رسيمٍ سخىزان

وام ي وام خاوًادگی :ؽزهب تؼَیقی

سًابق تحصیلی:

 .1دکتزای تخصصی ًَرٍّیغتَلَصی اس داًؾگبُ فزدٍعی هؾْذ

تالیفات:

 .1کتبة ثیَؽیوی آسهبیؾگبّی (عبل اًتؾبر )1386
 .2کتبة فزٌّگ اصغالحبت کبرثزدی ثبفت ؽٌبعی(در حبل تصحیح ٍ چبة)
 .3کتبة ّیغتَتکٌیک کبرثزدی (در دعت اقذام ٍ ًگبرػ)
طزح َای تحقیقاتی :

 .1هغبلؼِ ثبفت ؽٌبعی غذُ پبًکزاط در هبّی قشل آال ٍ خبٍیبری
 .2هغبلؼِ ّیغتَهَرفَصًش هغش فیل هبّی در دٍراى الرٍی
 .3هغبلؼِ ّیغتَهَرفَصًشکجذ ٍپبًکزاط فیل هبّی دردٍراى الرٍی
 .4هغبلؼِ ّیغتَهَرفَصًشکلیِ فیل هبّی دردٍراى الرٍی
 .5کوک ثِ اًجبم پبیبى ًبهِ ّبی داًؾجَیی فَق لیغبًظ ّیغتَلَصی ٍ تکَیي جبًَری
 .6کوک ثِ اًجبم ثخؼ ػولی عزحْبی تحقیقبتی داًؾکذُ
مقالٍ : ISI

 .1هغبلؼِ ثبفت ؽٌبعی غذُ پبًکزاط در فیل هبّی

مقاالت ارائٍ شذٌ در َمایش َای ملی ي بیه المللی ي داخلی:

 .1ؽٌبعبیی اًگلْبی خبرجی خبًَادُ کپَر هبّیبى اعتخزّبی پزٍرػ هبّی درؽْز هؾْذ 1382
دٍهیي کٌگزُ ثیَلَصی کبرثزدی ثبداهٌِ ثیي الوللی
 .2ثزرعی ؽیَع آلَدگی اًگلی درهبّیبى آکَاریَهی  1382دٍهیي کٌگزُ ثیَلَصی کبرثزدی ثبداهٌِ ثیي
الوللی
 .3جٌجِ ّبی تکٌیکی ٍکلًَیٌگ تَلیذحیَاًبت تزاریختِ رٍػ ریشتشریقی درپیؼ ّغتِ 1382
دٍهیي کٌگزُ ثیَلَصی کبرثزدی ثبداهٌِ ثیي الوللی
ً .4قؼ ثتبئیي درتقلیل اثزات هضزثیوبری کَکغیذیَسدرعیَر  1382دٍهیي کٌگزُ ثیَلَصی کبرثزدی
ثبداهٌِ ثیي الوللی
 .5ثزرعی ٍهغبلؼِ رٍدُ ثبریک درهبّی قشل آال ثب اعتفبدُ اسرًگ آهیشیْبی اختصبصی1384
 .6ثزرعی هیشاى آلَدگی کیغت ّیذاتیذ درداهْبی کؾتبرؽذُ درکؾتبرگبُ صٌؼتی هؾْذ 1384
 .7ایوٌی کبردرهحیغْبی آؽپشخبًِ ای غذاخَریْبی داًؾجَیی 1389
 .8تؼییي قذرت ثجبت ٍدرجبت ًَتزکیجی پزٍتئیٌبسکبثِ صَرت تجزثی دردرجِ حزارتْبی هختلف
ثباعتفبدُ اسپیغیآر 1382دٍهیي کٌگزُ ثیَلَصی کبرثزدی ثبداهٌِ ثیي الوللی
 .9ثزرعی هیشاى آلَدگی اعتبفیلَکَکی ٍکلیفزهی درؽیزٍثغتٌی پبعتَریشُ اعتبى خزاعبى رضَی
1383
 .10ثزرعی هیشاى آلَدگی ریِ حیَاًبت کؾتبر ؽذُ درکؾتبرگبُ صٌؼتی هؾْذ ثِ اًگل
دیکتیَکَلَعفیالریب 1384
 .11ثزرعی هیشاى ٍجَد قبرچْبی آعپزصیلَعَپٌیغیلیَم ٍ هخوزکبًذیذا درقغوتْبی هختلف پَعت
ؽتزعبلن درؽْزعتبى هؾْذ  1391اٍلیي کٌگزُ هلی ؽتز
 .12ثزرعی فَى عغح ثبکتزیبیی هبّی قشل آالپزٍرؽی دراعتخزرثبط عفیذ  1382دٍهیي
ثیَلَصی کبرثزدی ثبداهٌِ ثیي الوللی

کٌگزُ

 .13ثزرعی ؽَک حزارتی ثزپبراهتزّبی ثیَؽیویبیی خَى خزگَػ

ّ 1391فذّویي

کٌگزُ

ثیَلَصی کبرثزدی کزهبى
 .14هغبلؼِ ّیغتَلَصی ٍّوبتَلَصی علَلْبی خًَی درؽتزتک کَّبًْبی ایزاى

ّ 1391فذّویي

کٌگزُ ثیَلَصی کبرثزدی کزهبى
 .15توبیشثٌیبختِ ّبی جٌیي هَػ(رت) ثِ علَلْبی پیؼ عبسَّرهًَْبی تیزٍئیذی ٍارسیبثی آى
ثباعتفبدُ اس RT-PCRتبثغتبى 1391عَهیي ّوبیؼ هلی ثیَتکٌَلَصی هؾْذ
 .16توبیشعلَلْبی ثٌیبدی جٌیي هَػ ثِ علَلْبی کبردیَهیَعیت تحت تبثیزَّرهَى عَهبتَاعتبتیي
درهحیظ کؾت  1391عَهیي ّوبیؼ هلی ثیَتکٌَلَصی هؾْذ
 .17هغبلؼِ ّیغتَلَصی غذُ پبًکزاط درهبّی قشل آالثباعتفبدُ اسرًگ آهیشیْبی اختصبصی 1391
ّفذّویي کٌگزُ ثیَلَصِی کبرثزدی ٍثیي الوللی کزهبى
 .18تبثیزهذیزیت ایوٌیَ اعتبًذاردُ اثزهیشاًبعتز عکبری کبرؽٌبعبى آسهبیؾگبُ

 1391کٌگزُ ػلَم

آسهبیؾگبّی ثیي الوللی عوٌبى
کسب رتبٍ ممتاسی ي افتخارات:

 .1احزاس رتجِ اٍل در آسهَى عزاعزی دکتزای تخصصی عبل  1390در رؽتِ ثبفت ؽٌبعی.
 .2احزاس رتجِ اٍل درعی در ثیي توبهی داًؾجَیبى رؽتِ ثبفت ؽٌبعی دکتزای تخصصی هزثَعِ ثب
کغت هؼذل کل . 19/32
 .3احزاس رتجِ اٍل آسهَى ثَرد تخصصی رؽتِ ثبفت ؽٌبعی ثب ًوزُ کل .18/31
 .4جؾٌَارُ قزآًی داًؾگبُ فزدٍعی کغت رتجِ عَم تبثغتبى1390
 .5جؾٌَارُ قزآًی داًؾگبُ فزدٍعی کغت رتجِ ثٌجن تبثغتبى 1389
 .6احزاس رتجِ اٍل هوتبس در هقغغ قجلی (دکتزای حزفِ ای) در ثیي توبم داًؾجَیبى ٍرٍدی 78ثب هؼذل
کل17.50
 .7احزاس رتجِ هوتبس(  )%95در ارسؽیبثی تذریظ در داًؾگبُ ػلوی کبرثزدی در عبل1386

 .8احزاس رتجِ هوتبس ارسؽیبثی تذریظ در داًؾگبُ آساد ٍاحذ هؾْذ گزٍُ سیغت ؽٌبعی
سًابق تذریس:

 .1داًؾگبُ آساد هؾْذ داًؾکذُ ػلَم گزٍُ سیغت ؽٌبعی
 .2داًؾگبُ ػلوی-کبرثزدی هؾْذ(هزکشآهَسػ جْبدکؾبٍرسی خزاعبى رضَی)
 .3فزاگیز پیبم ًَر رٍاًؾٌبعی
 .4پیبم ًَر هزکش هؾْذ سیغت ؽٌبعی جبًَری
 .5پیبم ًَرهزکشهؾْذآسهبیؾگبُ سیغت ؽٌبعی جبًَری
 .6پیبم ًَرهزکشهؾْذآسهبیؾگبُ فیشیَلَصی جبًَری2
 .7پیبم ًَرهزکشهؾْذدرط فیشیَلَصی جبًَری2
 .8پیب م ًَرهزکشهؾْذدرط سیغت ؽٌبعی اًگلْب
 .9پیبم ًَرهزکشهؾْذدرط آسهبیؾگبُ سیغت ؽٌبعی اًگلْب
 .10کوک ثِ ثزگشاری تذریظ جلغبت آسهبیؾگبُ درط ثبفت ؽٌبعی 2ٍ1داًؾجَیبى دکتزی حزفِ ای
داًؾکذُ داهپشؽکی داًؾگبُ فزدٍعی هؾْذ
 .11کوک ثِ ثزگشاری تذریظ جلغبت آسهبیؾگبُ درط جٌیي ؽٌبعی پیؾزفت داًؾجَیبى کبرؽٌبعی
ارؽذ ّیغتَلَصی داًؾکذُ داهپشؽکی داًؾگبُ فزدٍعی هؾْذ
کارگاٌ َای گذراوذٌ شذٌ:

 .1کبرگبُ هقبلِ ًَیغی ػلوی
ّ .2وبیؼ فزصتْبی ؽغلی درسیغت فٌبٍری
 .3عَهیي کبرگبُ آهَسؽی ایوٌی حفبظت ٍهذیزیت آسهبیؾگبُ
 .4ثیوبریْبی داهْبی کَچک
 .5اصَل ثْذاؽت ٍثبسرعی گَؽت درکؾتبرگبُ
 .6کوکْبی اٍلیِ

 .7کٌتزل کیفی دارٍّبی داهی
 .8آؽٌبیی ثب رٍؽْب آؽٌبیی ثبًظبم پیؾٌْبدات
 .9آؽٌبیی ثبرٍؽْبی افشایؼ خالقیت
 .10جبیگبُ گذؽت ٍفذاکبری درسًذگی فزدیبجتوبػی ٍخبًَادگی
 .11هْبرتْبی گفتبری درارتجبعت ادیگزاى
 .12رٍؽْبی عجخ آثشیبى
 .13عوپَسیَم هَلکَلی ٍثبفتی عزعبى
 .14آسهبیؾْبی هیکزٍثی هَادغذایی
 .15عبخت ٍاکغي آسهبیؾبت ثیَؽیویبیی
 .16علَلْبی ثٌیبدی
 .17کؾت علَلی
 .18اصَل ًغخِ ًَیغی ٍهؼبیٌِ داهْبی کَچک
 .19اصَل هویشیغبسی کتزیٌگ ٍعلف عزٍیغْبی داًؾجَیی درداًؾگبُ فزدٍعی
 .20کبرگبُ پضٍّؾی قزآى ٍهْبرتْبی سًذگی
 .21کبرگبُ آهَسؽی عت عٌتی ٍاعتفبدُ اسفزاٍردُ ّبی ؽتز
 .22کبرگبُ آهَسؽی ثیوبریْبی ّؾذاردٌّذ ُ ؽتز
 .23کبرگبُ آهَسؽی تَلیذهثل ؽتز
 .24کبرگبُ آهَسؽی اصَل ثیَاًفَرهبتیک
 .25هَضَع یبثی درپضٍّؾْبی ػلَم اجتوبػی ٍاًغبًی ثبتبکیذثزهذیزیت داًؼ
 .26آؽٌبیی ثبپبیگبّْبی اعالػبتی فبرعی ٍهٌبثغ داخل کؾَر
 .27کبرگبُ آؽٌبیی ثب ًزم افشار END NOTE

فعالیتُای فزَىگی ي اجزائی:

 .1اًجوي ثیَلَصی کبرثزدی ایزاى درداًؾکذُ ػلَم داًؾگبُ آسادهؾْذ
 .2ػضَثٌیبدّن اًذیؾی اعتبداى
 .3ثبؽگبُ پضٍّؾگزاى جَاى هؾْذ
 .4ػضَیت دراًجوي ػلَم ٍفٌآٍریْبی ؽٌبختی
 .5ػضَ اًجوي ػلَم تؾزیح ایزاى
 .6ػضَ اًجوي هَاد جْؼ سای سیغت هحیغی ایزاى

