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 یقیؽزهب تؼَ وام ي وام خاوًادگی: 

 

 سًابق تحصیلی:

 هؾْذ یاس داًؾگبُ فزدٍع یغتَلَصیًَرٍّ یتخصص یدکتزا .1

 

 :فاتیتال

 (1386)عبل اًتؾبر  یؾگبّیآسهب یویَؽیکتبة ث .1

 ٍ چبة( حی)در حبل تصحیثبفت ؽٌبع یکتبة فزٌّگ اصغالحبت کبرثزد .2

 اقذام ٍ ًگبرػ()در دعت  یکبرثزد کیغتَتکٌیکتبة ّ .3

 : یقاتیتحق یطزح َا

 یبریقشل آال ٍ خبٍ یغذُ پبًکزاط در هبّ یهغبلؼِ ثبفت ؽٌبع .1

 یدر دٍراى الرٍ یهبّ لیهغش ف غتَهَرفَصًشیهغبلؼِ ّ .2

 یدردٍراى الرٍ یهبّ لیٍپبًکزاط ف غتَهَرفَصًشکجذیهغبلؼِ ّ .3

 یدردٍراى الرٍ یهبّ لیف ِیغتَهَرفَصًشکلیهغبلؼِ ّ .4

 یجبًَر يیٍ تکَ یغتَلَصیّ غبًظیفَق ل ییداًؾجَ یًبهِ ّب بىیپبکوک ثِ اًجبم  .5

 داًؾکذُ یقبتیتحق یعزحْب یکوک ثِ اًجبم ثخؼ ػول .6

 : ISI مقالٍ

 یهبّ لیغذُ پبًکزاط در ف یثبفت ؽٌبع هغبلؼِ .1

 

 



 :یي داخل یالملل هیي ب یمل یَا شیارائٍ شذٌ در َما مقاالت

 1382   هؾْذ ّیبى اعتخزّبی پزٍرػ هبّی درؽْزهب ؽٌبعبیی اًگلْبی خبرجی خبًَادُ کپَر .1

 یالولل يیثبداهٌِ ث یکبرثزد یَلَصیکٌگزُ ث يیدٍه

 يیثبداهٌِ ث یکبرثزد یَلَصیکٌگزُ ث يیدٍه 1382 ثزرعی ؽیَع آلَدگی اًگلی درهبّیبى آکَاریَهی .2

 یالولل

 1382 جٌجِ ّبی تکٌیکی ٍکلًَیٌگ تَلیذحیَاًبت تزاریختِ رٍػ ریشتشریقی درپیؼ ّغتِ .3

 یالولل يیثبداهٌِ ث یکبرثزد یَلَصیکٌگزُ ث يیٍهد

 یکبرثزد یَلَصیکٌگزُ ث يیدٍه 1382  ًقؼ ثتبئیي درتقلیل اثزات هضزثیوبری کَکغیذیَسدرعیَر .4

 یالولل يیثبداهٌِ ث

 1384اعتفبدُ اسرًگ آهیشیْبی اختصبصی ثب ثزرعی ٍهغبلؼِ رٍدُ ثبریک  درهبّی قشل آال .5

  1384 درداهْبی کؾتبرؽذُ درکؾتبرگبُ صٌؼتی هؾْذ ت ّیذاتیذثزرعی هیشاى آلَدگی کیغ .6

 1389 ایوٌی کبردرهحیغْبی آؽپشخبًِ ای غذاخَریْبی داًؾجَیی .7

تؼییي قذرت ثجبت ٍدرجبت ًَتزکیجی پزٍتئیٌبسکبثِ صَرت تجزثی دردرجِ حزارتْبی هختلف  .8

 یللالو يیثبداهٌِ ث یکبرثزد یَلَصیکٌگزُ ث يیدٍه 1382ثباعتفبدُ اسپیغیآر

 ثزرعی هیشاى آلَدگی اعتبفیلَکَکی ٍکلیفزهی درؽیزٍثغتٌی پبعتَریشُ اعتبى خزاعبى رضَی .9

1383  

ثِ اًگل  درکؾتبرگبُ صٌؼتی هؾْذ ؽذُ شاى آلَدگی ریِ حیَاًبت کؾتبرثزرعی هی .10

  1384 دیکتیَکَلَعفیالریب

هختلف پَعت درقغوتْبی  هخوزکبًذیذا قبرچْبی آعپزصیلَعَپٌیغیلیَم ٍ ثزرعی هیشاى ٍجَد .11

 ؽتز یکٌگزُ هل يیاٍل 1391 ؽتزعبلن درؽْزعتبى هؾْذ

 کٌگزُ يیدٍه 1382 ذیدراعتخزرثبط عف یقشل آالپزٍرؽ یهبّ ییبیفَى عغح ثبکتز یثزرع .12

 یالولل يیثبداهٌِ ث یکبرثزد یَلَصیث



کٌگزُ  يیّفذّو 1391 خَى خزگَػ ییبیویَؽیث یثزپبراهتزّب یؽَک حزارت یثزرع .13

 کزهبى یکبرثزد یَلَصیث

 يیّفذّو 1391 زاىیا یدرؽتزتک کَّبًْب یخًَ یعلَلْب یٍّوبتَلَص یغتَلَصیهغبلؼِ ّ .14

 کزهبى یکبرثزد یَلَصیکٌگزُ ث

آى  یبثیٍارس یذیزٍئیت یعبسَّرهًَْب ؼیپ یهَػ)رت( ثِ علَلْب يیجٌ یّب بختِیشثٌیتوب .15

 هؾْذ یَتکٌَلَصیث یهل ؼیّوب يیعَه 1391تبثغتبى RT-PCRثباعتفبدُ اس

 يیعَهبتَاعتبت زَّرهَىیتحت تبث تیَعیَهیکبرد یهَػ ثِ علَلْب يیجٌ یبدیثٌ یشعلَلْبیتوب .16

 هؾْذ یَتکٌَلَصیث یهل ؼیّوب يیعَه 1391 کؾت ظیدرهح

 1391 یاختصبص یْبیشیقشل آالثباعتفبدُ اسرًگ آه یغذُ پبًکزاط درهبّ یغتَلَصیهغبلؼِ ّ .17

 کزهبى یالولل يیٍث یکبرثزد یَلَصِیکٌگزُ ث يیّفذّو

 ػلَم کٌگزُ 1391 ؾگبُیآسهب کبرؽٌبعبى یعکبر شاًبعتزیاثزه اعتبًذاردُ َیوٌیا تیزیزهذیتبث .18

 عوٌبى یالولل يیثی ؾگبّیآسهب

 ي افتخارات: یرتبٍ ممتاس کسب

 .یدر رؽتِ ثبفت ؽٌبع 1390عبل  یتخصص یدکتزا یاحزاس رتجِ اٍل در آسهَى عزاعز .1

هزثَعِ ثب  یتخصص یدکتزا یرؽتِ ثبفت ؽٌبع بىیداًؾجَ یتوبه يیدر ث یاحزاس رتجِ اٍل درع .2

 . 32/19کغت هؼذل کل 

 .31/18ثب ًوزُ کل  یرؽتِ ثبفت ؽٌبع یاحزاس رتجِ اٍل آسهَى ثَرد تخصص .3

 1390کغت رتجِ عَم تبثغتبى یداًؾگبُ فزدٍع یجؾٌَارُ قزآً .4

 1389کغت رتجِ ثٌجن تبثغتبى  یداًؾگبُ فزدٍع یجؾٌَارُ قزآً .5

ثب هؼذل  78یٍرٍد بىیتوبم داًؾجَ يی( در ثیحزفِ ا ی)دکتزا یاٍل هوتبس در هقغغ قجل احزاس رتجِ .6

 17.50کل

 1386در عبل یکبرثزد یدر داًؾگبُ ػلو ظیتذر یبثی%( در ارسؽ95احزاس رتجِ هوتبس)  .7



 یؽٌبع غتیدر داًؾگبُ آساد ٍاحذ هؾْذ گزٍُ س ظیتذر یبثیاحزاس رتجِ هوتبس ارسؽ .8

 :سیتذر سًابق

 ؽٌبعی سیغت گزٍُ ػلَم داًؾکذُ هؾْذ آساد بُداًؾگ .1

 کبرثزدی هؾْذ)هزکشآهَسػ جْبدکؾبٍرسی خزاعبى رضَی(-داًؾگبُ ػلوی .2

 رٍاًؾٌبعی پیبم ًَر فزاگیز .3

 یجبًَر یؽٌبع غتیپیبم ًَر هزکش هؾْذ  س .4

  یجبًَر  یؽٌبع غتیس ؾگبُیپیبم ًَرهزکشهؾْذآسهب .5

 2یجبًَر یَلَصیشیف ؾگبُیپیبم ًَرهزکشهؾْذآسهب .6

  2یجبًَر یَلَصیشیپیبم ًَرهزکشهؾْذدرط ف .7

 اًگلْب یؽٌبع غتیپیب م ًَرهزکشهؾْذدرط س .8

 اًگلْب یؽٌبع غتیس ؾگبُیپیبم ًَرهزکشهؾْذدرط آسهب .9

 یحزفِ ا یدکتز بىیداًؾجَ   1ٍ2یدرط ثبفت ؽٌبع ؾگبُیجلغبت آسهب ظیتذر یکوک ثِ ثزگشار .10

 هؾْذ یداًؾگبُ فزدٍع یداًؾکذُ داهپشؽک

 یکبرؽٌبع بىیداًؾجَ ؾزفتیپ یؽٌبع يیدرط جٌ ؾگبُیجلغبت آسهب ظیتذر یارکوک ثِ ثزگش .11

 هؾْذ یداًؾگبُ فزدٍع یداًؾکذُ داهپشؽک یغتَلَصیارؽذ ّ

 :گذراوذٌ شذٌ یَا کارگاٌ

 یػلو یغیکبرگبُ هقبلِ ًَ .1

 ّوبیؼ فزصتْبی ؽغلی درسیغت فٌبٍری .2

 عَهیي کبرگبُ آهَسؽی ایوٌی حفبظت ٍهذیزیت آسهبیؾگبُ .3

 ْبی داهْبی کَچکثیوبری .4

 اصَل ثْذاؽت ٍثبسرعی گَؽت درکؾتبرگبُ .5

 کوکْبی اٍلیِ .6



 کٌتزل کیفی دارٍّبی داهی .7

 پیؾٌْبدات ثبًظبم آؽٌبیی رٍؽْب ثب آؽٌبیی .8

 آؽٌبیی ثبرٍؽْبی افشایؼ خالقیت .9

 جبیگبُ گذؽت ٍفذاکبری درسًذگی فزدیبجتوبػی ٍخبًَادگی .10

 هْبرتْبی گفتبری درارتجبعت ادیگزاى .11

 آثشیبىرٍؽْبی عجخ  .12

 عوپَسیَم هَلکَلی ٍثبفتی عزعبى .13

 آسهبیؾْبی هیکزٍثی هَادغذایی .14

 عبخت ٍاکغي آسهبیؾبت ثیَؽیویبیی .15

 علَلْبی ثٌیبدی .16

 کؾت علَلی .17

 اصَل ًغخِ ًَیغی ٍهؼبیٌِ داهْبی کَچک .18

 اصَل هویشیغبسی کتزیٌگ ٍعلف عزٍیغْبی داًؾجَیی درداًؾگبُ فزدٍعی .19

 یسًذگ یقزآى ٍهْبرتْب یکبرگبُ پضٍّؾ .20

 ؽتز یٍاعتفبدُ اسفزاٍردُ ّب یعت عٌت یرگبُ آهَسؽکب .21

 ّؾذاردٌّذ ُ ؽتز یْبیوبریث یکبرگبُ آهَسؽ .22

 ؽتز ذهثلیتَل یکبرگبُ آهَسؽ .23

 کیَاًفَرهبتیاصَل ث یکبرگبُ آهَسؽ .24

 داًؼ تیزیذثزهذیثبتبک یٍاًغبً یػلَم اجتوبػ یدرپضٍّؾْب یبثیهَضَع   .25

 ل کؾَرٍهٌبثغ داخ یفبرع یاعالػبت یگبّْبیثبپب ییآؽٌب .26

 END NOTEثب ًزم افشار  ییکبرگبُ آؽٌب .27

 



 :یي اجزائ یفزَىگ یتُایفعال

 درداًؾکذُ ػلَم داًؾگبُ آسادهؾْذ زاىیا یکبرثزد یَلَصیاًجوي ث .1

 ػضَثٌیبدّن اًذیؾی اعتبداى .2

 ثبؽگبُ پضٍّؾگزاى جَاى هؾْذ .3

 یؽٌبخت یْبیدراًجوي ػلَم ٍفٌآٍر تیػضَ .4

 زاىیا حیػضَ اًجوي ػلَم تؾز .5

 زاىیا یغیهح غتیس یوي هَاد جْؼ ساػضَ اًج .6


