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 .1فبرغ التحصیل دکتزای عمومی دامپششکی اس دانشگبه شیزاس در تبریخ  1389/9/15بب دفبع اس پبیبن نبمه بب رتبه ممتبس،
نوسده و پنجبه صذم (.)19.50
 .2نفز اول قبولی آسمون دکتزی تخصصی در رشته بهذاشت مواد غذایی در دانشگبه شیزاس (.)1389
 .3فزصت مطبلعبتی در کشور ایتبلیب.Dipartimento di Scienze, Università degli Studi della Basilicata ،
 .4فبرغ التحصیل دکتزی تخصصی بهذاشت مواد غذایی اس دانشگبه شیزاس در تبریخ  1394/5/17بب دفبع اس پبیبن نبمه بب
عنوان " بزرسی اثز ببسیلوس کواگوالنس و الکتوببسیلوس پالنتبروم بز اثزات سمی جیوه و کبدمیوم در موش
صحزایی" بب رتبه ممتبس ،نوسده و شصت صذم (.)19.60
 .5تذریس دروس بهذاشت مواد غذایی به عنوان دستیبر اسبتیذ در دانشگبه شیزاس
 .6تذریس در دانشگبه علمی کبربزدی بعثت ،جهبد کشبورسی فبرس.
 .7بورسیه عضو هیئت علمی دانشگبه علوم پششکی یبسوج اس تبریخ 1393 /01/01
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