كارنامه سوابق آموزشي ،پژوهشي و اجرايي
شرح احوالپاًتِ آ ًاظزی در خزداد هاُ  1331در تْزاى هتَلذ شذ .در سال ، 1334تحصیالت کارشٌاسی خَد را در رشتِ علَم تغذیِ داًشگاُ
آساد اسالهی ٍاحذ علَم تحمیمات تِ اتوام رساًذ ٍ در سال  1333تا کسة رتثِ  3کشَری ٍ  4داًشگاُ علَم پششکی شْیذ تْشتی
ٍارد همطع کارشٌاسی ارشذ علَم تغذیِ ایي داًشگاُ گزدیذ .حضَر اساتیذ گزاًمذر ٍ دلس َس خصَصاً جٌاب آلای دکتز عشیشی ٍ
سزکار خاًن دکتز هیزهیزاى در پزٍصُ تحمیماتی ٍی در دٍرُ کارشٌاسی ارشذ سهیٌِ ساس عاللِ اٍ تِ اهز تحمیمات ٍ پضٍّش گزدیذ ٍ
ّویي اهز تاعث شذ کِ در سال  ، 1331دٍرُ دکتزای تخصصی پضٍّش را تا گزایش تغذیِ ٍ علَم غذد در پضٍّشکذُ علَم غذد
درٍى ریش ٍ هتاتَلیسن داًشگاُ علَم پششکی شْیذ تْشتی آغاس ًوایذ .تحمیمات اصلی اٍ در سهیٌِ يذ تِ عٌَاى یک ریش هغذی ٍ
ًمش آى در سالهت تیزٍئیذ افزاد جاهعِ تِ خصَص هادراى تاردار ٍ شیزدُ ٍ ّوچٌیي تیواریْای غذد درٍى ریش تِ ٍیضُ دیاتت
استً .تایج هطالعات ٍی در کٌگزُ ّای داخلی ٍ تیي الوللی هطزح ٍ ّن اکٌَى تیش اس دُ همالِ فارسی ٍ اًگلیسی در هجالت
هعتثز داخلی ٍ خارجی ٍ کتابّایی در ایي سهیٌِ تِ چاج رساًیذُ است.

 اطالعات شخصيپاًتِآ ًاظزی کْگاًی ،هتَلذ  2خزداد  ،1331تْزاى

 سوابق تحصيلي(آخرين مذرک تحصيلي )کارشٌاط علَم تغذیِ :داًشگاُ آساد اسالهیٍ ،احذ علَم ٍ تحمیمات1334 ،
کارشٌاط ارشذ علَم تغذیِ  :داًشگاُ علَم پششکی شْیذ تْشتی1333 ،
(کسة رتثِ  3کشَری ٍ  4شْیذ تْشتی)
داًشجَی دکتزای تخصصی پضٍّش :داًشگاُ علَم پششکی شْیذ تْشتی ،پضٍّشکذُ علَم غذد درٍى ریزش ٍ هتاتَلیسزن،
در حال تحصیل
 سوابق اجرايي و آموزشي:کارشٌاط تغذیِ ٍ رصین درهاى تیوارستاى تخصصی ٍ فَق تخصصی صٌعت ًفت تْزاى1333-34 ،
کارشٌاط تغذیِ ٍ رصین درهاى در تزًاهِ رادیَیی سالهت1333-38 ،
کارشٌاط تغذیِ ٍ رصین درهاى در تزًاهِ ّای آهَسشی هٌطمِ  1شْزداری تْزاى1333-33 ،
هحمك پضٍّشکذُ علَم غذد ٍ هتاتَلیسن ،داًشگاُ علَم پششکی شْیذ تْشتی 1333 ،تا کٌَى
سوابق پژوهشي: پاياننامه نوشتهشذه در دوران تحصيلتزرسی ٍضعیت تغذیِای یذ خاًَارّای شْز تْزاى در سال ( 1338-33پایاى ًاهِ دٍرُ کارشٌاسی ارشذ)

