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درباره نویسنده
ابوالفضل حاجیحیدر متولد س��ال  1365در تهران با طی کردن پلههای ترقی یکی

پس از دیگری به مدارج باال دس��ت پیدا کرده اس��ت .ایش��ان بعد از دریافت کاردانی در
رش��ته تولیدات گیاهی و همچنین کارشناس��ی در رشته مهندس��ی تولیدات گیاهی از

دانش��گاه آزاد اس�لامی واحد رودهن ،کارشناسی ارش��د خود را در رشته علوم باغبانی
گرای��ش بیوتکنولوژی و ژنتیک محصوالت باغبانی و با نگارش پایاننامهای تحت عنوان
بهینهس��ازی کشت بافت و انتقال ژن به موس��یر بومی ایران ( )Allium stipitatumبا

اس��تفاده از ژن گزارش��گر  GUSدر دانشگاه آزاد اس�لامی واحد کرج به اتمام رسانیده
است .در س��ال  1395به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج انتخاب
گردید و در س��ال  1396به عنوان مخترع و پژوهش��گر ب��ا هفتهنامه فارغالتحصیالن و

روزنامه فرهیختگان نیز مصاحبهای داشته است.

وی در حال حاضر دارای چهار ثبت اختراع ،دو مقاله علمی-پژوهشی ،سه مقاله در

کنگرههای بینالمللی و سه مقاله در همایشهای ملی میباشد .این پژوهشگر عضو باشگاه

پژوهشگران جوان و نخبگان ( ،)BPJانجمن کشت سلول و بافت گیاهی ()LAPCTC
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و همچنی��ن انجم��ن فناوریهای بومی ایران ( )EFBAنیز هس��ت .مجموعه حاضر از

کتابهای ایشان در زمینه علوم باغبانی و بیوتکنولوژی گیاهی محسوب میگردد.

درباره نویسنده
س��میه قادرمزی تحصیالت آکادمیک خود را در رش��ته مهندسی کشاورزی گرایش

علوم باغبانی آغاز کرد .وی که در همان بدو ورود به دانش��گاه عالقه بسیاری به دروس

تخصصی نشان میداد ،مورد توجه اساتید قرار گرفت و در سالهای تحصیلیاش همواره

جزو دانش��جویان فعال بود .در س��الهای  88و  89به عنوان دانشجوی نمونه انتخاب
ش��د .بالفاصله پس از فارغالتحصیلی در مقطع کارشناس��ی ارشد گرایش بیوتکنولوژی
و ژنتی��ک مولکولی محصوالت باغبانی پذیرفته ش��د و با معدل الف این مقطع را نیز با

موفقیت به پایان رساند.

ایشان تاکنون سه عنوان ثبت اختراع و سه مقاله علمی-پژوهشی را در کارنامه علمی

خود به ثبت رسانده است .همچنین سابقه حضور در همایشهای داخلی و بینالمللی،

عضویت در انجمنهای علمی گیاهان دارویی و بیوتکنولوژی و عضو باشگاه پژوهشگران

جوان و نخبگان از دیگر فعالیتهای علمی ایشان است که میتوان به آن اشاره کرد.
هماکنون نیز در زمینه بیوتکنولوژی و کشت بافت گیاهی فعالیت مستمر دارد.
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