Curriculum Vitae
اطالعات شخصي
نام خانوادگي :وياني

نام  :علي

تلفن همراه 93441136335 :

رتبه :استاديار پايه 71

سال تولد7431 :

پست الكترونيكي viani@tabrizu.ac.ir :

و

a_viani@yahoo.com

وضعيت تحصيلي
 دکترای تخصصی :رشته بيماری شناسی گياهی ،گرایش اپيدميولوژی و مدیریت بيماریهای گياهی ،موسسه
تحقيقات کشاورزی هند ) (Indian Agricultural Research Instituteدر سال ، 2931
عنوان رساله دکتری :
Forecasting potential distribution of spot blotch in wheat under climate change
scenario in Indo-Gangetic plains
 کارشناسی ارشد  :رشته بيماری شناسی گياهی از دانشگاه تربيت مدرس در سال  2931با معدل ، 23/21
عنوان پایان نامه  :بررسی بيماریهای فوزاریومی گوجه فرنگی در آذربایجان شرقی و اهميت انتقال بذری آنها
به راهنمایی جناب آقایان دکتر محمد بابادوست و دکتر عزیزاهلل عليزاده
 کارشناسی  :رشته گياه پزشكی از دانشگاه تبریز در سال  2931با معدل  23/10و با کسب رتبه اول

سوابق فعاليتهاي آموزشي
نام دروس تدريس شده

رديف

مقطع تحصيلي

7

مديريت بيماريهاي گياهي

کارشناسي ارشد

2

اصول کنترل بيماريهاي گياهي

کارشناسي

4

مديريت آفات و بيماريهاي گياهي

کارشناسي

3

بيماريهاي مهم گياهان زراعي

کارشناسي

5

آفات و بيماريهاي گياهان زينتي و درختان غير مثمر

کارشناسي

1

بيماريهاي گياهي

کارشناسي

1

زيست شناسي

کارشناسي

6

گياهشناسي7

کارشناسي

3

گياهشناسي2

کارشناسي

79

عمليات کشاورزي

کارشناسي

77

پروژه

کارشناسي

72

کارآموزي

کارشناسي

74

جلسه بحث

کارشناسي

73

قارچ شناسي و بيماريهاي گياهي

کارداني

75

عمليات کشاورزي

کارداني

71

کارآموزي

کارداني

1

سوابق اشتغال
مسئوليتهاي اجرايي:

ردیف

محل فعاليت

نوع فعاليت

مدت انجام فعاليت
از تاریخ

تا تاریخ

2

رئيس دانشكده کشاورزی

دانشگاه یاسوج

01/3/3

09/3/3

1

مدیر اموردانشجویان شاهد و ایثارگر

دانشگاه یاسوج

01/22/2

08/6/10

9

معاون پژوهشكده منابع طبيعی و زیست
محيطی

دانشگاه یاسوج

08/6/13

00/3/91

1

مسئول هسته کارآفرینی گياه پزشكی

دانشكده کشاورزی
دانشگاه یاسوج

08/22/2

03/21/13

8

عضو و نماینده هيات علمی در شورای فرهنگی
دانشگاه

دانشگاه یاسوج

06/3/3

00/3/91

6

عضو شورای آموزشی دانشگاه

دانشگاه یاسوج

01/3/3

09/3/3

3

عضو شورای پژوهشی دانشگاه

دانشگاه یاسوج

01/3/3

09/3/3

0

عضو شورای مدیران

دانشگاه یاسوج

01/3/3

09/3/3

3

عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشكده

دانشكده کشاورزی
دانشگاه یاسوج

01/3/3

09/3/3

21

عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه

دانشگاه یاسوج

01/6/10

09/6/10

22

عضو شورای تحقيقات و آموزش کشاورزی
استان کهگيلویه و بویر احمد

مرکز تحقيقات کشاورزی
استان کهگيلویه و بویر احمد

02/3/3

09/3/3

21

عضو کميته آمایش  ،جمعيت و محيط زیست

استانداری یاسوج

01/9/13

09/3/2

29

عضو کميته فنی سيب زمينی بذری استان
اردبيل

مرکز تحقيقات کشاورزی
اردبيل

30

33

21

مشاور هيات تحریریه مجله پژوهشهای
کاربردی در گياهپزشكی

دانشكده کشاورزی
دانشگاه تبریز

39/22/6

38/22/8

28

2

طرحهاي تحقيقاتي
ردیف

عنوان طرح

محل اجرا

سال
اجرا

محل چاپ گزارشات

2

بررسی بيماریهای قارچی گياهان زراعی در شهرستانهای
بویر احمد و دنا

شهرستانهای
بویراحمد و دنا

2901

دانشگاه یاسوج

1

بررسی نحوه آلودگی ارقام مختلف سيب زمينی در مقابل
سفيدك دروغی با توجه به سایر بيماریهای مهم

ایستگاه تحقيقات
کشاورزی اردبيل

9

بررسی فاکتورهای بيماریزایی در عامل بيماری زنگ زرد
گندم با کاشت Trap nurseries

″

1

ارزیابی مقاومت مواد مربوط به آزمایشات مقدماتی
ایستگاهی نسبت به زنگ زرد

″

8

ارزیابی مقاومت ارقام و الینهای پيشرفته گندم در مقابل
زنگها و سایر بيماریهای مهم غالت

″

6

بررسی روشهای کنترل شيميایی سفيدك دروغی سيب
زمينی

″

3

بررسی نحوه آلودگی ارقام سيب زمينی در مقابل
سفيدك دروغی با توجه به سایر بيماریهای مهم

″

0

بررسی مقاومت ارقام پيشرفته جو نسبت به بيماری لكه
نواری در شرایط گلخانه ای کرج و مزارع دیم

″

3

بررسی مقاومت ارقام پيشرفته جو نسبت به بيماری
اسكالد در شرایط گلخانه ای کرج و مزارع دیم

″

21

بررسی روشهای کنترل شانكر رایزوکتونيایی ساقه و
شوره سياه غده سيب زمينی

″

22

بررسی اثر چند قارچكش جدید در پيشگيری از بيماری
سفيدك دروغی سيب زمينی و گوجه فرنگی

″

21

بررسی تطبيقی در اختالفات بيماریزایی جدایه های
ایرانی  Septoria triticiدر شرایط گلخانه ومزرعه

″

29

ارزیابی مزرعه ای توده های نخود بانك ژن برای تحمل
به سرما و برق زدگی

21

2930

2930

گزارشات پژوهشی آفات و
بيماریهای گياهی مرکز
تحقيقات کشاورزی مغان
″

2930
″
2930
″
2930
″
2930
″
2930
″
2930
″
2930
″
2930
″
2930

بررسی و مقایسه اثر چند ماده حشره کش روی سوسك
برگخوار سيب زمينی در شرایط مزرعه ای در اردبيل

3

(بعنوان سایر
مجریان)
″
(بعنوان سایر
مجریان)
″

″
2930
″
2930
″

گزارش طرحهاي تحقيقاتي
ردیف

عنوان گزارش نهایی

نویسنده

محل چاپ

2

بررسی بيماریهای قارچی گياهان زراعی در شهرستانهای بویر احمد
و دنا

علی ویانی

دانشگاه یاسوج

1

بررسی نحوه آلودگی ارقام مختلف سيب زمينی در مقابل سفيدك
دروغی با توجه به سایر بيماریهای مهم

علی ویانی
امير اصالن حسين زاده

مرکز اطالعات و مدارك
علمی کشاورزی

تاليف مقاله
مقالة ژورنال:
 -2وياني  ،ع ، .عليزاده  ،ع .ا ، .بابادوست  ،م .و پيغامی  ،ا . 2906 .بررسی بيماریهای فوزاریومی گوجه فرنگی در استان آذربایجان
شرقی  .مجله علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان ،سال چهاردهم  ،شماره پنجم  ،صفحات .116-231
 -1وياني ،ع .2900 .شيوع بيماری زنگ زرد گندم در مزارع آبی مناطق سردسيری استان کهگيلویه و بویر احمد .مجله علوم کشاورزی
و منابع طبيعی گرگان .سال شانزدهم ،شماره دوم ،صفحات .236-231
 -9وياني ،ع .و سينها ،پ .2938 .تاثير افزایش دیاکسيد کربن و دما بر روی برخی عوامل همهگيری شناختی در قارچ
 Cochliobolus sativusعامل بيماری لكه برگی گندم .پژوهشهای کاربردی در گياه پزشكی .جلد  ،8شماره  ،2صفحات .61-13
4- Viani, A., Sinha, P., Singh, R., Singh, V. 2013. Simulation of spot blotch in wheat under
elevated temperature. Annals of Plant Protection Science. 21(2):368-376.
خالصه مقالة کنفرانس:
 -2وياني ،ع .و سينها ،پ .2938 .مدلی برای پيشآگاهی شدت بيماری لكهقهوهای گندم بر اساس دما و ساعات مرطوب بودن برگها.
دومين همایش ملی پایش و پيشآگاهی در گياهپزشكی 23 ،اسفند  ،دانشگاه گنبد کاووس ،ایران.
 -1وياني ،ع .و سينها ،پ .2932 .اثر دما و مدت زمان رطوبت نسبی باال بر روی اپيدمی بيماری بالچ لكه ای گندم .بيستمين کنگره
گياهپزشكی ایران 1-3 ،شهریور  ،دانشگاه شيراز ،ایران.
 -9وياني ،ع .و عبدالهی ،م .2903 .بررسی بيماری گياهچه ميری لوبيا در مناطق سردسيری استان کهگيلویه و بویراحمد.
هيجدهمين کنگره گياهپزشكی ایران 9-6 ،شهریور  ،دانشگاه بوعلی سينا ،همدان ،ایران.
 -1وياني ،علي .2903 .بررسی بيماری پرمردگی و مرگ بوتههای چغندر قند در شهرستان بویراحمد .هيجدهمين کنگره گياهپزشكی
ایران 9-6 ،شهریور  ،دانشگاه بوعلی سينا ،همدان ،ایران.
 -8حميد افضلی  ،علي وياني ،بيتا سهيلی  ،سياوش رعيت پناه  ،جعفر ارشاد .2903 .حضور تيپ آميزشی  A2و جدایه های
خودبارور  Phytophthora infestansعامل بادزدگی سيب زمينی در ایران .هيجدهمين کنگره گياهپزشكی ایران9-6 ،
شهریور  ،دانشگاه بوعلی سينا ،همدان ،ایران.
 -6وياني ،ع .2908 .برر سی وضعيت آلودگی مزارع گندم آبی به بيماری زنگ زرد در مناطق سردسيری استان کهگيلویه و بویراحمد.
هفدهمين کنگره گياهپزشكی ایران .شهریور ماه ،پردیس کشاورزی و منابع طبيعی کرج  ،ایران.
4

 -3وياني ،ع .و بابادوست ،م .2931 .بيماریهای فوزاریومی گوجه فرنگی و اهميت انتقال بذری آنها در آذربایجان شرقی .دوازدهمين
کنگره گياهپزشكی ایران .شهریور ماه ،پردیس کشاورزی و منابع طبيعی کرج  ،ایران.
8. Viani, A., Sinha, P., Singh, R., Viswanath, K. 2013. Incubation period and severity of spot
blotch disease in wheat under different treatments of temperature and high relative humidity
duration. The Delhi zone symposium of Indian Phytopathological Society on: Functional
strategies for tackling emerging diseases of major crops. December 13, IARI, New Delhi, India.
9. Viani, A., Sinha, P., Singh, R., Sharma, T., Viswanath, K., Saxena Sh. 2013. A model for
forecasting spot blotch disease in wheat. The Delhi zone symposium of Indian Phytopathological
Society on: Functional strategies for tackling emerging diseases of major crops. December 13,
IARI, New Delhi, India.
10. Viani, A., Sinha, P., Pathak, H. and Aggarwal, R. 2015. Simulation of spot blotch in wheat as
strategic decision support for adaptation practice in changing scenario . Global science conference:
Climate-smart agriculture, March 16-18, 2015, Le Corum,Montpellier, France

راهنمايي و مشاورت پايان نامه هاي دانشجويي
شماره

نام دانشجو

نقش

عنوان پایان نامه

مقطع تحصيلی
دانشجو

2

نسرین پارسا

استاد
راهنما

کارشناسی ارشد

ارزیابی مقاومت ارقام مختلف گوجهفرنگی نسبت به بيماری پژمردگی
فوزاریومی و مقایسه تاثير قارچ مایكوریز  ، Glomus versiformeباکتری
آنتاگونيست  Bacillus methylotrophicusو قارچکش کاربندازیم در
کنترل بيماری

1

مينا قاسمی

استاد
راهنما

کارشناسی ارشد

بررسی کارایی برخی از عوامل القا کننده مقاومت سيستميك اکتسابی در
گياه گوجهفرنگی در برابر بيماری پژمردگی فوزاریومی

9

زیبا عبدالهی

استاد
مشاور

کارشناسی ارشد

ردیابی عوامل بيماری شانكر باکتریایی درختان ميوه هسته دار در شهرستان
ميانه و بررسی اثر ضد باکتریایی برخی مواد شيميایی و اسانس ها و عصاره
های گياهی بر روی آنها در شرایط آزمایشگاهی

کارگاه آموزشي
 -2استفاده از پایگاههای اطالعاتی کتابخانه منطقه ای در شبكه اینترنت و آموزش شيوه ها و فنون جستجو در شبكه جهانی وب
 -1طرح های آزمایشی در تحقيقات کشاورزی و کاربرد نرم افزارهای کامپيوتری در تجزیه و تحليل اطالعات آماری
 -9آشنایی با شبكه ها و بانكهای اطالعاتی توسط متخصصان داخلی و خارجی
 -1آشنایی با قوانين و مقررات استخدامی و ترفيع پایه اعضای هيات علمی
 -8بررسی و حفظ سالمت غده های سيب زمينی بذری
 -6روشهای تحقيق ویژه اعضای هيات علمی دانشگاه ها
 -3آشنایی با موتورهای جستجو و طراحی صفحات وب
 -0ایده پردازی در کارآفرینی
 -3مهارت های تدریس
 -21روشهای تحقيق
 -22کار آفرینی

5

عضويت در انجمنها
عضو پيوسته انجمن بيماری شناسی گياهی ایران

سخنراني
 -7تنوع و کارکرد گسترده قارچها و ارتباط شگفت انگيز آنها با انسان و طبيعت .سال  2933در مرکز تحقيقات کشاورزی اردبيل.
 -1نقش و اهميت قارچها در طبيعت و زندگی انسان .سال  2903در دانشكده کشاورزی دانشگاه یاسوج.
 -9تاثير تغيير اقليم جهانی بر بيماریهای گياهی .در تاریخ  31/3/20در دانشكده کشاورزی دانشگاه تبریز.

جوايز و افتخارات
 -2عضو هيات علمی برتر آموزشی گروه گياهپزشكی دانشگاه یاسوج در سال 2900

6

