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درس يا دروس مورد تدريس  مدرک تحصیليمحل خدمت نام ونام خانوادگي 

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 وطيور . 3

بهداشت وايمني در كشتارگاه. 4

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

بهداشت و بيماری های آبزيان

بهداشت ومسموميت ناشي از محصوالت شيالتي . 1

بهداشت وكنترل كيفي فرآروده های شيالتي . 2

بهداشت فرآروده های خام دامي . 3

بهداشت ومديريت بيماری های آبزيان. 4

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

غذايي

HACCPطراحي ونظارت براجرای سيستم . 1

اصول بازرسي وبهداشت گوشت دام وطيور. 2

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

بهداشت و بيمار های داميدكترای دامپزشكياداره كل دامپزشكي استان خراسان رضوی سیدعلي علوي مقدم 5

سازمان مركزی حسن اختیارزاده 6
دكترای تخصصي - دكترای دامپزشكي

بهداشت و كنترل مواد غذايي

اصول بهداشت وبازرسي گوشت در كشتارگاه های طيور . 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 وطيور 

4 .HACCP دركشتارگاه های دام وطيور 

اصول ارزيابي خطر واردات محصوالت دامي. 5

دكترای دامپزشكيسازمان مركزی هادي تبرائي 7

در كشتارگاهها HACCPطراحي ونظارت براجرای سيستم . 1

ومراكز بسته بندی  

آشنايي بامميزی بهداشتي اماكن عرضه فرآورده های خام دامي . 2

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

عمومي 

  دركشتارگاهها ومراكز بسته بندیHACCPمميزی . 4

رفاه دام . 1دكترای دامپزشكيسازمان مركزی عطیه دباغیان 8

دكترای دامپزشكيسازمان مركزی مطصفي صابوني 9

در ارتباط با خوراك دام  واجزا ء آن . 1

دستورالعمل های مربوط به كارخانجات خوراك وصنايع وابسته . 2

3 .HACCP, GMP در كارخانجات  

دستورالعمل ها وضوابط مربوط به كارخانجات توليد غذای يت. 4

دكترای دامپزشكيسازمان مركزی علیرضا محقق10
1 .GMP در كارخانجات خوراك دام ، طيور وآبزيان وصنايع وابسته 

ضوابط بهداشت ونظارت بركارخانجان خوراك دام ، طيوروآبزيان وصنايع وابسته. 2

سازمان مركزی سیاوش نیازي 11
دكترای تخصصي - دكترای دامپزشكي

بهداشت و كنترل مواد غذايي

بهداشت فرآورده های خام دامي . 1

بازرسي گوشت دركشتارگاه های طيور . 2

HACCPاجرای ونظارت برسامانه . 3

در كشتارگاه های طيور وواحدهای بسته بندی فرآورده های خام HACCPمميزی . 4

دامي

آشنايي با سامانه دامپزشكي- 2ميكروبيولوژی مواد غذايي ميكروبيولوژی مواد غذايي- فوق ليسانساداره 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 وطيور . 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

اداره كل دامپزشكي استان مازندران محمدحسن گلپايگاني 15
 بهداشت مواد PhD- دكترای دامپزشكي

غذايي

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

HACCpاصول طراحي ونظارت براجرای . 3

 در كشتارگاه و واحدهای بسته بندیHaccpمميزی .4
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دكترای دامپزشكياداره كل دامپزشكي استان چهارمحال بختياری 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 وطيور . 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 بختياری حمید علیدوستي 18

بهداشت وبازرسي گوشت طيور . 1

بهداشت وبازرسي گوشت دام . 2

بهداشت فرآورده های خام دامي. 3

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

غذايي

بهداشت وبازرسي گوشت طيور . 1

بهداشت وبازرسي گوشت دام . 2

 وساير سازمان های  بهداشتيHACCPطراحي ونظارت براجرای سيستم .3

  بهداشت مواد غذاييPhD دارایاداره كل دامپزشكي استان مركزیمحمد رضايي 20

اصول آماده سازی نمونه های مواد غذايي . 1

تجزيه شيمي مواد غذايي . 2

- 4انگل شناسي مواد غذايي                                                                  . 3

 وساير سازمان های  بهداشتيHACCPطراحي ونظارت براجرای سيستم 

دكترای دامپزشكياداره كل دامپزشكي استان مركزیسیروس سلمان نژاد 21
مميزی 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

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

بهداشت شير- 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

دكترای دامپزشكياداره كل دامپزشكي استان خوزستان كاظم صادقي زاده24
اصول ضدعفوني . 3بهداشت فراورده های خام دامي  . 2بهداشت وبازرسي گوشت دام . 1

و بهداشت كشتارگاه ها

اداره كل دامپزشكي استان اردبيل صغري ولي زاده25
 بهداشت مواد PhD- دكترای دامپزشكي

غذايي
بهداشت مواد غذايي. 2بهداشت فراورده های خام دامي  .  1

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 وپيشگيری بيماری های ويروسي . 2

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

راديولوژی دامپزشكي
بهداشت ومديريت بيماری 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  مظاهري 4
1 .GPS , G IS                                     

پدافند غيرعامل. 2

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

غذايي

اصول شناخت بيماری ها واستاندارد باغ وحش . 1

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

دكترای دامپزشكياداره كل دامپزشكي استان خراسان رضوی سیدعلي علوي مقدم 6

بيماری های طيور .1

بهداشت دام . 2

بهداشت شير. 3

پاتولوژی.2كالبد گشايي دام و نمونه برداری            .1دكترای تخصصي پاتولوژی- دكترای دامپزشكياداره كل دامپزشكي استان خراسان رضوی امیر علي داعي 7

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

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

25جمع اساتید 

دفتر بهداشت ومديريت بیماري هاي دامي 



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

های داخلي دام بزرگ
بهداشت ومديريت بيماری های دامي . 2اصول واكسيناسيون                       . 1

اداره كل دامپزشكي استان خراسان رضوی مجید خداوردي ازغندي 10
 انگل شناسي PhD- دكترای دامپزشكي

دامپزشكي
دروس انگل شناسي وبيمارهای دامي . 1

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

ميكروبيولوژی مواد غذايي –

بهداشت ومديريت بيماری های دامي          . 1

عمليات واكسيناسيون دامپزشكي وحفظ اصول امنيت زيستي . 2  

بيمار های ويروسي دام. 3

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

اپيدميولوژی

اپيدميولوژی       . 1

بهداشت ومديريت بيماری های دام           . 2  

اصول واكسيناسيون. 3 

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

واكسيناسيون دام ومبارزه با بيماری های انگلي دام. 2

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

مقايسه ای
بهداشت ومديريت بيماری های دامي. 1

اداره كل دامپزشكي استان فارسسارا  احمدي نیاي مطلق 15
دكترای تخصصي انگل -دكترای دامپزشكي

شناسي

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

مشترك 

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

كالبدگشايي - بيماری های اصول واكسيناسيون . 1دكترای تخصصي پاتولوژی- دكترای دامپزشكياداره كل دامپزشكي استان فارسامید رضا امرآبادي 16

دكترای تخصصي پاتولوژی- دكترای دامپزشكياداره كل دامپزشكي استان فارسرضا  شهرياري17

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

(آبي ، اكتيما ، آبله، المپي اسكين ، تب بي دوام 

كالبدگشايي دام . 2

(پايان نامه تخصصي )PCRكشت سلولي و . 3

نمونه برداری ونحوه ارسال نمونه جهت بيماری ها ومسموميتها . 4

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

مديريت بهداشتي دامداری در بيماری های عفوني واگيردار . 7

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

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

اپيدميولوژی

اپيدميولوژی              . 1

بهداشت ومديريت بيماری های  دامي. 2   

بيماری های ويروسي دام بزرگ . 1دكترای دامپزشكياداره كل دامپزشكي استان قمعلیرضا احمدي 19

بهداشت ومديريت بيماری های دامي . 1دكترای دامپزشكياداره كل دامپزشكي استان قمسیدمهدي سركشیك 20

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

(بيماری های واگير دامي )بيماری های دام بزرگ . 1دكترای دامپزشكياداره كل دامپزشكي استان كرمان مهدي قاسم كیا 22

بيماری های حيات وحش . 1دكترای دامپزشكياداره كل دامپزشكي استان كرمان عابد كوهپايه 23

MPVM- دكترای دامپزشكياداره كل دامپزشكي استان كرمان حسین رشیدي24
اپيدميولوژی        . 1

(بيماری های واگير دام )مبارزه با بيماری های دام بزرگ  . 2    

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

اپيدميولوژی        . 1

بيماری های دام بزرگ               . 2  

بيماری های دام كوچك. 3   

دانشكده دامپزشكي- دانشگاه شهيد باهنر كرمانبهارک اختر دانش 26
دكترای تخصصي بيماری - دكترای دامپزشكي

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

دانشكده دامپزشكي- دانشگاه شهيد باهنر كرمانامیرسعید  صمیمي 27
دكترای تخصصي ببماری - دكترای دامپزشكي

های داخلي دام بزرگ

اصول معاينه وبيمار های دام بزرگ                    . 1

اصول واكسيناسيون. 2     

اداره كل دامپزشكي استان چهار محال بختياری معصوم حیدري سورشجاني 28
دكترای تخصصي ببماری - دكترای دامپزشكي

های داخلي دام بزرگ

كنترل وپيشگيری بيماری تب برفكي . 1

اصول پاكسازی وضد عفوني اماكن دامي . 2

نمونه برای اختصاصي بيماری های دامي. 3



دكترای دامپزشكيسازمان مركزی داراب عبدالهي بیرون 29

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

آبي ، اكتيما ، آبله ، المپي اسكين ، تب بي دوام 

اصول كالبد گشايي ونمونه برداری . 2

اصول واكسيناسيون وامنيت زيست . 3

مديريت بيماری های مشترك با اولويت سل گاوی و يون. 4

دكترای دامپزشكيسازمان مركزی كريم امیري 30

بيماری های مشترك بين انسان ودام . 1

بروسلوز . 2

(سالمت يكپارچه )بيماری های نوپديد وباز پديد . 3

سازمان مركزی اكرم بحريني پور 31
دكترای تخصصي - دكترای دامپزشكي

اپيدميولوژی

اپيدميولوژی . 1

(بروسلوز)بيماری های مشترك بين انسان ودام . 2

دكترای دامپزشكياداره كل دامپزشكي استان هرمزگان حمید خامه چي 32

نمونه برداری اختصاصي بيماری های دام . 1

كنترل وپيشگيری بيماری تب برفكي . 2

عمليات واكسيناسيون دامپزشكي وحفظ اصول امنيت زيستي . 3

اصول پاكسازی وضد عفوني اماكن دامي . 4

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

های داخلي دام بزرگ

نمونه برداری اختصاصي بيماری های دام . 1

كنترل وپيشگيری بيماری تب برفكي . 2

عمليات واكسيناسيون دامپزشكي وحفظ اصول امنيت زيستي . 3

مبارزه با بيماری های واگير دامي. 2مبارزه با بيماری سل . MPVM1- دكترای دامپزشكيسازمان مركزی سید محمود حاج اكبري34

دكترای دامپزشكياداره كل دامپزشكي استان خوزستان سید منصور موسوي نسب35
اصول و روش های مبارزه با بيماری های . 2پيشگيری و كنترل بيماری تب برفكي   . 1

دامي

اداره دامپزشكي استان گيالن میرحامد شکريان36
دكترای تخصصي ببماری - دكترای دامپزشكي

های داخلي دام بزرگ

بيماريهای داخلي دامهای اهلي. 2بيماريهای عفوني دامهای اهلي . 1

بيماريهای اگزوتيك دام. 4بيماريهای تك سميان . 3

اپيدميولوژی بيماريهای دام. 6بيماريهای انگلي دام . 5

دكترای دامپزشكياداره دامپزشكي استان خراسان جنوبي علي اكبر عندلیبي37
. 3اصول و روش های مبارزه با بيماری های دامي         . 2بيماريهای انگلي دام  . 1

اصول واكسيناسيون وامنيت زيست در دام

دكترای دامپزشكياداره دامپزشكي استان كرمانشاه مجید همتي38
. 3اصول و روش های مبارزه با بيماری های دامي         . 2بيماريهای انگلي دام  . 1

اصول واكسيناسيون وامنيت زيست در دام

38

دكترای دامپزشكياداره كل دامپزشكي استان خراسان رضوی محمدرضا شريعتي 1

بهداشت وبيماری های زنبورعسل . 1

بهداشت وبيماری های كر م ابريشم . 2

بيماری های طيور . 1دكترای دامپزشكياداره كل دامپزشكي استان خراسان رضوی علیرضا  شهرام شرقي 2

دكترای دامپزشكياداره كل دامپزشكي استان خراسان رضوی محمود قربان زاده 3

بهداشت دام وطيور   . 1

بيماری های دام . 2

پدافند غير عامل . 3

بيماری های طيور . 4

بهداشت كشتارگاه دام وطيور. 4

دكترای دامپزشكيسازمان مركزی سعید امیر حاجلو 4

بهداشت ومديريت بيماری های طيور . 1

امنيت زيستي در مرغداری ها . 2

مديريت مبارزه با بيماری های تنفسي طيور. 3

سازمان مركزی وحید كشاورز5
دكترای تخصصي - دكترای دامپزشكي

بهداشت و بيماری های طيور

بهداشت ومديريت بيماری های طيور . 1

امنيت زيستي در مرغداری ها. 2

اصول وبرنامه واكسيناسيون در طيور. 3

دفتر بهداشت ومديريت بیمارهاي طیور ، زنبورعسل وكرم ابريشم 
جمع اساتید 



دكترای دامپزشكيسازمان مركزی علي هاشمي 6
مديريت بهداشت وبيماری های شتر مرغ . 1

مديريت بهداشت وبيماری های بوقلمون ، كبك وبلدرچين. 2

اداره كل دامپزشكي استان فارسامیر رضا حمیديان 7
 پژوهش در نظام MPH- دكترای دامپزشكي 

سالمت

بهداشت وبيماری های زنبورعسل وكر م ابريشم . 1

اپيدميولوژی. 2

بهداشت وبيماری های دام.3

اداره كل دامپزشكي استان قمسید احمدرضا فاطمي 8
دكترای تخصصي - دكترای دامپزشكي

بهداشت و بيماری های طيور

بهداشت وبيماری های طيور . 1

امنيت زيستي در مرغداری ها  2

اصول وبرنامه واكسيناسيون در طيور.3

اداره كل دامپزشكي استان گيالن  فاطمه پورصفر9
دكترای تخصصي - دكترای دامپزشكي

بهداشت و بيماری های طيور

بهداشت ومديريت بيماری های طيور . 1

امنيت زيستي در مرغداری ها . 2

اصول واكسيناسيون وبرنامه آن در طيور.3

دكترای دامپزشكيسازمان مركزی كامیار احمدي10

بهداشت وبيماری های زنبورعسل . 1

بهداشت وبيماری های كر م ابريشم . 2

امنيت زيستي در پرورش زنبور عسل وكرم ابريشم . 3

دكترای دامپزشكياداره كل دامپزشكي استان اردبيل بابك معترض11
اصول واكسناسيون در . 2عمليات واكسيناسيون دامپزشكي وحفظ اصول امنيت زيستي  . 1

بهداشت ومديريت بيماری های طيور. 3طيور 

بيماری های طيور. 2عمليات واكسيناسيون دامپزشكي وحفظ اصول امنيت زيستي   . 2دكترای دامپزشكياداره كل دامپزشكي استان اصفهان مجید فلسفي منش12

اداره كل دامپزشكي استان آذربايجان شرقي فرخ بهتاش 1
دكترای تخصصي - دكترای دامپزشكي

بهداشت و بيماری های آبزيان

بهداشت ومديريت بيماری های آبزيان . 1

بيماری های نوپديد وباز پديد آبزيان . 2

امنيت زيستي در مراكز تكثير وپرورش آبزيان . 3

اصول وروش های نمونه برداری آبزيان. 4

دانشگاه آزاد آرمان قربان زاده 2
دكترای تخصصي - دكترای دامپزشكي

بهداشت و بيماری های آبزيان

بهداشت ومديريت بيماری های آبزيان .1

امنيت زيستي در مزارع تكثير وپرورش آبزيان . 2

بيماريه ای نوپديد وباز پديد در آبزيان . 3

اصول وروش های نمونه برداری ابزيان . 4

بهداشت ومديريت بيماری ها وامنيت زيستي در مراكز تكثير وپرورش آبزيان زينتي. 5

دكترای تخصصي پاتولوژی- دكترای دامپزشكيسازمان مركزی عادل حقیقي خیابانیان 3

بهداشت ومديريت بيماری های آبزيان . 1

آسيب شناسي اختصاصي آبزيان . 2

آسيب شناسي عمومي . 3

تكنيك های نمونه برداری آبزيان وروش های نمونه برداری . 4

امنيت زيستي در مزارع تكثير وپرورش آبزيان. 5

دكترای دامپزشكيسازمان مركزی محمد عزيززاده 4

مديريت بهداشت مراكز تكثير ومزارع پرورش ماهيان سردآبي . 1

اصول امنيت زيستي در مراكز آبزی پروری . 2

آشنايي با بيماری های ويروسي وباكتريايي ماهي قزل آال . 3

 در ماهي قزل آال و روش های مبارزه VHS.IHN,INPآشنايي با بيماری های . 4

وكنترل مخاطرات 

مديريت بهداشت مراكز تكثير وپرورش ميگو . 5

آشنايي با بيماری های مهم رايج در صنعت ميگو . 6

آشنايي با بيماری های رايج ماهيان زينتي  وروش های كنترل ومبارزه. 7

اداره كل دامپزشكي استان هرمزگان سیدامیر مختار بهاري ممیمندي 5
دكترای تخصصي - دكترای دامپزشكي

بهداشت و بيماری های آبزيان
بهداشت وبيماری های آبزيان. 1

اداره كل دامپزشكي استان چهارمحال بختياری مظاهر زماني گندماني 6
 بهداشت و بيماری PhD- دكترای دامپزشكي

های آبزيان

امنيت زيستي در مراكز تكثير وپرورش ماهيان سردآبي وگرم آبي . 1

اصول وروش های نمونه برداری آبزيان .2

بيماری های نوپديد و بازپديد آبزيان. 3

اداره كل دامپزشكي استان خوزستان امین رنجبر7
 بهداشت و بيماری PhD- دكترای دامپزشكي

های آبزيان
اصول وروش های نمونه برداری آبزيان.1

12جمع اساتید 

دفتر بهداشت ومديريت بیماري هاي آبزيان 



اداره كل دامپزشكي استان مازندران علیرضا باباعلیان8
دكترای تخصصي بهداشت و بيماری های 

آبزيان

امنيت زيستي در مراكز تكثير وپرورش آبزيان . 1

اصول وروش های نمونه برداری آبزيان. 2

دكترای دامپزشكياداره كل دامپزشكي استان خراسان قم مهدي رفیعي 1

اصول قرنطينه در دام زنده وفرآورده های خام دامي . 1

TADاصول قرنطينه وبيماری های برون مرزی . 2

PPRبيماری های مخاطي ويروسي گوسفند وبز با محوريت . 3

كنترل وپيشگيری بيماری تب برفكي. 4

دكترای دامپزشكيسازمان مركزی محمدرضا ساالري نصرآباد 2

سامانه های قرنطينه وامنيت زيستي . 1

اصول قرنطينه در دام زنده وفرآورده های خام دامي . 2

آشنايي با قوانين ومقررات واردات وصادرات وترانزيت . 3

كار با سامانه های الكترونيك قرنطينه. 4

دكترای دامپزشكياداره كل دامپزشكي استان آذربايجان شرقي جمال مظاهر خامنه 1
دروس كلينكال پاتولوژی. 1

2 .PCR

 PCRتكنيكهای آزمايشگاهي - ويروس شناسي - دروس مرتبط با آزمايشگاه . 1 بيوتكنولوژیPhD دارایاداره كل دامپزشكي استان خراسان رضوی مريم ترابي2

دكترای دامپزشكياداره كل دامپزشكي استان خراسان رضوی نسیم مرداني 3

آشنايي با روش های تشخيص بيماری هاری . 1

 در ارتباط با سويه های HIاجرای دوره های آموزشي روش تشخيص سرولوژيك . 2

مختلف آنفلوانزا ونيوكاسل 

ELISAاجرای دوره های آموزشي روش تشخيص . 3

فوق ليسانس شيميسازمان مركزی لیدا بهبهاني 4

اندازه گيری آفالتوكسين به روش كروماتوگرافي اليه نازك . 1

آناليز خوراك دام وطيور. 2

آناليز مواد غذايي. 3

  بهداشت مواد غذاييPhD دارایسازمان مركزی فاطمه زارعان 5
ISO17025استاندارد . 1

آزمايشات بروسلوز. 2

دكترای تخصصي پاتولوژی- دكترای دامپزشكيسازمان مركزی پروانه صیفوري 6

(دام ، طيور وآبزيان وحيات وحش  )اصول كالبد گشايي ونمونه برداری . 1

(دام ، طيورو آبزيان )هيستوپاتولوژی عمومي 

 (دام ، طيور وآبزيان  )هيستو پاتولوژی اختصاصي . 3

اصول تهيه مقاطه ميكروسكوپي . 4

سوسيس ، كالباس )تشخيص بافت های غيرمجاز درفرآورده های غذايي با منشا دامي . 5

(، گوشت چرخ كرده وخمير مرغ 

اداره كل دامپزشكي استان فارس ايمانه  دالوري 7
متخصص كلينيكال -دكترای دامپزشكي

پاتولوژی
دروس كلينيكال پاتولوژی

اداره كل دامپزشكي استان قم علي  جوانشیر8
(آزمايش )بهداشت ومديريت بيمار های انگلي . 1

اداره كل دامپزشكي استان  اصفهان حمید ريیس زاده 9
 بهداشت مواد PhD- دكترای دامپزشكي

غذايي
2آزمون های ميكروبي مواد غذايي  .1 . PCR

دكترای دامپزشكيسازمان مركزی احمد رضا جابري 10

ISO/IEC 17025مباني ومستندسازی براساس الزامات استاندارد . 1

 ISO/IECكنترل كيفيت داخلي وخارجي در آزمايشگاهها براساس الزامات استاندارد . 2

17025 

تخمين عدم قطعيت اندازه گيری . 3

آمار پايه . 4

نمونه برداری از مواد غذايي وخوراك دام . 5

ISO/IEC 17025مميزی داخلي براساس الزامات استاندارد . 6

كنترل  )دوره های آموزشي در رابطه با ازمون های بخش ميكروبي در آزمايشگاهها . 7

(...كيفي ميكروبي تخم مرغ و

8جمع اساتید 

دفتر قرنطینه وامنیت زيستي 

2جمع اساتید 

مركز ملي تشخیص آزمايشگاه هاي مرجع ومطالعات كاربردي  



دكترای تخصصي شيمي تجزيهاداره دامپزشكي استان گيالن حديث سقطچي 11

كنترل كيفي شيمي مواد غذايي . 1

آشنايي با دستگاههای سنجش مواد معدني وروش های آناليز مواد معدني . 2

روش های ارزيابي وكنترل كيفي افزودني ها در فرآورده های خام دامي وخوراك دام. 3

دكترای تخصصي بيوشيميامیر آقايي12
 اجرای دوره های آموزشي ELISA     2اجرای دوره های آموزشي روش تشخيص . 1

HPLCروش تشخيص 

دكترای تخصصي ايمني شناسياداره دامپزشكي استان گيالن ريحانه قربانپور13

روشهای سرولوژی تشخيص آزمايشگاهي بيماريهای طيور و تفسير نتايج آن.  1

كارگاه االيزا و تفسير نتايج آن. 2

 و طراحي پرايمرPCRكارگاه عيب يابي . 3

سازمان مركزی كتايون  كیاني 1
دكترای تخصصي - دكترای دامپزشكي

فارماكولوژی

 در كارخانه های دارويي GMPاصول وكاربرد . 1

اصول علمي وصحيح مصرف دارو ،سموم ومواد ضدعفوني در دامپزشكي . 2

آشنايي با سيستم مراقبت پس از فروش دارو ومواد بيولوژيك. 3

كاربرد توليد وفرآروی گياهان دارويي . 1دكترای دامپزشكياداره كل دامپزشكي استان فارسسیدعلیرضا مومني2

دكترای داروسازیسازمان مركزی اقدس صفري 3

در كارخانجات توليد كننده داروهایGMPنحوه انجام بازرسي . 1

 (سم ضد عنوی ، دارو ومكمل ) دامپزشكي 

مديريت كيفيت در صحت ساخت دارو های دامپزشكي . 2

راهكارهای ارتقاء كيفيت داروهای دامپزشكي . 3

  در كارخانجات توليد داروهای دامپزشكيPIC/s گانه 9پياده سازی اصول 

دكترای دامپزشكياداره كل دامپزشكي استان خوزستان محمود ايرج دوست4

آشنايي با سيستم مراقبت پس از . 2 در كارخانه های دارويي GMPاصول وكاربرد . 1

عمليات واكسيناسيون دامپزشكي و حفظ اصول امنيت . 3فروش دارو ومواد بيولوژيك  

اصول -3 و آبله PPRيماريهای مخاطي ويروسي گوسفند و بز با محوريت . 4زيستي 

پاكسازی و ضدعفوني اماكن دامي

سازمان مركزی حبیب اله عبدالوهاب 1
دكترای تخصصي - دكترای دامپزشكي

اپيدميولوژی

اپيدميولوژی . 1

هماني پدافند غيرعامل            . 2  

پدافند غيرعامل در حوزه دامپزشكي   . 3   

آمار حياتي . 4

5 .G IS

دكترای دامپزشكيسازمان مركزی حسین مهدوي شهري 2

پدافند غير عامل . 1

قوانين ومقررات مرتبط بادارو ومواد بيولوژيكي دامپزشكي . 2

قوانين ومقررات دامپزشكي. 3

سازمان مركزی علي آتشي 1
- فقه و حقوق خصوصي (PhD)دكترای

دكترای دامپزشكي

قوانين وآئين نامه های سازمان دامپزشكي . 1

حقوق حيوانات . 2

آشنايي با قوانين ومقررات دامپزشكي . 3

آشنايي با ديوان عدالت اداری وقوانين وآيين دادرسي . 4

آشنايي با قوانين وآيين نامه های تخلفات اداری. 5

اداره كل دامپزشكي استان كرمانشاهحیات سوماري2
كارشناسي ارشد حقوق - دكترای دامپزشكي 

بين الملل
قوانين وآئين نامه های سازمان دامپزشكي. 1

دفتر دارو ودرمان 
13جمع اساتید 

2جمع اساتید 
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حوزه پدافند 

2جمع اساتید 

اداره حقوقي وقراردادها 


