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 تحصیلی علمی و سوابق

 

  یرانا تهران، ،تربیت مدرس دانشگاه ، کشاورزی_حشره شناسیدکتری 

 

 کارشناسی ارشد  کشاورزی_حشره شناسی، دانشکده کشاورزی کرج، کرج، ایران 

 

 کارشناسی گیاهپزشکی، ، دانشکده کشاورزی کرج، کرج، ایران 

 

 :طرح های تحقیقاتی 

 

   استفاده از زنبورهای مگاشیل در افزایش تولید بذر یونجه مشتمل بر
 طرح تحقیقاتی 6

 های خاکزیبررسی عادت های النه سازی زنبور 
 بررسی فون زنبورهای گرده افشان گیاهان دگرکش 
 بررسی تاثیر زنبور عسل در افزایش محصول آفتابگردان سال 
 بررسی تاثیر زنبور عسل در بررسی محصول پنبه سال 

 
 جزوات آموزشی و علمی: 

  گرده افشانی گیاهان دگرگشن ، تهیه و تنظیم توسط سازمان پژوهش
 3589های علمی و صنعتی، چاپ 

  زنبور مکاشیل، تهیه و تنظیم توسط سازمان پژوهش های علمی و
 3589صنعتی، چاپ 

  کنه و آروآ و نحوه مبارزه با آن، تهیه و تنظیم توسط سازمان پژوهش
 3589های علمی و صنعتی، چاپ 

 
 :دوره های آموزشی 

  سازمان ;359ژنتیک و اصالح نژاد زنبور عسل، شهریور ،

 ایران پژوهش های علمی و صنعتی
  سازمان پژوهش های علمی و 35:2گرده افشانی گیاهان، بهمن ،

 صنعتی ایران
  ژنتیک زنبور عسل با استادی پروفسورJerzy Woyke  بهمن ،

 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، 35:2

  سازمان 35:3استفاده از حشرات و فرآورده های آنها، شهریور ،

 پژوهش های علمی و صنعتی ایران
 سازمان پژوهش 35:5بررسی مسائل مختلف زنبور عسل، شهریور ،

 های علمی و صنعتی ایران
  استفاده از زهر زنبور عسل در درمان بیماری های انسان،شهریور

 ، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران35:5
 

 :مقاالت علمی 
    

   یراننتایج منتشره  از طرح های تحقیقاتی در کنگره های گیاه پزشکی ا 
    قسمتی از نتایج تحقیقات زنبور مکاشیل، کنگره بین المللی حشرات

 3587اجتماعی، یونیخ آلمان،

    قسمتی از نتایج تحقیقات فوت زنبورهای گرده افشان،کنگره حشره
 3593شناسی، کشور چین،
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 :فیلم های علمی 
 

  سیمای جمهوری اسالمی  4زنبور مکاشیل،  تهیه و پخش در شبکه

 3586-3594ایران،

  سیمای  4زنبور عسل و گرده افشانی گیاهان، تهیه و پخش در شبکه

 :358جمهوری اسالمی، 

  یار در خانه، تهیه در سیمای جمهوری اسالمی در زنجان، پخش در شبکه
 3593سیمای جمهوری اسالمی،  3

 
 
 

  

 وابق کاریس

 

 عضو هیئت موسس انجمن زنبور عسل ایران 

 عضو هیئت مدیره دو دوره انجمن زنبور عسل 

  7731مدیر مسئول مجله "علوم و فنون زنبور عسل" از بدو تاسیس مجله تا 

  


