ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ژﻧﺘﻴﮏ در ﺟﻬﺎن و اﻳﺮان ،ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ
زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ و ﴍح ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دﻛﱰ ﺻﻤﺪی ﻳﺰدی

ﻣﻨﺼﻮر اﻣﯿﺪی ،۱ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺧﺎوری ،۲ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻛﺮﯾﻤﯽ ﻧﮋاد

*۳

 -۱ﭘﺮدﯾﺲ ﻛﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻛﺮج ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان  -۲داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
 -۳دﭘﺎرتﺎن ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﯽ ﺗﻬﺮان و ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی و زﻧﺘﯿﻚ ﻛﺮﯾﻤﯽﻧﮋاد ـ ﻧﺠﻢآﺑﺎدی

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اوﻟﯿﻦ ﺑﺨﺶ اﯾﻦ ﴎی ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻓﺘﺨﺎر و ﻏﺮور ﺑﯿﺎن ﺷﺪ داﻧﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ و ژﻧﺘﯿﻚ در اﯾﺮان ﻛﻬﻦ ﻣﺘﻮﻟﺪ و ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎ ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ
ﻣﯿﻼدی ﮔﻬﻮاره آن ﺑﻮده اﺳﺖ) .ﻛﺮﯾﻤﯽ ﻧﮋاد ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ،ژﻧﺘﯿﻚ در ﻫﺰاره ﺳﻮم ،ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  (۱۳۹۰ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ دوران ﻏﺮور آﻓﺮﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد دﯾﺪه
نﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﻜﻪ در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۲۷۹ﻣﻘﺎرن ﺗﻮﻟﺪ داﻧﺶ ژﻧﺘﯿﻚ در  ۱۹۰۰ﻣﯿﻼدی ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﻼﺣﺖ ﻣﻈﻔﺮی و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﺻﻼح دام و ﮔﯿﺎه را ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ژﻧﺘﯿﻚ ﻣﻨﻈﻮر نﻮد)اﻣﯿﺪی ،ﻣﻨﺼﻮر و ﻫﻤﻜﺎران ،ژﻧﺘﯿﻚ در ﻫﺰاره ﺳﻮم ،ﺳﺎل دﻫﻢ ﺑﻬﺎر  .(۱۳۹۱اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﻓﺖ و ﺧﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﻜﻪ ﺑﻌﺪ
از ﺗﺎﺳﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۱۳و ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪن درس ژﻧﺘﯿﻚ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺸﺎورزی و داﻧﺸﻜﺪه دام ﭘﺰﺷﻜﯽ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﯽ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ
ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ داﻧﺶ ژﻧﺘﯿﻚ و ﻛﻮﺷﺸﯽ در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﴩﻓﺖ اﯾﻦ داﻧﺶ داﻧﺴﺖ.
ﺗﺎﺳﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻮروژﻧﺘﯿﻚ اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۴۷ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻮروژﻧﺘﯿﻚ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻛﻮﺷﺶ ﺗﻌﺪاد ﭼﻨﺪی از اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ آﻗﺎی دﻛﱰ ﺑﻬﻤﻦ ﺻﻤﺪی
ﯾﺰدی دﻟﯿﻠﯽ روﺷﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻃﻼع و ﺗﻮﺟﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ژﻧﺘﯿﻚ ﻣﺪرن و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﮔﺴﱰش اﯾﻦ داﻧﺶ ﻧﻮﭘﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﻪ ﭘﺎس آﻧﭽﻪ ﺗﻌﻬﺪ نﻮده اﯾﻢ در اﯾﻦ
ﺷمره ﴍح زﻧﺪﮔﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﻣﻤﺘﺎز و ﭼﻬﺮه ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر را ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ در ﻣﯽآورﯾﻢ.

ﺑﻬﻤﻦ ﯾﺰدی ﺻﻤﺪی در ﺳــﺎل  ۱۳۱۶در ﻗﴫ ﺷــﯿﺮﯾﻦ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .وی
ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ را در ﻗﴫﺷﯿﺮﯾﻦ و ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﮔﺬراﻧﺪ و
در ﺳــﺎل  ۱۳۳۶وارد داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺸﺎورزی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺷﺪ و در ﺳﺎل
 ۱۳۴۰ﺑﺎ اﺣﺮاز رﺗﺒﻪ اول ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ درﺟﻪ ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ در رﺷﺘﻪ
زراﻋﺖ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻬﻤﻦ ﯾﺰدی ﺻﻤﺪی ﯾﻜﺴﺎل در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ژﻧﺘﯿﻚ ﻫمن
داﻧﺸﻜﺪه اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺖ و در ﺳــﺎل  ۱۳۴۱ﺑﺎ ﺑﻮرس ﺷﺎﮔﺮد اوﻟﯽ و ﺑﺎ
ﻫﺰﯾﻨﻪ دوﻟﺖ ﻋﺎزم آﻣﺮﯾﻜﺎ ﺷﺪ و در داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ )ﭘﺮدﯾﺲ دﯾﻮﯾﺲ(
درﺟﻪ ﻓﻮق ﻟﯿﺴــﺎﻧﺲ دوم ﺧﻮد را در رﺷﺘﻪ اﮔﺮوﻧﻮﻣﯽ در ﺳﺎل  ۴۳و
درﺟﻪ دﻛﱰی را در رﺷﺘﻪ ژﻧﺘﯿﻚ و اﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت در ﺳﺎل  ۱۳۴۶درﯾﺎﻓﺖ
نــﻮد .دﻛﱰ ﯾﺰدی ﺻﻤﺪی دورهﻫﺎی ) Post-doctorateﺳــﺎل ۴۶-۴۷
داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ( ،ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ژﻧﺘﯿﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﯽ و
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﯿﻚ ) ۷۵-۷۴در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻨﺴﯽ آﻣﺮﯾﻜﺎ( را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻃﯽ
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻛﺮيﯽﻧﮋاد،

MD

* اﺳــﺘﺎد ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی و ژﻧﺘﻴﻚ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﯽ ﺗﻬﺮان ،ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی و ژﻧﺘﻴﻚ ﻛﺮيﯽﻧﮋاد ـ
ﻧﺠﻢآﺑﺎدی ،رﻳﻴﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻮروژﻧﺘﻴﮏ اﻳﺮان
ﭘﺴﺖ اﻟﮑـﱰوﻧﯿﮏmomidi@ut.ac.ir :
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ۹۱/۰۵/۲۱ :ﺗﺎرﯾﺦ ﭘـﺬﯾﺮش۹۱/۰۶/۲۵ :

ژﻧﺘﯿﮏ در ﻫـﺰاره ﺳـﻮم .ﺳـﺎل دﻫﻢ  /ﺷﻤـﺎره ۳

نﻮد .دﻛﱰ ﯾﺰدی ﺻﻤﺪی از ﺳﺎل  ۱۳۴۷در داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺸﺎورزی داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺸــﻐﻮل ﺷﺪﻧﺪ و در ﺳﺎل ۱۳۵۲
ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ داﻧﺸــﯿﺎری و در ﺳــﺎل  ۱۳۶۳ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺘﺎدی ﻧﺎﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
اﯾﺸﺎن در ﻃﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﺣﺪود ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﺗﻌﺪاد ده درس ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷــﺎﻣﻞ اﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت  ۲و  ،۳ژﻧﺘﯿﻚ ﻋﻤﻮﻣﯽ،
ﻃﺮح آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﻛﺸﺎورزی ،ﻣﻮﺗﺎﺳﯿﻮن و اﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت ،ژﻧﺘﯿﻚ ﺗﻜﻤﯿﻠﯽ،
آﻣﺎر و اﺣﺘمﻻت ،آﻣﺎر ﺑﯿﻮﻟﻮژی ،ﻃــﺮح آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺗﻜﻤﯿﻠﯽ و ژﻧﺘﯿﻚ
ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﯽ را در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﻛﱰی ﺗﺪرﯾﺲ
نﻮدهاﻧﺪ .دﻛﱰ ﯾﺰدی ﺻﻤﺪی در دوران ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﺗﻌﺪاد  ۱۴ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ  ۸ ۰ﻃﺮح ﻣﻠﯽ و  ۶ﻣﻨﻄﻘﻪ ای( را اﺟﺮا ﻛﺮده،
 ۲۵رﺳﺎﻟﻪ دﻛﱰی و  ۵۰ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ را راﻫﻨمﯾﯽ نﻮدهاﻧﺪ.
ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷــﺪه اﯾﺸﺎن ﺷﺎﻣﻞ  ۹۰ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ -ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻓﺎرﺳﯽ و
 ۳۵ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ-ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻠﯽ اﺳﺖ.
ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت دﻛﱰ ﯾﺰدی ﺻﻤﺪی ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  ۸ﻓﻘﺮه ﻛﺘﺎبﻫﺎی:
 » -۱اﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت زراﻋﯽ-ﺳﺎل -۷۰ﻣﺮﻛﺰ ﻧﴩ،
-۲اﺻﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﯿﺎﻫﺎن زراﻋﯽ )ﺗﺮﺟﻤﻪ( -ﺳﺎل -۷۳ﻣﺮﻛﺰ ﻧﴩ،
 -۳ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎری در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻛﺸﺎورزی -ﺳﺎل -۷۶داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان،

ﻣﻨﺼـﻮر اﻣﯿـﺪی ،ﻫـﻮﺷﻨﮓ ﺧـﺎوریﺧﺮاﺳـﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻛﺮيﯽﻧﮋاد

 -۴ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ -زراﻋﺖ واﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت -ﺳﺎل۷۷
ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم،
 -۵ژﻧﺘﯿﻚ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﯽ )ﺗﺮﺟﻤﻪ(-ﺳﺎل  -۸۰داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان،
 -۶اﺻﻮل ژﻧﺘﯿﻚ-ﺳﺎل  -۸۱داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان،
 -۷آﻣﺎر و اﺣﺘمﻻت ﻛﺎرﺑﺮدی -ﺳﺎل  -۸۶داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
 -۸ﻫﻤﻜﺎری در ﻧﮕﺎرش ﺑﺨﺶ ﻛﺸــﺎورزی داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوری و
ژﻧﺘﯿﻚ -ﺳﺎل  -۸۷داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺰرگ ﻓﺎرﺳﯽ
دﻛﱰ ﯾﺰدی ﺻﻤﺪی در  ۴۰ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻠﯽ و  ۹۵ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﯽ
داﺧﻠﯽ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﯾﺎ ﻫﻤﻜﺎران ﴍﻛﺖ نﻮده اﺳﺖ.
ﺟﻮاﯾﺰ ﻋﻠﻤﯽ ،ﻣﺪالﻫﺎ و اﻓﺘﺨﺎرات دﻛﱰ ﺑﺰدی ﺻﻤﺪی ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺟﺎﯾﺰه و ﻣﺪال داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻤﺘﺎز  ۰رﺗﺒﻪ اول( داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان )،(۱۳۴۰
ﻟﻮح و ﺟﺎﯾﺰه اﺳﺘﺎدی ﻣﻤﺘﺎز داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان)،(۱۳۵۴
ﻟﻮح و ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ وزارت ﻋﻠﻮم )،(۱۳۵۶
ﻟﻮح و ﺟﺎﯾﺰه اﺳﺘﺎدی ﻣﻤﺘﺎز داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان)،(۱۳۶۹
ﻟﻮح و ﺟﺎﯾﺰه ﻛﺘﺎب ﺳﺎل ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻮرد ﺳﻪ ﻛﺘﺎب در
ﺳﺎلﻫﺎی ،۱۳۸۲ ،۱۳۷۷ ،۱۳۷۱
اﺳﺘﺎد نﻮﻧﻪ ﻛﺸﻮری)،(۱۳۷۵
ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان)،(۱۳۷۶
ﭼﻬﺮه ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر)،(۱۳۸۰
ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان)(۱۳۸۲
ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻛﺸﻮری وزارت ﻋﻠﻮم ).(۱۳۸۴
دﻛﱰ ﯾﺰدی ﺻﻤﺪی در اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ زﯾﺮ ﻋﻀﻮﯾﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ:

اﻧﺠﻤﻦ زراﻋﺖ و اﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت اﯾﺮان،
اﻧﺠﻤﻦ ژﻧﺘﯿﻚ اﯾﺮان ،اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی اﯾﺮان،
اﻧﺠﻤﻦ آﮔﺮوﻧﻮﻣﯽ آﻣﺮﯾﻜﺎ و اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم زراﻋﯽ آﻣﺮﯾﻜﺎ.
ﺳﻤﺖﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ دﻛﱰ ﺻﻤﺪی ﯾﺰدی در ﻃﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﴍح زﯾﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ :ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه زراﻋﺖ و اﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﻬﺮان) ،(۱۳۵۷-۱۳۵۶ﻣﻌﺎون ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و آﻣﻮزﺷــﯽ داﻧﺸﻜﺪه
ﻛﺸﺎورزی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ) ،(۱۳۵۸ﻣﻌﺎون ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ وزﯾﺮ
ﻛﺸﺎورزی) ،(۱۳۵۸-۱۳۶۲رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان) ،(۱۳۶۲-۱۳۶۴ﻣﺪﯾﺮ
ﮔﺮوه ﺑﯿﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻛﺸﺎورزی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ) ،(۱۳۸۴-۱۳۷۸ﴎ ﭘﺮﺳﺖ
ﮔﺮوه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻛﺸﺎورزی ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ) (۱۳۵۹-۱۳۷۷و
رﺋﯿﺲ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزی ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ).(۱۳۶۹-۱۳۸۴
ب -ﺟﻮاﯾﺰ ﻋﻠﻤﯽ ،ﻣﺪالﻫﺎ ،و ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
 -(۱ﺟﺎﯾﺰه و ﻣﺪال داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻤﺘﺎز )ﺷﺎﮔﺮد اول( -داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺸﺎورزی
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان -از وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﺑﻖ۱۳۴۰-
 -(۲ﻟﻮح و ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ  -از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان۱۳۵۴-
 -(۳ﻟﻮح و ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ -از وزارت ﻋﻠﻮم۱۳۵۶-
 -(۴ﻟﻮح و ﺟﺎﯾﺰه اﺳﺘﺎد ﻣﻤﺘﺎزی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان۱۳۶۹ -
 -(۵ﻟﻮح و ﺟﺎﯾﺰه ﻛﺘﺎب ﺳﺎل »اﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت زراﻋﯽ« از وزارت ارﺷﺎد
اﺳﻼﻣﯽ۱۳۷۱-
 -(۶ﻟﻮح و ﺟﺎﯾﺰه اﺳــﺘﺎد نﻮﻧﻪ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ -ﺳﺎل
۱۳۵۷

ﺧﻼﺻﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ )اﺟﺮاﺋﯽ( و ﻋﻠﻤﯽ دﻛﱰ ﺑﻬﻤﻦ ﯾﺰدی ﺻﻤﺪی
اﻟﻒ -ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺷﻐﻠﯽ دﻛﱰ ﯾﺰدی ﺻﻤﺪی ﺑﻪ ﴍح زﯾﺮ اﺳﺖ:

www.g3m.ir

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻋﻠـﻢ ژﻧﺘﯿﮏ در اﯾﺮان

 -(۷ﻟﻮح و ﺟﺎﯾﺰه ﻛﺘﺎب ﺳــﺎل  ۱۳۷۷از وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺮای ﻛﺘﺎب »ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎری در ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﻛﺸﺎورزی«
 -(۸ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان۱۳۷۶-
 -(۹ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻜﯽ از ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر۱۳۸۰-
 -(۱۰ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان۱۳۸۲-
 -(۱۱ﻟﻮح و ﺟﺎﯾﺰه ﻛﺘﺎب ﺳﺎل »ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ
)دوره  ۱۵ﺟﻠﺪی(« ﺳﺎل ۸۲
ج -ﻛﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ و ﺗﺮﺟﻤﻪای
 -(۱ﻛﺘﺎب »اﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت زراﻋﯽ«  -۱۳۷۰-ﺗﺎﻟﯿﻒ دﻛﱰ ﯾﺰدی ﺻﻤﺪی و
ﻋﺒﺪ ﻣﯿﺸﺎﻧﯽ .ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﴩ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ -ﺗﻬﺮان
 -(۲ﻛﺘﺎب »اﺻﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﯿﺎﻫﺎن زراﻋﯽ« -ﺗﺮﺟﻤﻪ ﯾــﺰدی ﺻﻤﺪی و
ﭘﻮﺳﺘﯿﻨﯽ -۱۳۷۳-ﻣﺮﻛﺰ ﻧﴩ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
 -(۳ﻛﺘﺎب »ﻃﺮحﻫﺎی اﻣﺎری در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻛﺸﺎورزی«  -ﺗﺎﻟﯿﻒ دﻛﱰ
ﯾﺰدی ﺻﻤﺪی ،رﺿﺎﺋﯽ و وﻟﯽ زاده -۱۳۷۶ -ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات و ﭼﺎپ
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
 -(۴ﻛﺘﺎب »ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﺸــﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺟﻠﺪ اول زراﻋﺖ و
اﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت«  -۱۳۷۷-ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻏﻠﻮم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
 -(۵ﻛﺘﺐ »ژﻧﻨﺘﯿــﻚ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﯽ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﯾﺰدی ﺻﻤﺪی و وﻟﯽ
زاده -۱۳۸۰ -ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات و ﭼﺎپ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
 -(۶ﻛﺘــﺎب »اﺻﻮل ژﻧﺘﯿﻚ«  -ﺗﺎﻟﯿﻒ ﯾﺰدی ﺻﻤﺪی و ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ-۱۳۸۱-
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات و ﭼﺎپ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
 -(۷ﻛﺘــﺎب »آﻣﺎر و اﺣﺘمﻻت ﻛﺎرﺑﺮدی«  -ﺗﺎﻟﯿﻒ ﯾﺰدی ﺻﻤﺪی ،اﻣﯿﺮی
اوﻏﺎن و ﭘﯿﻐﻤﱪی  -۱۳۸۶ -ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات و ﭼﺎپ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
د -ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ -ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
دﻛﱰ ﯾﺰدی ﺻﻤﺪی دارای  ۹۱ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﯽ-
ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﺧﻠﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺸﺎن ﻣﺸﺘﻤﻞ
ﺑﺮ  ۳۶ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺠﻼت ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻠﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ه -ﴍﻛﺖ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻜﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ
دﻛﱰ ﯾﺰدی ﺻﻤﺪی در  ۴۰ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤــﯽ ﺧﺎرﺟﯽ و  ۹۵ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﯽ
داﺧﻠﯽ ﺑﺎ اراﯾﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﯾﺎ ﻫﻤﻜﺎران ﴍﻛﺖ نﻮده اﺳﺖ.
و -ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﺗﺪرﯾﺲ  ۵درس ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ۴ ،درس ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و  ۲درس دﻛﱰی
در ﻃﻮل ﺧﺪﻣﺖ.
ز -ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﻛﱰ ﯾﺰدی ﺻﻤﺪی اﺟﺮا
ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﴍح زﯾﺮ اﺳﺖ ) ۸ﻃﺮح ﻣﻠﯽ و  ۵ﻃﺮح داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ(:
 -۱ﺑﺮرﺳﯽ  ۶۴رﻗﻢ ﯾﻮﻧﺠﻪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺳﺎﯾﺮ
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ﺻﻔﺎت ﻣﻬﻢ زراﻋﯽ از ﺳﺎل  ۱۳۴۹ﺗﺎ  ۱۳۵۵ﻣﺼﻮب داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺸﺎورزی
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
 -۲اﻧﺠــﺎم دو ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮔﻠﺮﻧﮓ از  ۱۳۵۳ﺗﺎ  ۱۳۵۷ﻣﺼﻮب وزارت
ﻋﻠﻮم و آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
 -۳اﺟﺮای ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ »ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻔﺎت ﻣﻬﻢ آﮔﺮﻧﻮﻣﯿﻜﯽ ﯾﻮﻧﺠﻪ« از
ﺳﺎل  ۱۳۶۵ﺗﺎ  ۱۳۷۰ﻣﺼﻮب داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
 -۴اﺟﺮای ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ »ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ارﻗﺎم ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﻠﻮن،
ﮔﺮده اﻓﺸــﺎﻧﯽ آزاد و ﺧﻮد ﮔﺸﻨﯽ در ﯾﻮﻧﺠﻪ« از ﺳــﺎل  ۱۳۷۳ﺗﺎ ۱۳۷۶
ﻣﺼﻮب داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
-۵ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ »اﺻﻼح ﻋﺪس« از ﺳــﺎل  ۱۳۶۵ﺗﺎ  ۱۳۷۵ﻣﺼﻮب
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
-۶اﺟﺮای ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﻠﯽ »ﺑﺮرﺳــﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ رﺷﺘﻪﻫﺎی
ﻛﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل  «۱۳۷۱ﻣﺼﻮب
ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری اﻋﻀﺎء ﮔﺮوه ﻛﺸﺎورزی
 -۷اﺟﺮای ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﻠﯽ »ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﴎﻣﺎ« از
ﺳﺎل  ۱۳۷۹ﺗﺎ  ۱۳۸۳ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻛﺸﻮر.
-۸ﻫﻤﻜﺎر اﺻﻠﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﻠﯽ »ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ
ﺧﺸﻜﯽ« از ﺳﺎل  ۷۹ﺗﺎ  ۸۳ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻛﺸﻮر.
 -۹اﺟﺮای ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﻠﯽ »ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻛﻼن ﻛﺸﺎورزی و
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻛﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای آنﻫﺎ راه ﺣﻞ اراﯾﻪ ﻛﺮد« .ﺳﺎل  ۸۱و ۸۲
ﻣﺼﻮب ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم
 -۱۰اﺟﺮای ﻃﺮح ﻣﻠﯽ »ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻛﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﺳﺎل  ۱۳۷۳ﺗﺎ  «۱۳۸۰ﻣﺼﻮب ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ،ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری
اﻋﻀﺎ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزی
 -۱۱اﺟﺮای ﻃﺮح ﻣﻠﯽ »ﺑﺮرﺳــﯽ ﻛﻤﯽ و ﻛﯿﻔﯽ ﻛﺘﺎبﻫﺎی ﻛﺸﺎورزی و
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻨﺘﴩ ﺷــﺪه ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ از ﺳﺎل  ۸۱ﺗﺎ «۸۳
ﻣﺼﻮب ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم.
 -۱۲اﺟﺮای ﻃﺮح ﻣﻠﯽ »ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﯾﻌﺎت در ﺗﻮﻟﯿــﺪ و ﻣﴫف ﮔﻨﺪم«
از ﺳــﺎل  ۱۳۸۰ﺗﺎ  ۱۳۸۵ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺗﻚ ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی
ﻋﻠﻤﯽ.
 -۱۳اﺟﺮای ﻃﺮح ﻣﻠﯽ »ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷــﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻦ
ﺷــﻨﺎﺧﺘﯽ ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ« از ﺳــﺎل  ۱۳۸۱ﺗﺎ ۱۳۸۶
ﻣﺼﻮب ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم.
ﺑﻬﻤﻦ ﯾﺰدی ﺻﻤﺪی
ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ -دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن :دﺑﺴﺘﺎن ﭘﻬﻠﻮی  ۱۳۲۷-۱۳۳۰ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﭘﻬﻠﻮی و ﺷﺎﻫﭙﻮر  ۱۳۳۵ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ۸۶/۷/۱۵ :

ﻣﻨﺼـﻮر اﻣﯿـﺪی ،ﻫـﻮﺷﻨﮓ ﺧـﺎوریﺧﺮاﺳـﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻛﺮيﯽﻧﮋاد

ﺷمره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ۱۸۹ :ﻗﴫ ﺷﯿﺮﯾﻦ ۱۳۱۶
ﺑﻬﻤﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﯾﺰدی ﺻﻤﺪی ﻣﺘﻮﻟﺪ ۱۳۱۶
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ :ژﻧﺘﯿﻚ دﯾﻮس ﻛﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ
ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ رﺷﺘﻪ ﻛﺸﺎورزی ﻋﻤﻮﻣﯽ رﺗﺒﻪ اول
ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﻜﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  ۱۳۴۱درﺟﻪ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ  MSو دﻛﱰی PHD
ﻛﺎر در ﺑﺨﺶ آﻛﺮوﻧﻮﻣﯽ داﻧﺸــﮕﺎه ﻛﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ دﯾﻮس .Sep-۱۹۶۷ .Dec
۱۹۶۸
 ۱۳۲۶-۱۳۴۰ﻛﺸﺎورزی ﻛﺮج
 ۱۳۴۱-۱۳۴۷ﻛﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ دﯾﻮس ﮔﺮوه آﻛﺮوﻧﻮﻣﯽ ۴۷/۶/۲۷

اﺳﺘﺎدﯾﺎر ۵۳/۵/۱۰-۵۲/۱۱/۱۳
داﻧﺸــﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺸﺎورزی ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻛﺸﺎورزی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و
آﻣﻮزﺷﯽ
اﺳﺘﺎدی ۶۳/۸/۲۹
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻋﻠﻤﯽ:
ﻛﺸﻮر آﳌﺎن ﻏﺮﺑﯽ ،ﺳﻮﺋﺪ و ﺑﻠﮋﯾﻚ
ﻛﺸﻮر ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ۶۹/۸/۲۷
ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ ﺣﻜﻢ ۸۶/۴/۱۸ :و  ۸۶/۷/۱ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺘﺎدی
ﺷمره ﺣﻜﻢ ۸۳/۱۲/۱۲۳
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