
ي مختصررزومه  

 فبرعبًی عیذاهیزهحوذ هزتضَیبى ًبم

 / هتبّلتْزاى -1357 ٍ تبّل تَلذ

15داًشیبر پبیِ  ي ػلوی هزتجِ   

داًشگبُ ػلَم پششکی شْیذثْشتی -داًشکذُ ٍ اًغتیتَي تغذیِ ٍ صٌبیغ غذایی کشَر ًشبًی عبسهبًی  

 گزایش تکٌَلَصي هَاد غذایی  -ػلَم ٍ هٌْذعی صٌبیغ غذایی ايدکتز ًبم رشتِ ي آخزیي هذرک تحصیلی

 داًشگبُ تْزاى )پزدیظ کشبٍرسي ٍ هٌبثغ طجیؼی( ًبم داًشگبُ اخذ آخزیي هذرک تحصیلی

 هَاد غذایی فزاعَدهٌذ -ّب  پزٍثیَتیك –صٌؼت لجٌیبت  در صٌؼت غذا تخصص کبري

]کبرشٌبعی ارشذ[، شیوی   ضي لجٌیبت پیشزفتِ   تکٌَلَفزهَالعیَى هَاد غذایی ]دکتزا[، شیوی طؼن ]دکتزا[،  درٍط در حبل تذریظ

 هَاد غذایی پیشزفتِ ]کبرشٌبعی ارشذ[، شیوی هَاد غذایی ]کبرشٌبعی[

 2 -6 التیي ٍ فبرعی )ثِ تزتیت(یُتبلیف شذیّبتؼذاد کتبة

 45 - 74 ٍ عبیز هقبالت )ثِ تزتیت(ISIتؼذاد هقبالت

 H (H-index) 16شبخص 

 17 تؼذاد ثجت اختزاع

 عِدریبفت گزًت اختزاع ثزتز در –ایي ثٌیبد  1ثٌیبد هلی ًخجگبى ٍ ثزًذُ جبیشُ پضٍّشی عطح  1عطح ػضَ  ي پضٍّشی ٍ آهَسشیتزیي افتخبرات کغت شذُهْن

داًشجَي اعتؼذاد درخشبى دٍرُ کبرشٌبعی ارشذ ٍ دکتزاي  -ي جشٌَارُ هلی ًَآٍري ثٌیبد هلی ًخجگبى  دٍرُ

داًشجَي پضٍّشگز ًوًَِ دکتزاي عبل داًشگبُ -پبیبى ًبهِ دکتزاي ًوًَِ عبل داًشگبُ تْزاى  -داًشگبُ تْزاى 

پضٍّشگز داًشیبر  -1391 عبل در اعتبدیبر پضٍّشگز هٌتخت داًشگبُ ػلَم پششکی شْیذ ثْشتی -تْزاى 

ي آهَسشی داًشگبُ ػلَم پششکی شْیذ  اعتبد ًوًَِ -1393 عبل در ػلَم پششکی شْیذ ثْشتیهٌتخت داًشگبُ 

طزح  -1391 ذر عبلداًشکذُ ػلَم تغذیِ ٍ صٌبیغ غذاییّیبت ػلوی اعتؼذاد درخشبى -1392 ذر عبلثْشتی

پششکی راسي  ي ػلَم ي اٍل جشٌَارُ ي رتجِ ثزگشیذُ -1388عبل در جَاى  هَردتقذیز جشٌَارُ خَارسهی

ي تحقیقبت  ي اٍل کویتِ کغت رتجِ -1390ي ششن ایي جشٌَارُ در عبل  ٍ رتج1391ِدر عبل )هختزع جَاى( 

در راسي  پششکیؼلَمیّب  در جشٌَارُي حقَقی( )ثزگشیٌذُپششکی  ّبي ػلَم داًشگبُ داًشگبُ هیبى داًشجَیی

ػلَم پششکی شْیذ  هختزع ثزتز داًشگبُ –گزي ایٌجبًت  ي تصذي در دٍرُ 1394ٍ 1393 ،1392 ّبيعبل

ػلَم پششکی شْیذ  ي داًشگبُ کغت ثبالتزیي اهتیبس ارتقبي ّیبت ػلوی در ّیبت هویشُ-1392عبل در  ثْشتی

 .1392 عبل در اس اعتبدیبر ثِ داًشیبرثْشتی 

 ٍ فٌبٍري تحقیقبت دفتزهذیز  -1391اس  ٍ اًغتیتَي تغذیِ ٍ صٌبیغ غذایی کشَر  آهَسشی داًشکذُ هؼبٍى ٍ ػضَیت در ًْبدّب اجزایی ّبيعوتتزیي هْن

ي تحقیقبت  گذاري کویتِ شَراي عیبعتػضَ -1389اس  پششکی شْیذثْشتیػلَمداًشگبُ  بىداًشجَی

اس  ّبي هلی کویتًِوبیٌذُ ریبعت عبسهبى هلی اعتبًذارد در  -1391اس  ٍسارت ثْذاشتکشَري در داًشجَیی

هغئَل کبرگزٍُ تخصصی شیزّبي ٍ  )ٍسارت جْبدکشبٍرسي(کذکظ لجٌیبت ایزاى  يرییظ کویتًِبیت-1387

 -1387اس ٍسارت ثْذاشت( هؼبًٍت غذا ٍ دارٍي )عبسهبى غذا ٍ دارٍهشبٍر ػلوی  -1387اس ایي کویتِ تخویزي 

دفتز ثْجَد تغذیِ جبهؼِ  ػلوی هشبٍر -ثْذاشت()ٍسارت « ّبي غذا ٍ دارٍآسهبیشگبُ»هشبٍر ػلوی هذیز 

ػضَ  -1392بس ػضَ ثزد تخصصی صٌبیغ غذایی در ٍسارت ثْذاشت  -1393اس  )هؼبًٍت ثْذاشتی ٍسارت ثْذاشت(

ػضَ کویتِ فٌی ٍ قبًًَی صذٍر پزٍاًِ ّبي  -1392اس  ي تغذیِ ٍ صٌبیغ غذایی کشَرشَراي پضٍّشی اًغتیتَ

هؼبٍى داًشجَیی هزکش هطبلؼبت دیي ٍ  -ػلَم پششکی شْیذ ثْشتی ي داًشگبُثْذاشتی هؼبًٍت غذا ٍدارٍ

ایي ػضَ شَراي راّجزدي ًْبد رّجزي در  ٍ )دفتز ًْبد رّجزي(ػلَم پششکی شْیذ ثْشتی  عالهت در داًشگبُ 

ي  هذیزُ ػضَ ّیبت -1390اس  ي اًجوي پزٍثیَتیك ٍ غذاّبي فزاعَدهٌذ هذیزُ ػضَ ّیبت -1392اس  داًشگبُ

ثیَتیك  دثیز ػلوی ًخغتیي ّوبیش هلی پزٍثیَتیك ٍ پزي -ي حبهی عالهت ایزاى اًجوي غذا ٍ تغذیِ

ػضَ شَراي  -1389اس  ػضَ کویتِ اجزایی شَراي پضٍّشی داًشگبُ -(ٍ صٌبیغ غذایی کشَر تغذیِ ي)اًغتیتَ

» ػضَ گزٍُ پضٍّشی  -هجلِ پٌجي  حزیزیِػضَ ّیبت ت -1391بس ػلَم پششکی شْیذ ثْشتی آهَسشی داًشگبُ 

 ثٌیبى.تبعیظ شزکت داًش-داًشگبُ تْزاى IBBدر هزکش « Protein melody-آٍاي پزٍتئیي

ي عبل عبثقِ 13ٍ  هذرط رعوی ٍسارت ارشبد -اي پیبًَ آٌّگغبسي هَعیقی کالعیك ٍ ًَاسًذگی حزفِهَعیقی: ّبي فَق ثزًبهِ فؼبلیت

 «ًگبري هَعیقبیی شؼز پبرعیریتن»ٍ  «هجبًی ًظزي هَعیقی کالعیك» ّبيکتبة تصٌیف -تذریظ

 ي اشؼبر )در دعت چبح(ٍ کتبة هجوَػِ تصٌیف کتبة رثبػیبت شؼز:

 ي هوتبس اس اًجوي خَشٌَیغبى درجِ:خَشٌَیغی

 تٌیظ رٍي هیش رشتِ ٍرسشی:


