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داوری مقاله در مجله )Entomologia Generalis (WOS

 داور مقاالت بيست و دومين کنگره گياهپزشكي ایران -عضو کميته علمي دومين همایش ملي دانشجویي زراعت و اصالح نباتات

ISI مقاالت علمی چاپ شده در مجالت
 حشرهکش کارباریل و ضد سنتز کیتین دیفلوبنزرون،Bacillus thuringiensis  تاثیر جداگانه و توام باکتری.8811 . م،کهراریان
 فصلنامه گیاهپزشكی شیراز (علمی پژوهشی) جلد اول. در شرایط آزمایشگاهیHeliothis viriplaca علیه کرم کپسولخوار نخود
.4 شماره
 بررسي زیستشناسي و فعاليتهای رفتاری کرم پيلهخوار.8811 . ت. م، و توحيدی. ح، سيداالسالمي،. ر، عبادی،.م،کهراریان
 شماره7  فصلنامه تخصصي تحقيقات حشرهشناسي (علمي پژوهشي) جلد. در شرایط آزمایشگاهيHeliothis viriplaca نخود
.1
 حشرهکش کارباریل و ضد سنتز کيتين،Bacillus thuringiensis  بررسي کارایي دزهای مختلف باکتری.7531 . م،کهراریان
 فصلنامه تخصصي تحقيقات حشرهشناسي. در شرایط مزرعهایHeliothis viriplac دیفلوبنزرون عليه کرم کپسولخوار نخود
.3  شماره1 (علمي پژوهشي) جلد
- نامه انجمن حشره. از ایرانDrosophila busckii (Diptera: Drosophilidae)  اولين گزارش مگس.7537 . م،کهراریان
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(دتيادگشبيت) با سموم رایج عليه جوندگان مهم زیانآور کشاورزی .سومين کنگره ملي علمي پژوهشي توسعه و ترویج علوم
کشاورزی ،منابع طبيعي و محيط زیست ایران.

کتب تالیفی
کهراریان ،م .7533 .کرم پيله خوار نخود و روشهای اصولي مبارزه با آن .نشریه ترویجي .سازمان جهاد کشاورزی
استان کرمانشاه.
کهراریان ،م .7533 .حشرهشناسي "مورفولوژی و فيزیولوژی" .انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرمانشاه651 .
صفحه.

پروژه های تحقیقاتی دانشگاهی
جمعآوری و شناسایي کنههای پارازیت کرم سفيد ریشه در استان کرمانشاه (شهرستانهای کرمانشاه ،صحنه ،بيستون،
ماهيدشت و مياندربند).
جمعآوری و شناسایي حشرات بيبال راسته  Collembolaدر استان کرمانشاه (شهرستانهای کرمانشاه ،صحنه ،هرسين).
جمعآوری و شناسایي پادمان زیرراسته  Podurmorphaدر استان کرمانشاه
جمعآوری و شناسایي حشرات بيبال راسته  Zygentomaدر استان کرمانشاه.
جمعآوری و شناسایي حشرات بيبال راسته ماهينقرهایها ) Thysanura (Zygentomaدر استان کرمانشاه (شهرستان-
های هرسين ،پاوه ،جوانرود)

اکتشافات
کشف و گزارش گونه  Hypogastrura persicaبرای نخستین بار در دنیا
کشف و گزارش نر گونه  Ctenolepisma armeniacaبرای نخستین بار در دنیا
کشف و گزارش جنس  Ephemerotoma gen.novبرای نخستین بار در دنیا
کشف و گزارش گونه  Ephemerotoma skarzynskiiبرای نخستین بار در دنیا
کشف و گزارش گونه  Endonura dichaetaبرای نخستین بار در دنیا
کشف و گزارش گونه  Endonura ceratolabralisبرای نخستین بار در دنیا
کشف و گزارش گونه  Endonura persicaبرای نخستین بار در دنیا
کشف و گزارش گونه  Isotomodes korkorensisبرای نخستین بار در دنیا
کشف و گزارش گونه  Isotoma iranicaبرای نخستین بار در دنیا
کشف و گزارش گونه  Folsomides halshinicusبرای نخستین بار در دنیا
کشف و گزارش گونه  Folsomides halshinicusبرای نخستین بار در دنیا
نخستین گزارش ماهینقرهای های گونه  Neoasterolepisma priesneriدر آسیا
نخستین گزارش ماهی نقرهای گونه  Ctenolepisma armeniacaدر آسیا
گزارش بیش از  53جنس و گونه از پادمان برای نخستین بار در ایران

پایان نامه ها و راهنمایی طرح
بررسي اثر تاریخ کاشت و تراکم بر عملكرد ارقام بومي نخود دیم در استان کرمانشاه .کارشناسي ارشد .دانشگاه آزاد
اسالمي واحد بروجرد (مشاور).
شناسایي فون و مدل مطلوبيت زیستگاه پادمان استان لرستان .رساله دکتری حشرهشناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد

اراك (مشاور).
شناسایي فون شبهعقربهای استان لرستان .رساله دکتری حشرهشناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك (مشاور).
بررسي فون پادمان شهرستان خرمآباد .پایان نامه کارشناسي ارشد .دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك (مشاور).
بررسي فون پادمان شهرستان کوهدشت .طرح تحقيقاتي انجمن علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرمانشاه (راهنما).
بررسي فون پادمان در جنگلهای بلوط استان کرمانشاه .طرح تحقيقاتي انجمن علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد
کرمانشاه (راهنما).

عالقه مندی ها
ورزش ،مسافرت

