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ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺨﺼﯽ
ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻣﺪارک ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎھﯽ :
- 1دﮐﺘﺮی ﺣﺮﻓﮫ ای داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ (( DVMاز داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﮫ  -اﯾﺮان ﺳﺎل 82
-2دﮐﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژی از داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﮫ  -اﯾﺮان ﺳﺎل 89

اﺧﺘﺮاﻋﺎت
ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ
- 1ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺎه ﭼﺎﻟﺸﮭﺎی ﻓﺮاروی ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﺎﻟﻦ ﮐﺸﺎورزی در ﺑﺎزار ﮐﺎر
- 2ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺎه اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ
- 3ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ و ﻣﺪرس ﮐﺎرﮔﺎه PCR-RT 9
- 4ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺎرﮔﺎه اﯾﻤﻨﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰ ذﺧﺎﯾﺮزﯾﺴﺘﯽ اﯾﺮان
- 5ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺎرﮔﺎه  SPSSﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺮﮐﺰ ذﺧﺎﯾﺮ زﯾﺴﺘﯽ اﯾﺮان
- 6ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﯿﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮﭘﺎﺳﺘﻮر اﯾﺮان
- 7ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺎرﮔﺎه دو روزه آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و روﺷﮭﺎ و ﻓﻨﻮن ﻧﻮﯾﻦ ﺗﺪرﯾﺲ
- 8ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺎرﮔﺎه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژی
- 9ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺎرﮔﺎه ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ
-10ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ و ﻣﺪرس ﮐﺎرﮔﺎه طﺮاﺣﯽ ﭘﺮاﯾﻤﺮ و PCR 2
-11ﻣﺪرس در ﮔﺎرﮔﺎه ﺑﮭﺪاﺷﺖ ،اﯾﻤﻨﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
- 12ﻣﺪرس ﮐﺎرﮔﺎه اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ
- 13ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﺎر ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺮﮐﺰ ذﺧﺎﯾﺮ زﯾﺴﺘﯽ اﯾﺮان
-14ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺎرﮔﺎه  SPSSﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﻣﺮﮐﺰ ذﺧﺎﯾﺮ زﯾﺴﺘﯽ اﯾﺮان
- 15ﺷﺮﮐﺖ در اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزش ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺸﺖ و ﭘﺮورش ﻗﺎرﭼﮭﺎی ﺧﻮراﮐﯽ
 -16ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺮرﺳﯽ راھﮑﺎرھﺎی ﻋﻤﻠﯽ اﺧﺬ ﭘﺮوژه از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر
- 17ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺎرﮔﺎه ﭼﺎﻟﺸﮭﺎی ﻓﺮاروی ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﺎﻟﻦ ﮐﺸﺎورزی در ﺑﺎزار ﮐﺎر

ﻋﻼﯾﻖ
ﻃﺮ ح د ر س
زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ،ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺷﻨﺎﺳﯽ و وﯾﺮوس ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ،ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ،

ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﯽ
ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺧﺎرج از داﻧﺸﮕﺎه
- 1ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﯿﺖ ﻓﺎژدرﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺳﻮﯾﮫ ھﺎی ﻣﻘﺎوم ﺑﮫ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﮭﺎی  coli Escherichiaﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا در طﯿﻮر )از طﺮﺣﮭﺎی ﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻧﮭﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری  -طﺮح ﻣﻠﯽ
در ﺣﺎل اﺟﺮا(

ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
- 1ﺟﺪاﺳﺎزی ﻓﺎژھﺎی ﻟﯿﺘﯿﮏ ﺟﮭﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺳﻮﯾﮫ ھﺎی ﻣﻘﺎوم ﺑﮫ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ اﺷﺮﯾﺸﯿﺎﮐﻠﯽ در ﻋﻔﻮﻧﺘﮭﺎی ادراری اﻧﺴﺎﻧﯽ )در ﺣﺎل اﺟﺮا(

ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎ و ﺷﻮراﻫﺎ
 ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮاﻏﮫ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮔﺮوه زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮاﻏﮫ -ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای HSEداﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮاﻏﮫ

ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ و اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ
 ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺠﻤﻦ ﻣﯿﮑﺮوب ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮاﻏﮫ -ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻫﺎ
ﭘﺴﺖ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ
 ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮاﻏﮫ از آﺑﺎن ﻣﺎه 89 رﯾﯿﺲ ﮔﺮوه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ داﻧﺸﮕﺎه از ﻣﺮداد 93ﺑﮫ ﻣﺪت ﯾﮑﺴﺎل ﻣﺪﯾﺮﮔﺮوه زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ از ﻣﺮدادﻣﺎه  95ﺑﮫ ﻣﺪت ﯾﮑﺴﺎل -ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ،اﯾﻤﻨﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ HSE

ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺪرﯾﺴﯽ
 ﺗﺪرﯾﺲ دروس زﯾﺮ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮاﻏﮫ از ﺳﺎل :89ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژی ﻋﻤﻮﻣﯽ  ،ﻣﯿﮑﺮوﺑﺸﻨﺎﺳﯽ ﭘﺎﯾﮫ ،آز -ﻣﯿﮑﺮوﺑﺸﻨﺎﺳﯽ ﭘﺎﯾﮫ ،زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﮭﺎ  ،آز-زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﮭﺎ  ،طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﮭﺎ  ،آز -طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﮭﺎ  ،اﯾﻤﻨﯽ
ﺷﻨﺎﺳﯽ ،آز-اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،وﯾﺮوس ﺷﻨﺎﺳﯽ ،آز وﯾﺮوس ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺷﻨﺎﺳﯽ  ، 1آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺷﻨﺎﺳﯽ  ،1ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺷﻨﺎﺳﯽ  ، 2آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺷﻨﺎﺳﯽ ،2ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژی 1
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژی  ،1ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژی  2آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژی 2
 ﺗﺪرﯾﺲ دروس ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژی در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮاﻏﮫ و داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﻣﺮاﻏﮫ ،ﻣﻠﮑﺎن ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﯾﺲ از ﺳﺎل 1385 -ﺗﺪرﯾﺲ دروس ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژی در داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﮫ و داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ از ﺳﺎل 1385

ﻣﻘﺎﻻت اراﺋﻪ ﺷﺪه
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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ
ﺳﺎﯾﺮ
ﻟﯿﻨ ﮏ در ﺳ ﺎﯾﺖ https://agri.maragheh.ac.ir/?ID=25&BasesID=4&Type=6&operation=2 :

