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 4721وعلی سینا همدان . زیست شناسی ، دانشگاه ب  کارشناسی:
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 سوابق پژوهشی 

   همکاری در پروژه های تحقیقاتی در حوزه های گیاهان داروئی ، زیست پاالئی و گیاه پاالئی ، مهندسی بیونیک، مهندسی

TRIZ  نانو فناوری در گیاهان ، سیتوژنتیک گیاهی، بیوسیستماتیک گیاهی ، فیزیولوژی گیاهی ، کشت بافت و محصوالت ،

 پروبیوتیک

  و کارشناسی ارشد و دکتریراهنمائی پایان نامه های کارشناسی 

 مشاوره پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری 

  داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد 

 داوری مقاالت علمی پژوهشی  
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