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  :اطالعات تحصیلی

  مهندسی کشاورزي، گیاهپزشکی/ دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران: محل و رشته تحصیلی دوره کارشناسی

  حشره شناسی کشاورزي/دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران: محل و رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد

اتمام (بیوسیستماتیک حشرات / دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران: يمحل و رشته تحصیلی دوره دکتر
  )رساله آماده دفاع ازو  امتحان جامع

  : سوابق تحصیلی

  در رشته حشره شناسی کشاورزي 91کشور در آزمون سراسري کارشناسی ارشد سال  5رتبه 

  شناسی کشاورزيدر رشته حشره  93کشور در آزمون سراسري دکتري سال  9رتبه 

  از سازمان امور دانشجویان وزارت علوم  MSRTداراي مدرك زبان 

  

  

  



  :پژوهشی -سوابق علمی

  بین المللینویسنده و کمک نویسنده چندین عنوان مقاله علمی ترویجی، علمی پژوهشی و همایشی داخلی و 

  :مقاالت بین المللی چاپ شده

Abdolahi Mesbah Rahim, Nozari Jamasb, Dadgostar Shahram, 2015. A geometric morphometric 
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Coccinellidae) in some parts of Iran, Journal of Crop Protection, 4 (2): 207-215. 

Farsi, Malek Shahkouyi, Dadgostar, Abdolahi, Jamasb Nozari, (2015). Effect of Wolbachia 
influence on Morphological characteristics of Trichogramma brassicae (Hym.: 
Trichogrammatidae). 1th Iranian International Congress of Entomology. 

Dadgostar Shahram, Nozari Jamasb, Hosseininaveh Vahid, (2016). The study on Ferula ovina 
fumigation to control Varroa destructor (Acari: Varroidae), a sever pest of Apis mellifera 
(Hymenoptera: Apidae), Persian Journal of Acarology, Vol. 5, No. 4, pp. 355–358. 

Dadgostar, Shahram. & Nozari, Jamasb, (2018). Classical and geometric morphometric methods 
reveal differences between specimens of Varroa destructor (Mesostigmata: Varroidae) 
from seven provinces of Iran. Persian Journal of Acarology, 7(1), 51–60. 

 
کتاب زبان تخصصی رشته حشره شناسی، : آخرین تالیف( آموزشی در موسسات آموزش عالی ب و جزوات کمک تتالیف ک

  )انتشارات ارشدان

  مولف کتاب فرآورده هاي زنبورعسل، انتشارات پژوهش

  پژوهشگر نمونه چهارمین همایش زنبور عسل دانشگاه تهران

  ، پردیس فارابی دانشگاه تهران)بازار از ایده تا( برگزیده دومین جشنواره حمایت از ایده هاي کارآفرینانه 

  برگزیده سومین جشنواره ایده تا بازار دانشگاه تهران در دو بخش ایده ها و طرح هاي نوآورانه

  

  :آموزشیسوابق اجرایی و 

  )ماه  6دوره تحقیقاتی ( پژوهشگر مرکز تحقیقات زنبورعسل پکن، آکادمی علوم چین 

 اولین تولید کننده فرآورده هاي دارویی زنبورعسل با مجوز وزارت بهداشت -مدیرعامل شرکت شهدینه سازان شفابخش
  مستقر در پارك علم و فناوري دانشگاه تهران

  عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزي تهران



  عضو پیوسته انجمن زنبور عسل ایران

 COLOSSعضو انجمن جهانی زنبورعسل 

  در دانشگاه پیام نور مرکز شرق تهران در گروههاي محیط زیست و کشاورزي مدرس مدعو

  در دانشگاه آزاد واحد یادگار امام در گروه کشاورزي و علوم کامیپوتر مدرس

  مدرس مدعو جهاد کشاورزي در بخش آموزش تخصصی آفات و بیماري هاي زنبورعسل و فرآورده هاي زنبورعسل

  و طب سنتی هران در رشته کاربري و فروشندگی گیاهان داروییمربی سازمان فنی و حرفه اي ت

  و موزه دارآباد منطقه یک 7مدرس دوره هاي آموزشی در شهرداري تهران، مرکز آموزش گل و گیاه منطقه 

  مدرس یونیدو در ایران

  مشاور صندوق حمایت از صنعت زنبورداري کشور

  )مکمل هاي غذایی زنبورعسلتولید کننده ( کارشناس فنی شرکت اسپانیایی زوکان 

  

  

  :اطالعات تماس

  09371480815: تلفن همراه

 sh_dadgostar@ut.ac.ir: ایمیل
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