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سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی :میکروبیولوژی
دانشگاه محل تحصیل :آزاد قم
سال اخذ مدرک1383 :
عنوان پایان نامه :بررسی تاثیر عفونت ادراری بر ویژگیهای بیوشیمیایی خون
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دورهPCR:والکتروفورز و طراحی پرایمر
ارائه دهنده:دکتر اقبال سعید
محل دوره:دانشگاه آزاد اصفهان
عنوان دوره:آموزش حرفه ای GC/ MSونرم افزار AMDIS
ارائه دهنده :دکتر قیصری
محل دوره :دانشگاه آزاد اصفهان
عنوان دورهReal time PCR :
ارائه دهنده:مهندس آزاده
محل دوره :مرکز آموزشی زیست فن آوری نوین
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زمینه های پژوهشی
شرکت در نهمین کنگره آلودگی قاره آسیا با عنوان "اثر پودر بخش هوایی خارخاسک بر پاسخهای ایمنی مرغ
" تایوان2011 گوشتی در سال
 در کرمان با عنوان " بررسی تاثیر87-1386 ارایه مقاله در کنگره بین الملی میکروبیولوژی ایران در سال
"عفونت ادراری بر ویژگی های بیوشیمیایی خون

دروس تدریس شده
 تدریس درس زیست شناسی مقطع کارشناسی ،دانشگاه پیام نور شاهین شهر.1390-1388 . تدریس درس زیست شناسی مقطع کارشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان .1388-1387 تدریس درس میکروبیولوژی عمومی .مقطع کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری ها...1388-1389
 تدریس درس میکروبیولوژی محیطی .مقطع کارشننناسننی دانشننگاه جامع علمی کاربردی شننهرداری ها...1389-1388
 تدریس آ زمایشگاه زیست شناسی .کارشناسی .دانشکده کشاورزی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاداسالمی واحد خوراسگان.1391-1387 .
 تدریس آزمای شگاه میکروبیولوژی عمومی .کار شنا سی .دان شکده ک شاورزی گروه علوم و صنایع غذاییدانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان.1396-1387 .
 تدریس آزمایشننگاه میکروبیولوژی غذایی .کارشننناسننی .دانشننکده کشنناورزی گروه علوم و صنننایع غذاییدانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان.1396-1387 .
 تدریس آزمایشگاه میکروبیولوژی صنعتی .کارشناسی ارشد .دانشکده کشاورزی گروه علوم و صنایع غذاییدانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان.1396-1390 .
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