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 تا کنون( 1398)یوزارت جهاد کشاورز جیموسسه آموزش وترو مدیر گروه تخصصي دامپزشکي

 (1398  تا 1396)وترویج وزارت جهاد کشاورزیموسسه آموزش مدیرگروه مطالعات و نياز سنجي 

 

 مدرك تحصيلي :

       

 (1394ي)دانشکده دامپزشک -دانشگاه تهران ،امبهداشت خوراك د Ph.D تخصصي دکتری 
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   اسکوالر گوگل  گاهیپادر علمي اطالعات 

 

TwAAAAJ-hl=en&user=BXNbhttps://scholar.google.com/citations? 

 

 فعاليت های آموزشي:الف(

مرکز آموزش بهداشت و  -هيات علمي  بعنوانسال عضویت  2در طول دامپزشکي  تخصصي دروس  تدريس -1

، بيماری های پادگانبهداشت  ،بهداشت نظامي ): (1374-1376درمان نيروی زميني ارتش جمهوری اسالمي ایران )

  (اثرات ش.م.ر بر  انسان و دام موميت مواد غذایي، مسایل مهم دامپزشکي در ارتش، و مشترك انسان و دام، مس

 

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=BXNb-TwAAAAJ


2  

 

: بهداشت ادامه دارد( -1376) یکاربرد_ يدر مراکز دانشگاه جامع علم رد يدامپزشک يدروس تخصص  تدريس -2

اکز . در مر..شت وزرسي گوبهداشت و بابيماریهای مشترك بين انسان و دام ، ایمونولوژی، فارماکولوژی، موادغذایي،

  کاربردی_و دانشگاه جامع علمي  سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزی به وابسته

 

   پايان نامه-3

ارخانجات ک وريخوراك ط نمونه های يقارچ های يآلودگ ارزیابي" دامپزشکيتخصصي دکتری پایان نامه     3-1

 (1394)  "تعيين ميزان سم توليد خوراك با تاکيد بر قارچ های مولدآفالتوکسين و

 (1374) "عوامل غير عفوني نازایي در مادیان "با عنوان يپایان نامه  دکتری عموم  3-2

 

  :مقطع دار آموزش عالي دوره های  طراحي و تدوين -4

شتيار امي، بهدان )علوم آزمایشگاهي دامپزشکي، بهداشت فرآورده های دبا عناویدامپزشکي  :کارداني مقطع - 4-1

 ( بيو لوژیک ای ، فرآورده هدامپزشکي، بهداشت آبزیان

 کي (ی دامپزشبا منشائ دامي ، علوم حيوانات آزمایشگاهي ،پرستاربهداشت مواد غذایي  :کارشناسي مقطع - 4-2

 علوم آمایشگاهي دامپزشکي:کارشناسي ارشد مقطع  - 4-3 

 کاربردیدانشگاه علمي  دامپزشکيدوره 15:  دوره های تک پودمان - 4-4

 :کتاب  تأليف -5

سال  ـ کاربردی،و طيور(انتشارات موسسه آموزش عالي علمي کتاب بهداشت وبازرسي کشتارگاهي گوشت)دام(-5-1

  تعداد صفحه  (1383)

تاب ک  ـ کاربردی،(انتشارات موسسه آموزش عالي علميویرایش  دومکتاب بهداشت وبازرسي کشتارگاهي گوشت) *

 224اد صفحه تعد (1390)در سال 

کاربردی،  ـميهای دامي، انتشارات موسسه آموزش عالي علکتاب کنترل ميکروبي و بازرسي بهداشت فرآورده (-5-2

 160تعداد صفحه  (1384)سال 

  تعداد صفحه  (1386 )سال  کتاب اختالالت رفتاری اسب ،انتشارات موسسه هنر تا بي نهایت،(-5-3

، تعداد  (1393ـ کاربردی، سال )انتشارات موسسه آموزش عالي علمي زی پروری،(دارو ومواد شيميایي در آب-5-4

 126صفحات 

 

در  ( يزیر بخش دامپزشک) کاربردی –دانشگاه جامع علمي سراسری سواالت کنکور  کنكورطراحي سواالت  -6

 ( 1384_1377)سازمان سنجش
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 :  کتب ويراستاری علمي -7

  (1383)،سالـ کاربردیانتشارات موسسه آموزش عالي علمي ،کتاب ایمونولوژی دامپزشکي ( -7-1

 (1386) ، سال نهایتهنر تا بي انتشارات موسسه ،واکسيناسيون دامپزشکي و واکسن کتاب ( 7-2

موسسه  ،انتشارات (1384 ) سالاربردی جهاد کشاورزی ،کتاب چکيده مقاالت همایش دانشجویان علمي ک( 7-3

 جهاد کشاورزیموزش عالي علمي کاربردی آ

 (1392)نهایتانتشارات موسسه  هنر تا بي ( کتاب نکات مهم طبقه بندی مواد خوراکي در تغذیه طيور ،7-4

 فارسي مقاالت -8

 تع، مجله دام و کشت و صن 81، بهمن4، سال 38کاربردی، شماره -بررسي جایگاه آموزش های علمي(8-1

 ـ کاربردیعلمينشریه داخلي موسسه  81وآذر،آبان10؟شمارهوچگونه آن را تشخيص دهيمچيستآلوده گوشت(8-2

 علمي ـ کاربردینشریه داخلي موسسه ،  80، بهمن2، سال 6شاربن )سياه زخم( شماره بيماری (-8-3

 ، نشریه داخلي موسسه علمي ـ کاربردی78، شهریور 7بيماری جنون گاوی، شماره  (8-4

 ، نشریه داخلي موسسه علمي ـ کاربردی 78دی ماه آذر و  11و  10بيماری مشمشه، شماره  (8-5

 ، مجله دامپزشک79، تابستان 3، سال 4اثرات تغذیه در باروری مادیان شماره (8-6

 5ره ، شمایدر فرآیند توسعه منابع انساني و اقتصادی کشور   نقش آموزش های علمي ـ کاربردی دامپزشک(8-7

 ـ کاربردیمجله آموزش های علمي، 2سال 

 کاربردی -های علميمجله آموزش 1383، مهر و آبان 21و 20روش بازرسي بهداشتي گوشت،شماره (8 -8

 1383، سال اول ، مجله توسعه و فن آوری صنعت بسته بندی 2بهداشت و بسته بندی، شماره  (8-9

، سال 12ره ا، شمبسته بندی  وریآوسعه و فن تماده بسته بندی ،مجله آفساد وکنترل ميکروبي تخم مرغ  (8-10

 1384،بهمن  49صفحه  اول

م بهمن کاربردی دامپزشکي ، ماهنامه دام کشت صنعت سال چهار -بررسي جایگاه آموزش های علمي (  11- 8

 32-30صفحه   1381

دگي ش وسازنبررسي تحليلي ده سال اجرای دوره های آموزش عالي علمي کاربردی دامپزشکي ، مجله آموز (8-12 

 57- 50،صفحه  85ان ،زمست 3،شماره 

و سازندگي  کارخانه شرکت صنایع شير ایران ،مجله پژوهش 15در شير خام M1بررسي فصلي افالتوکسين   (8-13

 75پي آیند 1386،تابستان 20،جلد 2،شماره 

د ايت هضم موی زایي و قابلژ( اثر استفاده از سطوح مختلف جو بدون پيشينه و انزیم )اندوفيد( بر ميزان انر14-8

 89ابستان .،ت23.،جلد 2،شماره شریه علوم دامي )پژوهش و سازندگي(،مغذی جيره  غذایي در جوجه های گوشتي 

 75صفجه 87پي آیند 
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 ، بيوتيکيل خواص پروتعيين فلوباکتریایي مولدین قزل آالی رنگين کمان و شناسایي باکتریهایي با احتما    ( 15 -8

 2سال چهارم ،شماره   1391مجله محيط زیست جانوری ،تابستان 

ي سازندگ وتعيين آلودگي قارچي در غذای دست ساز و کارخانه ای قزل آالی رنگين کمان،مجله پژوهش  (16 -8

 35صفحه  100پي آیند  92.،پایيز 26.،جلد 3شماره

بوشهر آبهای ( Psettodes erumei ) تيزدندان کفشک ماهي عضله در سنگين فلزات تجمع بررسي(8-17

 1393زیيپااول، شماره دوم، سال،انیآبز يميوشيو ب هیتغذ، 

 

1. Toxigenicity and phylogeny of Aspergillus section Flavi in poultry feed in Iran. 

Current Medical Mycology 6 (1), 22   

2. Toxigenic Fungal Contamination for Assessment of Poultry Feeds: Mashed vs. 

Pellet. Iranian Journal of Toxicology 12 (5), 5-10 

3. Two Important Fusarium in Esophageal Cancer, Fusarium verticillioides and 

Fusarium proliferatum: Mycoflora Isolation and Molecular Characterization in 

Iranian Feed. Journal of Research in Medical and Dental Science 6 (6), 239-246 

4. Evaluation of Fungal and Aflatoxin Contamination in Factory made Feed in 

Rainbow trout Farms in Damghan City, Iranian Journal of Medical 

Microbiology 12 (1), 33-43 

5. Study on mycoflora of poultry feed ingredients and finished feed in Iran, Iranian 

journal of microbiology 8 (1), 47 

6. Evaluation of some hygienic parameters in Poultry Feedstuffs, 14th 

internationaliranian congress of microbiology 1 (1), 862 

7. Epidemiological features of human brucellosis in Kalale,Golestan,Iran, 

International Congress of Food Hygiene 1, 187 , 

8. Epidemiological features of human brucellosis in Gonbad,Animal hygiene and 

sustainable livestock production. Proceedings of the XVth 

9. Seasonal survey in content M1 aflatoxin in raw milk taken from 15 dairy factory 

10.  Suvey on the Salmonella contamination of ice cream produced in Gonbad, Iran”   

FAVA Congress 2011 to be held at the Waterfront  Hotel, Cebu City, 

Philippines on February 15-18, 2011 
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 سمينار علمي -9

  

شکي ه دامپزکنگروازدهمين د -وداری ها بمنظور کنترل ورم پستانتفسيرآزمایشات شيرتانکهای ذخيره درگا (9-1

ت ه خالصه مقاالکتابچمرکز همایش های رازی ـ دکتر پناهنده و دکتر قائم  مقامي  80بهمن ماه  25الي  23ایران 

 صفحه

 82اسفندماه  7الي  5کنگره دامپزشکي ایران   سيزدهمين  -زش های علمي ـ کاربردی دامپزشکيجایگاه آمو (9-2

 109قائم مقامي ،کتابچه خالصه مقاالت صفحه دکتر  -همایش های رازیمرکز 

سآرئو کوسلوکويسالمونال و استاف یزایماريغرب تهران از نظر عوامل ب هيناح یها هیاغذ هياول يبررس (9-3  

للي تهران دکتر ه بين الممحل دائمي نمایشگا 82مهرماه  24الي  22چهاردهمين کنگره ملي صنایع غذایي ایران  - 

 107 کتابچه خالصه مقاالت صفحهئم مقامي و دکتر قافضل آرا

مه اميني عالتاالر  83اردیبهشت ماه  16شجویي سومين حشنواره حج عمره دان -جشن فارغ التحصيلي دیني (9-4

 دانشگاه تهران

 2-4زی ،های را کنگره دامپزشکي ایران ،مرکز همایش چهاردهمينبرنامه ریزی و تربيت نيروی انساني ماهر،  (9-5

 705، کتابچه خالصه مقاالت صفحه  84اسفند 

ر از نظ بررسي کيفيت گوشتهای چرخ کرده عرضه شده به صورت بسته بندی در فروشگاهای سطح شهر تهران(9-6

،دانشگاه علوم و  85فروردین  25-24ملي صنایع غذایي ایران  لودگي سالمونالیي،شانزدهمين کنگرهتراکم ميکروبي وا

 53ه مقاالت صفحه خالص منابع کشاورزی گرگان

 ربردیوضعيت اشتغال فارغ التحصيالن رشته علوم آزمایشگاهي دامپزشکي موسسه آموزش عالي علمي کا(7_9

 97 ،دانشگاه تربيت مدرس ، کتابچه خالصه مقاالت صفحه85آبان  11-10،همایش علمي آموزش کشاورزی ،

تهران  ، 86خرداد ماه  27-26یت جهادی ،( آسيب پذیری مدیریت جهادی ،اولين همایش ملي فرهنگ ومدیر9-8

 41مرکز همایش کانون پرورش فکری ، کتابچه خالصه مقاالت صفحه 

 9-7ي،امپزشکدآزمایشگاهي  تگان کارد اني علمي کاربردی علوميت اشتغال اولين دوره دانش آموخعبررسي وض (9-9

 پزشکي ایران  کنگره دام پانزدهمين،مرکز همایش های رازی ،کتابچه 1387اردیبهشت 

 ،کتابچه یراز یها شی،مرکز هما1389 بهشتیارد 9-7، اختالالت رفتارهای جنسي در مادیان (9-10  

   رانیا يکنگره دامپزشک شانزدهمين

ت نخستين همايش ملي فراوری و بهداشحد مجاز باقي مانده های دارویي در محصوالت شيالتي،  (9-11

 131،کتابچه خالصه مقاالت صفحه 1389بهمن ماه  27ي ال 26، بندر انزلي ،محصوالت شيالتي
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 تدوین استاندارد ملي ایران:(-10

 
 فعاليت انجام محل فعاليت عنوان رديف

 

 

  همكاران اسامي انجام تاريخ

 

  پايان شروع

وسايل گرم کننده برقي مورد "تدوين استاندارد 1

 "استفاده در پرورش و تكثير حيوانات 

11562-2-71 

موسسه استاندارد 

 وتحقيقات صنعتي ايران

-فرخنده-حاج نصيری-جعفر نيا 84 84

 يو سف زاده-ناظری

 "وسايل برقي هوشبری حيوانات"تدوين استاندارد 2

1562-2-87 

موسسه استاندارد 

 وتحقيقات صنعتي ايران

-فرخنده-حاج نصيری-ابراهيمي 84 84

 يو سف زاده-ناظری

ياده سازی سيستم تدوين استاندارد راهنمای پ 3

HACCPدر کارخانه های 

 "خوراك دام

11102 

موسسه استاندارد 

 وتحقيقات صنعتي ايران

تقوی -جعفری -پورموسي -مشكوه 88 87

 رادفر-ذوالفقاريان-ناظری–

تدوين استاندارد بيشينه حد مجاز باقي مانده  4

 "داروهای دامي در مواد غذايي

11101 

موسسه استاندارد 

 ي ايرانوتحقيقات صنعت

–تقوی -جعفری -پورموسي -نيازی 88 87

 -ذوالفقاريان-ناظری

تدوين استاندارد ايين کار پيشگيری و کاهش  5

 الودگي  مواد غذايي به دی اکسين و...

موسسه استاندارد 

 وتحقيقات صنعتي ايران

–تقوی -جعفری -پورموسي -نيازی 88 88

 -ناظری

 

 : فعاليت های اجراييب(

 18/6/81ب مورخ م/6174گروه تخصصي دامپزشکي موسسه علمي ـ کاربردی، حکم شماره  جانشين مدیر -1

زش  مورخ  8/5771عضو هسته برنامه ریزی های دامپزشکي موسسه آموزش عالي علمي ـ کاربردی، حکم شماره  -2

9/6/82  

ورخ مزش 3-8264/2عضو کميسيون فرهنگي و دانشجویي موسسه آموزش عالي علمي ـ کاربردی، حکم شماره  -3

9/8/83 

وسعه، تهارم نماینده معاونت آموزش و تجهيز نيروی انساني در کميته تخصصي آموزش دامپزشکي در برنامه چ -4

   5/3/82مورخ  254 -5235/5حکم شماره 

مورخ  13253/210عضوکميته برنامه ریزی آموزشي موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازی رازی، حکم شماره  – 5

4/9/80  
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وسسه م 14/6/84/زش   5173/3عضو کميته تخصصي مجموعه سازی خدمات فني ومسایل حقوقي ،حکم شماره  -6

 آموزش عالي جهاد کشاورزی

 048/8350 رهحکم شما "بانک اطالعات دامپزشکي ایران "  امشاور مسئول کميته آموزش و تحقيقات پروژه باد -7

 3/2/81مورخ 

ره  کم شمادامپزشکي(، ح ای علمي ـ کاربردی کشاورزی )گروهن آزمون دوره هتميفمسئول طراحي سئواالت ه -8

 12/9/80رم مورخ  /10261

  17/1/77زش مورخ 3 /6643عضوگروه کارشناسي کميته فرعي برنامه سوم آموزش دامپزشکي،حکم شماره  -9

مورخ  1001/02/159شماره  دبير سخنراني های علمي کميته پيراپزشکي دانشکده بهداشت و درمان نزاجا، حکم-10

25/10/75 

م  ی ،حک= ریيس گروه تخصصي مطالعات و نياز سنجي موسسه آموزش عالي علمي کاربدی وزارت جهاد کشاورز11

 20/12/1395مورخه  460/96شماره 

 فعاليت های پژوهشي :ج(

 همکار  یربردـ کا بررسي و بهينه سازی الگوی اعتبار بخشي برای به کارگيری در ارزیابي دوره های علمي(

 طرح(خاتمه یافته

 ي ـ ه های علمش رشتبررسي، مطالعه و تدوین استانداردهای آزمایشگاهها، پایلوت ها، کارگاه ها و مزارع آموز

 خاتمه یافته کاربردی  بخش کشاورزی )همکار طرح(

 )افتهیتمه خانياز سنجي ترکيب  نيروی انساني در زیر بخش های وزارت جهاد کشاورزی ) همکار طرح 

 )خاتمه یافته تدوین استاندارهای آموزش مشاغل روستایي و کشاورزی ایران  )همکار طرح 

  دی اهي وروکاربردی رشته علوم آزمایشگ –بررسي وضعيت اشتغال فارغ التحصيالن دوره های آموزش علمي

 1384ورخه م 10171/84)شماره فروست خاتمه یافته  کاربردی )همکار طرح( –موسسه علمي  78و  77

 

 2-01-01-006-970411  نقش آموزشهای غيررسمي در توانمندسازی اقتصادی اعضای صندوق های

همکار محصوالت کشاورزی(_دام و طيور  _اعتباری خرد زنان روستایي)صنایع دستي

 1397/06/01 1398/09/01 
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 24-97-01-011-971276 ر کشت بررسي ویژگيهای بيوشيميایي و رشدی گياه گل مغربي دربست

 1398/03/01 1397/03/01 يهمکار اصل کودهای ارگانيک و تنش خشکي

 2-01-01-007-961431  بررسي ميزان هورمونهای استروژن و پروژسترون شير جهت تشخيص زود

يهمکار اصل هنگام فحلي و آبستني بزهای سانن و مقایسه آن با سایر تکنيکهای رایج

 1396/12/01 1397/12/01 

 2-01-01-005-960656  بررسي ميزان فلزات سنگين )سرب، آرسنيک، کادميوم ( در خاك زراعي و

یمجر گياه یونجه )چين های مختلف( در مناطق صنعتي و غير صنعتي جنوب استان تهران

 1396/06/01 1397/10/01 

 2-01-01-94103  مطالعه قارچهای توکسين زا و افالتوکسين در نمونه های خوراك طيور در استان

 1396/03/01 1394/03/01 یمجر تهران

 2-01-01-92102  اثر سطوح مختلف نانوزئوليت بر آفالتوکسين موجود در جيره غذایي ماهيان قزل

 و ارزیابي شاخص های رشد، فيزیولوژی و ایمني (Oncorhynchus mykiss)آالی رنگين کمان

وجود  رگهای دیمين عنوان در زمينهاند. مقاالت متعددی با هها دقيقاً ذکر شدهعنوان واضح بوده و شاخص

 1394/08/01 1392/08/01 ناظر دارد.

 7-01-01-89007  طراحي و تدوین استانداردهای آزمایشگاه ها ، پایلوت ها، کارگاه ها ، و مزارع

 1393/01/01 1389/07/01 همکار (2آموزشي رشته های عملي کاربردی بخش کشاورزی )فاز 

 2-01-01-003-980203  روشهای خشک کردن با نورخورشيد و دستگاه آون و بهينه سازی مقایسه

 یصياد قمناط –آن جهت توليد فرآورده خشک ازریز ماهيان، ساردین و موتو ماهي، در استان هرمزگان 

   1400/03/01 1398/03/01 يهمکار اصل قشم جزیره

 2-01-01-002-980145 ه برداران حوزه بررسي ميزان اثربخشي آموزشهای مهارتي غيررسمي بهر

 1400/02/01 1398/02/01 يهمکار اصل «مورد مطالعه استان البرز»دام و دامپزشکي 
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 24-18-18-072-971267  ارزیابي اجزای تشکيل دهنده فرآورده های گوشتي با استفاده از روش

 1399/07/1 1397/07/01 همکار بافت شناسي و نرم افزار آناليز تصویری

 

 طي شده )تخصصي، کوتاه مدت و ...(دوره های آموزشي د(

 

محل موسسه  نام موسسه آموزشي  از سال تا سال  رديف

 آموزشي 

 عنوان گواهينامه 

1 17-18 Feb 

2004 

Institiute of ten       

Technical  Vocational -

Vocal  

Iran- Tehran  Application of RCR 

2 12-14 oct 

2002 

WPSA Iran- Tehran  Attendanced 

 16و 15( 83) 3

 بهمن 

 مسئول اجرايي  استان اصفهان  موسسه علمي ـ کاربردی 

 12و 11( 81) 4

 بهمن 

مرکز آموزش عالي 

 شهيدزمانپور

 استان تهران 
 (ICTشرکت در دوره)

 بيماری های مشترك بين انسان و دام استان تهران سازمان دامپزشكي کشور 27/7/79 5

 تفسير سوره حجرات  استان تهران  اورزیوزارت جهاد کش 20/8/81 6

بهمن  18و 17 7

 78سال 

 تهران –ايران  موسسه علمي ـ کاربردی 

 )دومين همايش( 

بررسي الگوهای موفق علمي ـ 

 کاربردی 

خرداد   8و7 8

80 

 تهران -ايران موسسه علمي ـ کاربردی 

 )سومين همايش( 

بررسي الگوهای موفق علمي ـ 

 کاربردی

 13و 12 9

 81شهريور 

 تبريز  -ايران موسسه علمي ـ کاربردی 

)چهارمين 

 همايش(

کارايي و موفقيت آموزشهای علمي ـ 

 کاربردی

شيراز  –ايران  موسسه علمي ـ کاربردی    22/83و 21 10

 )پنجمين همايش(

کارايي و موفقيت آموزشهای علمي ـ 

 کاربردی

11 13-15 Dec 

2004 

Asia ostrichCompany Iran- Tehran  AttendedOstrich Industry  

12 12 May 

2004 

Instite &  Iran- Shiraz Educatinal Ledrship  

 همايش گاو ميش ايران  اروميه  –ايران  دانشگاه اروميه آبان  13و 12 13
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82 

کوليک و بيماری های اندام حرکتي  مشهد –ايران  مجتمع آموزش خراسان  82/ 30و29 14

 اسب 

مجتمع آموزش کشاورزی  28/10/82و27 15

 )کرج(

مهارت برقراری ارتباط موثر با  تهران  –ايران 

 دانشجويان

مرکز آموزش رسول اکرم  27/9/81 16

 دامغان

تكنيک های پايه در آزمايشگاه قارچ  دامغان –ايران 

 شناسي 

شهريور  12و 11 17

80 

 جهاني طيور تهران  –ايران  مرکز همايش رازی 

 25ا ت 23 18

 80بهمن 

 کنگره دامپزشكي ايران )دوازدهمين( تهران  –ايران  جامعه دامپزشكي ايران

 آنفاپوماتي اسفنجر شكل گاو  تهران  –ايران  سازمان دامپزشكي کشور 18/4/80 19

 بهداشت و بيماری های طيور شيراز –ايران  دانشكده دامپزشكي شيراز 15/2/81 20

 کنگره دامپزشكي ايران )يازدهمين( تهران  –ايران  كي ايرانجامعه دامپزش 16/12/78 21

دانشگاه جامع علمي  5/85/ 13-14 22

 کاربردی 

 کارگاه آموزشي مهارتهای تدريس تهران -ايران 

مجتمع آموزش آذربايجان  14-16/11/85 23

 شرقي 

 )نماد(0سيستم اطالعات تحصيلي  تبريز  -ايران

ارت جهاد مجتمع آموزش وز 11/10/85 24

 کشاورزی

نظارت و ارزشيابي در مجتمع های  کرج -ايران 

 جهاد کشاورزی

مرکزآموزش منابع  21-23/3/87 25

 طبيعي)جوانشير(

 بهداشت مواد غذايي با منشا دريايي کرج_ايران 

26 19-20 

feburary 

2008 

Wvpa-iran branch Iran -tehran First intenational veterinary 

poultry disese 

 ساير دوره های شرکت شده
 

معرفت شناسي 

اسالمي و 

 فلسفه علم

16 24/01/1393 25/01/

1393 

مرکز آموزش امام 

 خميني 

دوره  اجرا

آموزش

 ی

بسيار 

 خوب

 عمومي

کمكهای اوليه 

 در اسب

24 27/08/1392 29/08/

1392 

خراسان رضوی 

)شهيد هاشمي 

دوره  اجرا

آموزش

 تخصصي 20
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 ی نژاد(

قوانين و 

قررات مرتبط م

 با سالمت اداری 

مرکز آموزش امام  11/04/1392 09/04/1392 36

 خميني 

نظار

 ت

دوره 

 آموزش 

 عمومي 

اصول برنامه 

ريزی درسي 

 کشاورزی

24 16/12/1389 19/12/

1389 

مرکز آموزش 

جهاد کشاوری 

تهران 

 )شهيدزمانپور (

نظار

 ت

دوره 

آموزش

 ی

 تخصصي 

کمک های اوليه 

و فوريت های 

 -كي پزش

 امدادی

مرکز آموزش  04/11/1389 03/11/1389 8

جهاد کشاوری 

تهران 

 )شهيدزمانپور (

نظار

 ت

دوره 

آموزش

 ی

بسيار 

 خوب

 عمومي

تكنيكهای نوين 

آموزشي برای 

 Trainمدرسان )

the trainer ) 

16 30/06/1389 31/06/

1389 

مرکز آموزش امام 

 خميني 

دوره  اجرا

آموزش

 ی

 تخصصي 

روشهای 

 تدريستكميلي 

16 30/06/1389 31/06/

1389 

مرکز آموزش امام 

 خميني 

دوره  اجرا

آموزش

 ی

 تخصصي 

 مديريت

بهداشت و 

بيماريهای زنبور 

 عسل

18 18/03/1389 20/03/

1389 

مرکز آموزش 

جهاد کشاورزی 

مازندران )شهيد 

 فروزنده(

دوره  اجرا

آموزش

 ی

 تخصصي 

 


