperature and 

moisture. 

Environmental Challenges 

& Dendrochronology, Sari 

Iran 

03 
Jafari, S., 

Mohamadian,J., 
Rang Zan, N., 
Ghaniyan, M. 

Potential of different soils and 

minerals for lead, cadmium and 

nickel adsorption from 

contaminated water. 

XVI International Clay 

Conference. Spain. 
0311 

 

 

 انتشار کتاب
 تاریخ عنوان کتاب انتشارات نویسندگان شماره

1     

0     

0     

 

های پژوهشیطرح  
 تاریخ عنوان طرح حمایت کننده شماره

1 
اورزی و دانشگاه علوم کش

 منابع طبیعی خوزستان

اثر کاربرد علف کش آترازین و دیورون بر میزان حاللیت فلزات در خاک آلوده به 

 1060 فلزات سنگین 

 سازمان آب و برق خوزستان 0
ساله  03ه ورمطالعه تغییرات کیفیت آب رودخانه کارون و عوامل موثر بر آن در یک د

 1060 از منشا تا مالثانی

0 
علوم کشاورزی و  دانشگاه

 منابع طبیعی خوزستان

بررسی همبستگی بین توزیع شیمیایی عناصر آالینده و مقدار جذب شده این عناصر 

 1063 توسط گیاه شاهی کشت شده در خاک آلوده به فلزات سنگین

0 

 و کشاورزی علوم دانشگاه

)طرح  خوزستان طبیعی منابع

 پژوهشی کاربردی(

 فضای خاک یاییشیم و فیزیکی هایویژگی بر سبز فضای بقایای بیوچار و کمپوست اثر

 1066 اهواز شهر سبز

 

 
 
 
 
 



 هاداوری مقاالت و کنگره
 تاریخ نام مجله یا کنگره شماره

 1060 سالمت غذایی، جالش ها و راهکارها همایش ملی آالینده های کشاورزی و 1

 1061 همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران 0

 تا کنون 1060 های محیطی در علوم زراعی داور مجله تنش 0

 کنون تا 1060 داور مجله تحقیقات آب و خاک 0

 1063 داور کنگره علوم خاک 5

 

 اختراعات
 تاریخ نام دانشگاه، شرکت یا سازمان عنوان اختراع شماره

1    

0    

0    

 

 

 های کسب شدهافتخارات و مقام
 سال کشور دانشگاه یا موسسه مربوطه عنوان شماره

1 
کسب عنوان قهرمانی در رشته تنیس روی میز در اولین دوره المپیاد 

 0313ایرانی شبه قاره هند، بنگلور ورزشی دانشجویان 
 1063 هند 

 
 

 هاتیعضو
 تاریخ شرکت یا سازمان نام دانشگاه، عضویتعنوان  شماره

 تا کنون 1060 آوری نیشکر ایرانجمعیت علمی فن کارگروه خاکشناسی و تغذیه 1

 ویراستار انگلیسی 0
)دانشگاه علوم  دام نژادیبه و اصالح مجله

 کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان(
 تا کنون 1061

 

 

 افزاریهای نرممهارت
 نام نرم افزار شماره

 Microsoft Officeنرم افزار  1

 MSTAT و SPSSنرم افزار  0

 Photoshop و AutoCADنرم افزار  0

 


