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مذارج تحصیلی دانشگاهی
ردیف

1

مذرک تحصیلی

رشته تحصیلی

کارشناسی

میکزَبیُلُژی

2

کارشناسی
ارشذ

3

دکتزی

میکزَبیُلُژی

میکزَبیُلُژی

دانشگاه محل
تحصیل

معذل

داوشگاي آساد اسالمی
َاحذالٌیجان
داوشگاي آساد اسالمی
َاحذالٌیجان

مقطع تحصیلی
سال ورود

سال اخذ
مذرک

1666

1373

1376

16663

1377

1389

17

1392

1396

داوشگاي آساد اسالمی
َاحذشیزاس

سوابق فعالیت های آموزشی


رتثٍ علمی  :مرتی█

اظتادیار 

داوؽیار 

اظتاد (تًرظیٍ دکترا)

 -1عضً َیات علمی ......................تٍ صًرت تمام يقت █ ویمٍ يقت  حق التدریط  از تاریخ  84/4/1تا
تاریخ تاکىًن..............
درض َای تدریط ؼدٌ تٍ تفکیک مقاطع تحصیلی ( کارؼىاظی  ،کارؼىاظی ارؼد ي دکتری )
ردیف

درس های تذریس شذه

مقطع تحصیلی

سال تحصیل

1

باکتزی1و، 2میکزوبیولوصی1و،2سیست
سلولی وملکولی ،صنتیک ، 2سبان
تخصصیَ666

کارشناسی

 83تا به امزوس

2

میکزوبیولوصی خاک ،میکزوبیولوصی دریاها

کارشناسی ارشذ

94-95

1

،انتی بیوتیکها ومکانیسم عمل آنها ،اکولوصی
میکزوارگانیشمها و...
3
4
سوابق علمی پژوهشي
مقاالت ارائٍ ؼدٌ در کىفراوط َای علمی ( :تٍ ترتیة :عىًان مقالٍ – وًیعىدگان – وام ي ظطح کىفرراوط – محرل
ترگساری –زمان ترگساری)
 -1بزرسي گُگزدسدايي سيستي تزكیبات وفتي ( ) DBTدرٌمايش مىطقً ای میکزَبیُلُژی َعلُم
محیطی ارديبٍشت87
 -2بزرسي محصُالت فزآيىذ ٌاي تخمیزي در محیط بستز جامذ درٌمايش مىطقً ای میکزَبیُلُژی
َعلُم محیطی ارديبٍشت87
 -3كاربزد واوُ فىاَري در صىايع غذايي درٌمايش مىطقً ای میکزَبیُلُژی َعلُم محیطی
ارديبٍشت87
-4بزرسييييي رَشييييٍاي تشخیصييييی متييييذاَ در شىاسييييايي pylori
میکزَبیُلُژی

 Helicobacterدرٌمييييايش مىطقييييً ای

مقاالت چاج ؼدٌ درمجالت علمی ( :تٍ ترتیة  :عىًان مقالٍ – وًیعىدگان – وام مجلٍ ي رتثٍ آن – زمان اوتؽار)
61

Chemical composition and antifungal activity of cuminumcyminum essential oil
from alborz mountain against aspergillus speciesدرسا  2112در ژَروا Jundishapur
 Journal of Natural Pharmaceutical Productsدارای رتبًISI

62

Stimlato-inhibitory response tocumin oil in aflatoxin B1 production of aspergillus
species.publised 2013 september 10
 Journal of Natural Pharmaceutical Productsدارای رتبًISI

2

تالیف یا ترجمٍ کتاب ( :تٍ ترتیة :عىًان کتاب – مًلف – واؼر – ظال اوتؽار .
 . -1چاپ کتاب میکزَبیُلُژی عمُمی سا 1391واشز داوشگاي اساد اسالمی مسجذ سلیمان
-2تذَيه َيزاستاری کتاب مجمُعً مقاالت ٌمايش میکزَبیُلُژی سا 1387
واشز داوشگاي اساد اسالمی مسجذ سلیمان

اجرای طرح َای تحقیقاتی (در دظت اجرا یا خاتمٍ یافتٍ) (تٍ ترتیة  :عىًان طرح – میسان اعتثار ي محل تامیه آن
– ظال اجرا )

 . -1اثز سيزي بُمي ايزان بز رَي رشذ َ تُلیذ آفال تُكسیه جىس آسپزژيلُس
درمٍزماي1391
 -2راَىمایی يمؽايرٌ چىد یه پایان وامٍ مقطع کارؼىاظی ارؼد
-3
سوابق فعالیت های اجرایی
ردیف

عىًان پعت

مدت تصدی

از تاریخ

تا تاریخ

1

ظرپرظت حًزٌ معايوت آمًزغ

1/3ظال

خرداد 92

تامرداد93

2

ظرپرظت حًزٌ معايوت پصيَػ يفىايری

1/5ظال

دی ماٌ 91

خرداد 92

3

مدیر گريٌ رؼتٍ میکريتیًلًشی (يَمسمان مدیر امًر

6ظال(ديظال)

مُرماٌ 84

دی ماٌ 91

-4

|پژٌَشی)
عضُ شُرای آمُسشی َاحذ َکمیسیُن مُارد
خاص َاحذ

4
5ظال

مُر88

تاؼُریًر

-5

دبیز اجزايی ٌمايش بیه المللی واوُ ساختار َمُاد

تُمه ماٌ 91

-6

دبیز علمی ٌمايش مىطقً ای میکزَبیُلُژی

اردیثُؽت87

93

-7

عضُ اجزايی چىذيه ٌمايش ملی َمىطقً ای وظیز
مٍىذسی صىايع َامُسشٍای پزستاری َاعتیاد
َ6تُسعً پايذار66

84-86

3

-8

ريس شُرای پژٌَشی َشُرای اوتشارات َاحذ

 165ظال

91

92

-9

دبیزشُرای پژٌَشی َشُرای اوتشارات َاحذ

2ظال

84

86
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