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درس يا دروس مورد تدريس  مدرک تحصیليمحل خدمت نام ونام خانوادگي ردي

اداره كل دامپزشكي استان  آذربايجان شرقي ناصرابراهیمي صدر 1
دكترای تخصصي - دكترای دامپزشكي

بهداشت و كنترل مواد غذايي

HACCPطراحي ونظارت براجرای . 2بهداشت موادغذايي  . 1

اصول بازرسي گوشت در كشتارگاههای دام وطیور . 3

بهداشت وايمني در كشتارگاه. 4

اداره كل دامپزشكي استان بوشهر محمد مهدی سمیروني 2
دكترای تخصصي - دكترای دامپزشكي

بهداشت و بیماری های آبزيان

بهداشت ومسمومیت ناشي از محصوالت شیالتي . 1

بهداشت وكنترل كیفي فرآروده های شیالتي . 2

بهداشت فرآروده های خام دامي . 3

بهداشت ومديريت بیماری های آبزيان. 4

اداره كل دامپزشكي استان خراسان رضوی معصومه اكبرآبادی 3
 بهداشت مواد PhD- دكترای دامپزشكي

غذايي

HACCPطراحي ونظارت براجرای سیستم . 1

اصول بازرسي وبهداشت گوشت دام وطیور. 2

بهداشت صنايع گوشت . 2بهداشت وبازرسي گوشت  . 1دكترای دامپزشكياداره كل دامپزشكي استان خراسان رضوی جعفر عطارباشي 4

بهداشت و بیمار های داميدكترای دامپزشكياداره كل دامپزشكي استان خراسان رضوی سیدعلي علوی مقدم 5

سازمان مركزی حسن اختیارزاده 6
دكترای تخصصي - دكترای دامپزشكي

بهداشت و كنترل مواد غذايي

اصول بهداشت وبازرسي گوشت در كشتارگاه های طیور . 1

اصول بهداشت وبازرسي گوشت در كشتارگاه های دام . 2

اصول و روش های نمونه برداری فرآروده های خام دامي و. 3

نمونه برداری از الشه دام وطیور 

4 .HACCP دركشتارگاه های دام وطیور 

اصول ارزيابي خطر واردات محصوالت دامي. 5

دكترای دامپزشكيسازمان مركزی هادی تبرائي 7

در كشتارگاهها HACCPطراحي ونظارت براجرای سیستم . 1

ومراكز بسته بندی  

آشنايي باممیزی بهداشتي اماكن عرضه فرآورده های خام دامي . 2

آشنايي با دستورالعمل ها، بخشنامه ها وآيین نامه ها مرتبط با دفتر نظارت بر بهداشتد . 3

عمومي 

  دركشتارگاهها ومراكز بسته بندیHACCPممیزی . 4

رفاه دام . 1دكترای دامپزشكيسازمان مركزی عطیه دباغیان 8

دكترای دامپزشكيسازمان مركزی مطصفي صابوني 9

در ارتباط با خوراک دام  واجزا ء آن . 1

دستورالعمل های مربوط به كارخانجات خوراک وصنايع وابسته . 2

3 .HACCP, GMP در كارخانجات  

دستورالعمل ها وضوابط مربوط به كارخانجات تولید غذای يت. 4

دكترای دامپزشكيسازمان مركزی علیرضا محقق10
1 .GMP در كارخانجات خوراک دام ، طیور وآبزيان وصنايع وابسته 

ضوابط بهداشت ونظارت بركارخانجان خوراک دام ، طیوروآبزيان وصنايع وابسته. 2

سازمان مركزی سیاوش نیازی 11
دكترای تخصصي - دكترای دامپزشكي

بهداشت و كنترل مواد غذايي

بهداشت فرآورده های خام دامي . 1

بازرسي گوشت دركشتارگاه های طیور . 2

HACCPاجرای ونظارت برسامانه . 3

در كشتارگاه های طیور وواحدهای بسته بندی فرآورده های خام HACCPممیزی . 4

دامي

آشنايي با سامانه دامپزشكي- 2میكروبیولوژی مواد غذايي میكروبیولوژی مواد غذايي- فوق لیسانساداره كل دامپزشكي استان سمنان محمدحسن بیگي 12

اداره كل دامپزشكي استا ن فارس سمیه  مذكور 13
 بهداشت مواد PhD- دكترای دامپزشكي

غذايي

بهداشت مواد غذايي . 1

اصول بازرسي گوشت در كشتارگاه های دام وطیور . 2

HACCPاصول طراحي ونظارت براجرای . 3

نمونه برداری از فرآورده های خام دامي. 4

HACCPآشنايي با طراحي . 2بهداشت مواد غذايي .1دكترای دامپزشكياداره كل دامپزشكي كرمان مینا قاضي زاده ماهاني 14
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اداره كل دامپزشكي استان مازندران محمدحسن گلپايگاني 15
 بهداشت مواد PhD- دكترای دامپزشكي

غذايي

اصول بازرسي گوشت دركشتارگاه های دام وطیور. 2بهداشت مواد غذايي .1

HACCpاصول طراحي ونظارت براجرای . 3

 در كشتارگاه و واحدهای بسته بندیHaccpممیزی .4

دكترای دامپزشكياداره كل دامپزشكي استان چهارمحال بختیاری اسماعیل دوستي ايراني 16

HACCPآشنايي با اصول  . 1

اصول نظارت بهداشتي در مراكز عرضه . 2

روش های كنترل بهداشتي فرآورده های خام دامي. 3

سازمان مركزی حمید خانقاهي ابیانه 17
 بهداشت مواد PhD- دكترای دامپزشكي

غذايي

بهداشت وبازرسي گوشت دام وطیور . 1

بهداشت مواد غذايي . 2

HACCP, GMPسامانه های بهداشتي از جمله . 3

رفاه دام . 4

بهداشت فرآورده های خام دامي . 5

عمر ماندگاری مواد غذايي . 6

ارزيابي خطر مواد غذايي. 7

دكترای دامپزشكياداره كل دامپزشكي استان چهارمحال بختیاری حمید علیدوستي 18

بهداشت وبازرسي گوشت طیور . 1

بهداشت وبازرسي گوشت دام . 2

بهداشت فرآورده های خام دامي. 3

اداره كل دامپزشكي استان چهارمحال بختیاری رسول شیرواني بروجني 19
 بهداشت مواد PhD- دكترای دامپزشكي

غذايي

بهداشت وبازرسي گوشت طیور . 1

بهداشت وبازرسي گوشت دام . 2

 وساير سازمان های  بهداشتيHACCPطراحي ونظارت براجرای سیستم .3

  بهداشت مواد غذاييPhD دارایاداره كل دامپزشكي استان مركزیمحمد رضايي 20

اصول آماده سازی نمونه های مواد غذايي . 1

تجزيه شیمي مواد غذايي . 2

- 4انگل شناسي مواد غذايي                                                                  . 3

 وساير سازمان های  بهداشتيHACCPطراحي ونظارت براجرای سیستم 

دكترای دامپزشكياداره كل دامپزشكي استان مركزیسیروس سلمان نژاد 21
ممیزی واحدهای بسته بندی فرآورده های خام  - 2بهداشت وبازرسي گوشت دام    . 1

دامي

دانشكده دامپزشكي دانشگاه  اهوازعلي فضل آرا22
دكترای تخصصي - دكترای دامپزشكي

بهداشت و كنترل مواد غذايي

ممیزی واحدهای بسته بندی فرآورده های خام  - 2بهداشت وبازرسي گوشت دام    . 1

بهداشت شیر- 5بهداشت مواد غذايي - 4بهداشت وبازرسي گوشت دام . 3دامي 

دكترای دامپزشكياداره كل دامپزشكي استان خوزستان عبداله   محمدحسني  23
بهداشت مواد - 3بهداشت وبازرسي گوشت دام . 3بهداشت وبازرسي گوشت دام   . 1

غذايي

اداره كل دامپزشكي استان آذربايجان شرقي بهمن تقي پور 1
دكترای تخصصي ببماری - دكترای دامپزشكي

های داخلي دام بزرگ

اصول معاينه دام . 1

لوكوز  - IBR, BVD-MDكنترل وپیشگیری بیماری های ويروسي . 2

اداره كل دامپزشكي استان آذربايجان شرقي مهدی حامي 2
دكترای تخصصي - دكترای دامپزشكي

راديولوژی دامپزشكي
بهداشت ومديريت بیماری های دام            . 1

 SERT,  TRACE,  GISمديريت سامانه . 2ارزيابي عملكرد دامپزشكي . 1دكترای دامپزشكياداره كل دامپزشكي استان آذربايجان شرقي مرتضي مروتي 3

دكترای دامپزشكياداره كل دامپزشكي استان اصفهان اردالن  مظاهری 4
1 .GPS, GIS                                     

پدافند غیرعامل. 2

اداره كل دامپزشكي استان تهران محمدعلي مسیان 5
 بهداشت مواد PhD- دكترای دامپزشكي

غذايي

اصول شناخت بیماری ها واستاندارد باغ وحش . 1

لمپي اسكن ، كريمه كنگو و روش مبارزه با اين بیماری ها. 2

دكترای دامپزشكياداره كل دامپزشكي استان خراسان رضوی سیدعلي علوی مقدم 6

بیماری های طیور .1

بهداشت دام . 2

بهداشت شیر. 3

23جمع اساتید 

دفتر بهداشت ومديريت بیماری های دامي 



اداره كل دامپزشكي استان خراسان رضوی امیر علي داعي 7
دكترای تخصصي - دكترای دامپزشكي

پاتولوژی
پاتولوژی.2كالبد گشايي دام و نمونه برداری            .1

اداره كل دامپزشكي استان خراسان رضوی ناصر دربان مقامي 8
 بافت شناسي PhD- دكترای دامپزشكي

مقايسه ای
اصول ومقررات قرنطینه . 2اصول كالبدگشايي ونمونه برداری دام                 . 1

اداره كل دامپزشكي استان خراسان رضوی محمد رشتي باف 9
دكترای تخصصي ببماری - دكترای دامپزشكي

های داخلي دام بزرگ
بهداشت ومديريت بیماری های دامي . 2اصول واكسیناسیون                       . 1

اداره كل دامپزشكي استان خراسان رضوی مجید خداوردی ازغندی 10
 انگل شناسي PhD- دكترای دامپزشكي

دامپزشكي
دروس انگل شناسي وبیمارهای دامي . 1

اداره كل دامپزشكي استان خوزستان سیدمرتضي قريشي 11
كارشناسي ارشد مهندسي علوم و صنايع غذايي 

میكروبیولوژی مواد غذايي –

بهداشت ومديريت بیماری های دامي          . 1

عملیات واكسیناسیون دامپزشكي وحفظ اصول امنیت زيستي . 2  

بیمار های ويروسي دام. 3

اداره كل دامپزشكي استان زنجان محمدباقر حاج كاظمي 12
دكترای تخصصي - دكترای دامپزشكي

اپیدمیولوژی

اپیدمیولوژی       . 1

بهداشت ومديريت بیماری های دام           . 2  

اصول واكسیناسیون. 3 

كارشناسي ارشد انگل شناسي دامپزشكياداره كل دامپزشكي استان سیستان وبلوچستان اسماعیل باران زهي 13
بیمارهای انگلي دام . 1

واكسیناسیون دام ومبارزه با بیماری های انگلي دام. 2

اداره كل دامپزشكي استان سیستان وبلوچستان حامد گنجعلي 14
 بافت شناسي PhD- دكترای دامپزشكي

مقايسه ای
بهداشت ومديريت بیماری های دامي. 1

اداره كل دامپزشكي استان فارسسارا  احمدی نیای مطلق 15
دكترای تخصصي انگل -دكترای دامپزشكي

شناسي

دوره بیماری های  )دوره های مرتبط با دفتر بهداشت ومديريت بیماری های دامي . 1

مشترک 

، دوره های انگلي شناسي (....مشمشه ، هاری و: مانند

اداره كل دامپزشكي استان فارسامید رضا امرآبادی 16
دكترای تخصصي - دكترای دامپزشكي

پاتولوژی
كالبدگشايي - بیماری های اصول واكسیناسیون . 1

اداره كل دامپزشكي استان فارسرضا  شهرياری17
دكترای تخصصي - دكترای دامپزشكي

پاتولوژی

تب برفكي ، طاعون نشخواركنندگان  كوچك ، زبان  )بیماری های فرامرزی در دام . 1

(آبي ، اكتیما ، آبله، المپي اسكین ، تب بي دوام 

كالبدگشايي دام . 2

(پايان نامه تخصصي )PCRكشت سلولي و . 3

نمونه برداری ونحوه ارسال نمونه جهت بیماری ها ومسمومیتها . 4

5 .Trace back, Trace forwardدر بیماری های تب برفكي و  PPR

مديريت بهداشتي دامداری در بیماری های عفوني واگیردار . 7

(نويسنده كتاب درسي مقطع كارداني قرنطینه دامي )قرنطینه دامپزشكي . 8

اداره كل دامپزشكي استان قزوين كامران  میرزايي 18
دكترای تخصصي - دكترای دامپزشكي

اپیدمیولوژی

اپیدمیولوژی              . 1

بهداشت ومديريت بیماری های  دامي. 2   

بیماری های ويروسي دام بزرگ . 1دكترای دامپزشكياداره كل دامپزشكي استان قمعلیرضا احمدی 19

بهداشت ومديريت بیماری های دامي . 1دكترای دامپزشكياداره كل دامپزشكي استان قمسیدمهدی سركشیك 20

انگل شناسي ومبارزه با بیماری های انگل دامي. 1كارشناسي ارشد انگل شناسي دامپزشكياداره كل دامپزشكي استان قمعلي جوانشیر21

(بیماری های واگیر دامي )بیماری های دام بزرگ . 1دكترای دامپزشكياداره كل دامپزشكي استان كرمان مهدی قاسم كیا 22

بیماری های حیات وحش . 1دكترای دامپزشكياداره كل دامپزشكي استان كرمان عابد كوهپايه 23

MPVM- دكترای دامپزشكياداره كل دامپزشكي استان كرمان حسین رشیدی24
اپیدمیولوژی        . 1

(بیماری های واگیر دام )مبارزه با بیماری های دام بزرگ  . 2    

 اپیدمیولوژیMPH- دكترای دامپزشكياداره كل دامپزشكي استان كرمان صديقه كاظمي نیا 25

اپیدمیولوژی        . 1

بیماری های دام بزرگ               . 2  

بیماری های دام كوچك. 3   

(دانشگاه )اداره كل دامپزشكي استان كرمان بهارک اختر دانش 26
دكترای تخصصي بیماری - دكترای دامپزشكي

های داخلي دام كوچك
اصول معاينه وبیماری های دام كوچك . 1



(دانشگاه )اداره كل دامپزشكي استان كرمان امیرسعید  صمیمي 27
دكترای تخصصي ببماری - دكترای دامپزشكي

های داخلي دام بزرگ

اصول معاينه وبیمار های دام بزرگ                    . 1

اصول واكسیناسیون. 2     

اداره كل دامپزشكي استان چهار محال بختیاری معصوم حیدری سورشجاني 28
دكترای تخصصي ببماری - دكترای دامپزشكي

های داخلي دام بزرگ

كنترل وپیشگیری بیماری تب برفكي . 1

اصول پاكسازی وضد عفوني اماكن دامي . 2

نمونه برای اختصاصي بیماری های دامي. 3

دكترای دامپزشكيسازمان مركزی داراب عبدالهي بیرون 29

بیماری های ويروسي ومخاطي تب برفكي ، طاعون نشخوار كنندگان كوچك ، زبان . 1

آبي ، اكتیما ، آبله ، المپي اسكین ، تب بي دوام 

اصول كالبد گشايي ونمونه برداری . 2

اصول واكسیناسیون وامنیت زيست . 3

مديريت بیماری های مشترک با اولويت سل گاوی و يون. 4

دكترای دامپزشكيسازمان مركزی كريم امیری 30

بیماری های مشترک بین انسان ودام . 1

بروسلوز . 2

(سالمت يكپارچه )بیماری های نوپديد وباز پديد . 3

سازمان مركزی اكرم بحريني پور 31
دكترای تخصصي - دكترای دامپزشكي

اپیدمیولوژی

اپیدمیولوژی . 1

(بروسلوز)بیماری های مشترک بین انسان ودام . 2

دكترای دامپزشكياداره كل دامپزشكي استان هرمزگان حمید خامه چي 32

نمونه برداری اختصاصي بیماری های دام . 1

كنترل وپیشگیری بیماری تب برفكي . 2

عملیات واكسیناسیون دامپزشكي وحفظ اصول امنیت زيستي . 3

اصول پاكسازی وضد عفوني اماكن دامي . 4

اداره كل دامپزشكي استان چهار محال بختیاری حسینعلي سلطاني 33
دكترای تخصصي ببماری - دكترای دامپزشكي

های داخلي دام بزرگ

نمونه برداری اختصاصي بیماری های دام . 1

كنترل وپیشگیری بیماری تب برفكي . 2

عملیات واكسیناسیون دامپزشكي وحفظ اصول امنیت زيستي . 3

دكترای دامپزشكياداره كل دامپزشكي استان خوزستان محمود ايرج دوست34

بیماريهای مخاطي -2عملیات واكسیناسیون دامپزشكي و حفظ اصول امنیت زيستي - 1

اصول پاكسازی و ضدعفوني اماكن -3 و آبله PPRويروسي گوسفند و بز با محوريت 
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