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دروس تدریس شده

تاریخ پایان

تاریخ شروع

وضعیت همکاری

نام موسسه

ردیف

 تغذیه-گیاه شناسی-فیزیولوژی گیاهی

تا کنون

1380

تمام وقت

دانشگاه ازاد

1

مکانیسم عمل هورمونها-معدنی

واحد ساوه

-جذب و انتقال-اکوفیزیولوژی گیاهی
-فیزیولوژی تنش ها

:  سوابق پژوهشی-5

:ISI مقاالت
تاریخ چاپ

عنوان مجله

عنوان مقاله

ر

1999

Photosynthetica,37(4):627631.

Ghorbanli, M., HadadKaveh, SH.
andFarzamiSepehr, M.Effects of cadmium
and gibberellin on growth and
photosynthesis of Glycinemax. (ISI)

1

2000

J..Essent . Oil Res . 12, 36-38

Mozaffari, F.S., Ghorbanli, M., Babai,
A.andFarzamiSepehr , M., The effect of
water stress on the seed oil of Nigella
sativa, L. .(ISI)

2

2002

Plant Cell, Tissue and Organ
Culture 68 (2): 171-175.

Farzami Sepehr,M. and Gorbanli,M.. Effects of
nutritional factors on formation of
Anthraquinones in tissue culture of Rheum
ribes L.
(ISI)

3

2005

Pakistan Journal of Biological
Science 8(10):1346-1350.

Farzami Sepehr ,M. and Ghorbanli, M.. 4
Formation of catechin incallus cultures
and micropropagation of Rheum ribes L.
(ISI listed)

2006

Journal of Integrative Plant
Biology, 48 (7): 1-5 .

FarzamiSepehr , M. and Ghorbanli , M..
Physiological Responses of Zea mays
Seedlings to Interactions Between Cadmium
and Salinity. (ISI)

5

2011

Journal of Medicinal Plants
Research, 5(27), pp. 6344-

FarzamiSepehr, M.,
SeyedBehnameddinJameieand

6

6351, 23 November.

BaharehHajijafari The Cuscutakotschyana
effects on breast cancer cellslineMCF7 . (ISI)

2012

Applied Sciences Journal, 17
(5): 557-565.

FarzamiSepehr, M., Ghorbanli, M. and
Mohammadi , M .Physiological Characters of
Populusdeltoides Marsh at Different Seasons
in North of Iran World (ISI listed)

7

2012

Pak. J. Bot., 44(3): 899-903.

FarzamiSepehr, M., Ghorbanli, M. and Amini, F.
The effect of water stress on nitrate
reductase activity and nitrogen and
phosphorus contents in Cuminumcyminum
L. (ISI).

8

( in press).

Journal of Plant Nutrition

Ghorbanli , M., FarzamiSepehr, M.
andShekarkar , N. Interaction of pH and Mn
on physiological parameters of Brassica
oleracea L. (ISI).

9

:مقالت علمی پژوهشی
تاریخ چاپ

عنوان مجله

عنوان مقاله
FarzamiSepehr M. and Harikrishna , J. and Khalid
,N .The study of physiological responses of
Musa acuminatavar. Mas to interaction of
salinity and cadmium . (ISC)
Tajadod, G., M. FarzamiSepehr and Z. Kalami.BGlucan contents in calli of Oryza sativa L.
varHashemi under different nutritional
treatments.(ISC)

ر

2010

Iranian J of Plant
Physiology, 1(1):13- 22.

2012

Iranian Journal of Plant
Physiology 2 (3), 471 475.

2012

Iranian Journal of Plant
Physiology2 (4),531-538

Pooladvand, S.,M. Ghorbanliand M.
FarzamiSepehr. Effect of various levels of iron
on morphological, biochemical, and
physiological properties of Glycine max var.
Pershing'. (ISC)

3

2013

Iranian Journal of Plant
Physiology3 (2),665-672.

ArezoDinari, FaribaMeighani and
MozhganFarzamiSepehr. Effects of salinity and
drought stress on germination and seedling
growth of Avenafatua L. and Phalaris minor L.
(ISC).

4

2013

Iranian Journal of Plant
Physiology3 (4),779- 784.

FarzamiSepehr, M., Sabohimogadam, N.
Screening for accumulator plants in turquoise
mine, Nyshaboour( Iran).(ISC).

5

1

2

Iranian Journal of Plant
Physiology4
(3),10291037.

2014

FarzamiSepehr, M., Reza, A. Comparison of
compost and compost tea effects on Cress
(LepidiumsativumL). (ISC).

فریده دخت سید مظفری  ،مه لقا قربانلی و مژگان فرزامی پژوهش و سازندگی -50 )14(50 ،
سپهر(.)1380مطالعه اثر مالیک هیدرازید بر کنترل رشد سه رقم .53

1380

6

7

چمن.
8

مه لقا قربانلی و مژگان فرزامی سپهر ( .)1380اثر تنظیم کننده پژوهش و سازندگی .87-82، 51،

1380

های مختلف رشد بر ریز ازدیادی گیاه Prosopis koelzian
.Burkart
9

مژگان فرزامی سپهر و شیرین حداد کاوه ( .)1386مطالعه توان پژوهش های علوم گیاهی 1،
انباشته سازی کادمیوم در گیاه  .Brassica oleraceaفصلنامه (17 -25)4
پژوهش های علوم گیاهی ،

1386

10

مه لقا قربانلی  ،مژگان فرزامی سپهر و حمیده ثنایی راد ( . )1386فصلنامه گیاه و زیست فن آوری
مطالعه فعالیت فصلی تعدادی از آنزیم های آنتی اکسیدان و نیترات ایران  ،دوره  ،1شماره ، 3
صص .82-77
ردوکتاز در گیاه .Nitraria schoberi

1386

11

مه لقا قربانلی  ،مژگان فرزامی سپهر و الله جهانی ( .)1387زیست بوم شماره  ،13بهار -25 ،
مطالعه اکومورفولوژی و اکوفیزیولوژی .49 Cakile maritima Scop.
و ، Convolvulus persicus L.دو گیاه ماسه رست سواحل
دریای خزر.
مه لقا قربانلی  ،مژگان فرزامی سپهر و فرشته امینی ( .)1387اثر فصلنامه گیاه و زیست فن آوری
تنش قرغابی بر میزان قند های محلول  ،پروتئین کل و لیپید ایران  ،دوره  ،3شماره ، 2
صص .26 -17
.Cuminu cyminum L.

1387

12

1387

13

مه لقا قربانلی  ،مژگان فرزامی سپهر و فرانک نوروزی ( .)1389فیزیولوژی گیاهان زراعی  .سال
مطالعه اثر خشکی و اسید آسکوربیک بر دو رقم کلزا و پاسخ گیاه دوم  ،شماره سوم .صص .92 -73
سویا به عصاره گیاهان تیمار دیده .فیزیولوژی گیاهان زراعی  .سال
دوم  ،شماره سوم .صص .92 -73

1389

14

مژگان فرزامی سپهر و مه لقا قربانلی ( .)1389ریز ازدیادی گیاه زیست شناسی تکوینی  ،سال دوم ،
. Prosopis koelziana Burkartیک گیاه بیابانی چند منظوره شماره  ، 6صص 44 -39
..

1389

15

مژگان فرزامی سپهر و نورزوالنی خلید (  .)1389ریز ازدیادی زیست شناسی تکوینی  ،سال دوم ،
شماره  ، 8صص .91-85
مستقیم گیاه Musa acuminata cv.Massاز گل آذین نر.

1389

16

گلناز تجدد ،مژگان فرزامی سپهر و زینب کالمی(  .)1389اثر دو فصلنامه گیاه و زیست فن آوری
تنظیم کننده رشد گیاهی بر کالوس زایی گیاه  Oryza Sativaایران  ،دوره  ،5شماره ، 3
صص .20 -13
.L.var Hashemi

1389

17

مژگان فرزامی سپهر ،مه لقا قربانلی و حمیده ثنایی راد ( .)1390زیست بوم  ،سال هفتم  ،شماره 25
مطالعه بعضی از فاکتور های رشدی و بیو شیمیایی گیاه  ، N.صص .15-3
schoberiدر فصول مختلف در زیستگاه طبیعی حوض سلطان.

1390

18

راضیه طهمورثی ،مژگان فرزامی سپهرو سایه جعفری مرندی فصلنامه گیاه و زیست فن آوری
( .)1390مطالعه ویژگیهای فیزیولوژیکی دانه رستهای گیاه برنج ایران  ،دوره  ،6شماره ، 1
صص .29-21
Brassica napus
تحت عصاره آبی دو رقم کلزا
).(SLM,&Okapi
مژگان فرزامی سپهر  ،مه لقا قربانلی و نجما مقدری ( .)1390اثر فصلنامه گیاه و زیست فن آوری
آللو پاتیک بخش های مختلف Peganum harmala Lبرعلف ایران  ،سال  ،1390دوره  ،6شماره
 ،3صص .1-15
هرز.Physalis alkekengi

20

مه لقا قربانلی  ،مژگان فرزامی سپهر و نفیسه شکر کار ( .)1390فصلنامه گیاه و زیست فن آوری
تاثیر بر هم کنش غلظت های مختلف منگنز و  pHبر رشد و برخی ایران  ،سال  ،1390دوره  ،6شماره
 ،4صص .13-2 4
از شاخصهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در گیاه کلم زینتی. .

1390

21

مریم مرتاضی ،مژگان فرزامی سپهرو فهیمه سلیم پور ( )1390فصلنامه پژوهش های علوم گیاهی .
دانشگاه ازاد گرکان  .شماره ، 24
بررسی پتانسیل گیاه قاصدک در انباشته سازی عنصر کادمیوم .
سال ششم  ،شماره .61-53 ، 4

1390

19

1390

1390

22

مژگان فرزامی سپهر  ،آزاده رضاو بهرام تفقدی نیا(  )1391توان
زیستی چای کمپوست بر برخی از صفات فیزیولوژیک گیاه شاهی در
مرحله رویشی .Lepidium sativum L.

زیست شناسی کاربردی ( دانشگاه
آلزهرا)  .بهار و تابستان .105-93

1391

23

مژگان فرزامی سپهر ،فرهاد نوروزی حاج عبدال و میر علی فرج
زاده ()1392توانایی گیاه پاالیی گونه ی
 Polypogonmonspeliensisدر پاالیش خاک های آلوده به
نفت.

فصلنامه پژوهش های علوم
گیاهی،دانشگاه ازاد گرکان  .شماره
 ، 29سال هشتم  ،شماره -75، 1
.87

1392

24

مژگان فرزامی سپهر  ،مه لقا قربانلی و مریم میر با قری ( .)1393دو ماهنامه علمی – پژوهشی
استخراج و مقایسه میزان ماده اولئوروپین در ارقام گوناگون زیتون ( تحقیقات گیاهان دارویی و معطر
ایران .جلد ، 30شماره ، 3صفحه
 ) Olea europea L.در دو منطقه رودبار و فارس.
.381-370

1393

25

نشریه پژوهشهای اکوفیزیولوژی
گیاهی ایران  .شماره پیاپی، 34سال
نهم ،شماره ، 2تابستان .1393
صفحات .71-65

1393

علی سلطانیجاوید ،فرهنﮓمراقبی و مژگانفرزامیسپهر ( 1393
) نقش درختﭽه ریشبز()Ephedra procera Fisch. & Mey
در جﺬبفلزاتسنگینمعدنمنگنز رباطکریم .

26

مژگان فرزامی سپهر  ،محبوبه محمدی و مه لقا قربانلی .)1393(.نشریه پژوهشهای اکوفیزیولوژی
اثرتﻐییراتفصلیبربرخیفرایندهایفیزیولوژیکیگیاهصنوبر(  Populusگیاهی ایران  .شماره پیاپی 35
،سال نهم ،شماره ، 3پاییز .1393
.)deltoids Marsh
صفحات .24 -12

1393

مقاالت ارائه شده در همایشها و کنفرانسهای علمی:
ردیف

عنوان مقاله

زمان برگزاری

نوع ارائه

1

رضا حیدری و مژگان فرزامی سپهر مطالعه بیوسیستما
تیک تعدادی از غالت در منطقا آذربایجان غربی .

اولین کنفرانس دانشجویی ایران -23 .پوستر
21مهر ماه.)1372( .

2

رضا حیدری و مژگان فرزامی سپهر .نقایسه ارزش غﺬایی سومین کنفرانس زیست شناسی ایران .
تعدادی از کولتیوار های غالت کشت شده در آذر بایجان مشهد  25-27 .مرداد ماه) 1373( .
غربی.

3

مه لقا قربانلی ،عباس شکروی و مژگان فرزامی سپهر .هفتمین کنفرانس زیست شناسی ایران .پوستر
شناسایی آنتراکینون های گیاه ریواس) 22-24 (Rheum ribes L.مردادماه)1375 (.
.

4

مه لقا قربانلی و مژگان فرزامی سپهر .ریز ازدیادی گیاه هشتمین کنفرانس زیست شناسی ایران پوستر
دانشگاه رازی کرمانشاه 30 .مردادماه –
کهور ( .) ProsopiskoelzianaBurkart
 2شهریور)1376 ( .

5

مه لقا قربانلی و مژگان فرزامی سپهر .مطالعه کشت بافت هشتمین کنفرانس زیست شناسی ایران پوستر
بخشهای مختلف دانه رست گیاه ریواس و اثر عوامل دانشگاه رازی کرمانشاه 30 .مردادماه –
گوناگون بر تولید کالوس این گیاه.
 2شهریور .کرمانشاه ایران)1376 ( .

6

مه لقا قربانلی و مژگان فرزامی سپهر .مطالعه مقاومت کنفرانس ملی شناخت کویر لوت .پوستر
گیاه  ProsopiskoelzianaBurkartبه شرایط بیبانی دانشگاه باهنر کرماندی ماه .)1377( .
در ایران .
مه لقا قربانلی و مژگان فرزامی سپهر .مطالعه برخی از چهاردهمین کنفرانس ملی و دومین
زیست
المللی
بین
کنفرانس
پاسخ های فیزیولوژیک گیاه کلزا به مقادیر مختلف منگنز.
شناسی.دانشگاه تربیت مدرس 20-19 ،
مرداد  ،تهران  ،ایران)1385 ( .

7

8

مه لقا قربانلی و مژگان فرزامی سپهر .مطالعه برخی از
پاسخ های فیزیولوژیک گیاه کلزا به مقادیر مختلف منگنز.

چهاردهمین کنفرانس ملی و دومین
کنفرانس بین المللی زیست
شناسی.دانشگاه تربیت مدرس 20-19 ،
مرداد  ،تهران  ،ایران)1385 ( .

9

مژگان فرزامی سپهر و مه لقا قربانلی مطالعه برخی از  .کنفرانس سراسری کشاورزی در شرایط
پاسخ های فیزیولوژیک گیاه گندم و سویا به بر هم تنش محیطی .اردیبهشت  .1388دانشگاه
آزاد اسالمی واحد گرگان  ،گرگان  ،ایران.
کنش سوری و کادمیوم
(.) 1388

10

مژگان فرزامی سپهرجنیفر آن هاریکریشنا ،و ن.ورزوالنی

 .دومین کنفرانس سراسری فیزیولوژی
گیاهی  .اردیبهشت  .دانشگاه یزد  ،یزد
 ،ایران)1389( .

11

خلید  .برهم کنش شوری و کادمیوم در گیاه موز Musa
acuminata var. Mas
آزاده رضا  ،مژگان فرزامی سپهر و بهرام تفقدی نیا .دومین کنفرانس سراسری فیزیولوژی
پتانسیل کمپوست و مشتقات آن بر برخی از پارامتر های گیاهی  .اردیبهشت  .دانشگاه یزد  ،یزد ،
ایران1389.
رشد در گیاه شاهی).) Lepidiumsativum

12

مریم مرتاضی ،مژگان فرزامی سپهر و فهیمه سلیم پور اولین همایش ملی مباحث نوین در
.بررسی توان انباشته سازی گیاه قاصدک( کشاورزی

پوستر

 )Taraxacumsyriacumدر محیط حاوی کادمیوم.

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه -آبان
.1390

14

محبوبه محمدی  ،مژگان فرزامی سپهر  ،مه لقا قربانلی  .همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه صنوبر  ( Populusدانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه -آبان
) deltoidsMarsh.درفصول مختلف در منطقه لنگرود.1390 .
اولین

15

افسانه محمدی نوری  ،مژگان فرزامی سپهر و پژمان سومین همایش ملی علوم کشاورزی و
مرادی (  .)1391بررسی ترکیبات آنتی اکسیدانی  ،پلی صنایع غﺬایی  16 .مهر  ،فسا  ،ایران.
فنلی و آنتوسیانین پری کارپ سه رقم کدوی ایرانی کشت
شده در ساوه .سومین همایش ملی علوم کشاورزی و
صنایع غﺬایی  16 .مهر  ،فسا  ،ایران.

16

حسن شیخلر  ،منوچهر جم نژاد  ،مژگان فرزامی سپهر و سومین همایش ملی علوم کشاورزی و
امیر رضا سفاری ( .)1391روش های مختلف رفع خواب بﺬر صنایع غﺬایی  16 .مهر  ،فسا  ،ایران.
گیاه انگلی سس (گونه سس یونجه).

17

حسن شیخلر  ،منوچهر جم نژاد  ،مژگان فرزامی سپهر و سومین همایش ملی علوم کشاورزی و
امیر رضا سفاری ( .)1391روش های مختلف رفع خواب بﺬر صنایع غﺬایی  16 .مهر  ،فسا  ،ایران.
گیاه انگلی سس ( رقم درختی ).

18

اکرم مرادلی  ،مژگان فرزامی سپهر عباس هانی ( .)1391سومین همایش ملی علوم کشاورزی و
اثر بر هم کنش عناصر سنگین کروم و روی بر رشد دانه صنایع غﺬایی  16 .مهر  ،فسا  ،ایران.
رستهای  30روزه کلم زینتی در کشت هیدرو پونیک ..

19

فاطمه احدی  ،مژگان فرزامی سپهر و مجتبی یوسفی راد اولین کنفرانس ملی راهکار های دستیابی
( .)1391اثر تیمار با مواد ضد آفتاب بر پارامتر های رشد ،به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی
میزان آفتاب سوختگی  ،دمای سطح میوه  ،فعالیت آنتی  ،منابع طبیعی و محیط زیست .بیستم
اسفند  .پژوهشکده سوانح طبیعی ایران ،
اکسیدانی و پلی فنل کل میوه انار ملس ساوه.
تهران.

20

فاطمه احدی  ،مژگان فرزامی سپهر و مجتبی یوسفی  .هفدهمین کنفرانس سراسری و
راد ( .) 1391اثرات کائولین فعال  ،آهک زنده و پارافین بر پنجمین کنفرانس بین المللی زیست
میزان آفتاب سوختگی  ،ترک خوردگی  ،کرم گلوگاه  ،شناسی ایران 16 -14 .شهریور .
دانشگاه شهید باهنر کرمان  ،کرمان ،
میزان رشد نسبی و دمای سطح میوه انار ملس ساوه
ایران.

21

افسانه محمدی نوری  ،مژگان فرزامی سپهر و پژمان اولین کنفرانس ملی راهکار های دستیابی
مرادی ( .)1391اندازه گیری میزان روغن و بررسی اسید به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی
های چرب دانه های سه رقم کدوی ایرانی کشت شده در  ،منابع طبیعی و محیط زیست .بیستم
اسفند  .پژوهشکده سوانح طبیعی ایران ،
شهرستان ساوه .
تهران.

22

اکرم مرادلی  ،مژگان فرزامی سپهر عباس هانی ( .) 1391سومین همایش ملی مدیریت پساب و
پتانسیل گیاه پاالیی Brassica oleraceaeL.در جهت پسماند صنعتی  7 .دی  ،تهران  ،ایران.

. پاالیش کروم و روی صنعتی
 مژگان فرزامی همایش ملی پژوهش های کاربردی در، داوود ارادتمند اصلی، باقر قاروبی
.  اردیبهشت6و5 .  تاثیر کاربرد سالیسیل هیدروگزامیک اسید علوم و مهندسی.)1392(سپهر
.دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان
.بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه گلرنﮓ

23

 دومین همایش ملی مباحث نوین در.  مصطفی قاسمی نژاد و فائزه قناتی، مژگان فرزامی سپهر
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد. ) تاثیر میدان مﻐناطیسی بر خصوصیات کشاورزی1392(
.1392  آذر28 ساوه
مورفولوژیکی دانه رستهای برنج رقم هاشمی

24

منوچهر جم نژاد و مژگان فرزامی دومین همایش ملی مباحث نوین در، مرجان سیامکی
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد. بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن بر کشاورزی.)1392(سپهر
.1392  آذر28 ساوه
.صفات مورفولوژیک گیاه دارویی آویشن

25

حسین زینلی و مژگان فرزامی سپهر دومین همایش ملی مباحث نوین در، سمیه شکارچی
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد. مطالعه روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد کشاورزی. ) 1392(
.1392  آذر28 ساوه
. مرتبط با آن در ژنوتیپ های گل محمدی در کاشان

26

فرهنﮓ مراقبی و مژگان فرزامی دومین همایش ملی مباحث نوین در، علی سلطانی جاوید
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد. مس و منگنز کشاورزی،  نقش فلزات سنگین (سرب.) 1392( سپهر
.1392  آذر28 ساوه
.)معدن رباط کریم در تﻐییرات ریختی گیاه افدرا
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