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 "رزومه علمی و پژوهشی دکتر نوید بصیری  "

  ارایه و چاپ مقاله با نمایهISI در ژورنالComparative Clinical Pathologyتحت عنوان 

" Evaluation of Biochemical Parameters for the Prediction of Left 

Displaced Abomasum in Dairy Cows Using the Logistic Regression Model" 

  هیدروکسی سی اهمیت اندازه گیری مقادیر بتابرر"پژوهشی تحت عنوان-مقاله علمیارایه و چاپ

پیشگویی ابتال به پارامترهای بیوشیمیایی سرم درستریفیه و برخی دیگر ازچرب غیر ا، اسیدهای بوتیرات

 تحقیقات تهرانعلوم و ای دانشگاه آزاد اسالمی واحد در مجله پاتوبیولوژی مقایسه "جابجایی شیردان

  بررسی تغییرات ویتامین  "ارایه مقاله علمی پژوهشی تحت عنوانA و بتا کاروتن سرم در گوساله های

 در مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار "نژاد هلشتاین 

  م در بررسی اهمیت تغییرات پارامترهای بیوشیمیایی سر "ارایه مقاله علمی پژوهشی تحت عنوان

محاسبه میزان خطر بروز جابجایی شیردان در گاوهای شیری با استفاده از مدل آماری رگرسیون 

 در مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج "لوجستیک 

  بررسی ارتباط بین تغییرات اجسام کتونی و پارامترهای  "ارایه و انجام طرح پژوهشی تحت عنوان

دوره انتقالی با بروز بیماری جابجایی شیردان در دامداریهای صنعتی استان بیوشیمیایی سرم گاو در 

 در دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان "تهران 

 تعیین مقدار ترکیبات فنلی و ارزیابی خواص فیزیکوشیمیایی و آنتی  " ناونع تحت یشهوژپ حرط هیارا

 نادهاز دحاو یمالسا دازآ هاگشناد رد " عسل از چند منطقه جغرافیایی در ایرانچند نوع اکسیدانی 

  ن آ در سرم خون گوساله های نوزاد ان تغییرات بتا کاروتن و ویتامیبررسی میز "ارایه مقاله تحت عنوان

به صورت سخنرانی در ششمین کنگره  "ماهگی  4 هلشتاین در خالل زمانهای مختلف از بدو تولد تانژاد 

در دانشگاه فردوسی مشهد و انتخاب آن به عنوان مقاله  44دانشجویان دامپزشکی ایران در شهریور ماه 

 برتر در سمینار

  بررسی ارتباط شاخصهای بیوشیمیایی سرم خون با بروز جابجایی شیردان در  "ارایه مقاله تحت عنوان

کنگره ملی دامپزشکی ایران دایر در مرکز همایشهای بین المللی رازی تهران در در هجدهمین  "گاو 

 39اردیبهشت ماه 

  تأثیر تعادل منفی انرژی در دوره انتقالی بر پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون  "ارایه مقاله تحت عنوان

لی رازی تهران در در هجدهمین کنگره ملی دامپزشکی ایران دایر در مرکز همایشهای بین المل "گاو 

 39  اردیبهشت ماه

  سرم در گوساله  آبررسی عوامل موثر در تغییرات مقادیر بتا کاروتن و ویتامین  "ارایه مقاله تحت عنوان

در هجدهمین کنگره ملی دامپزشکی ایران دایر در مرکز همایشهای بین المللی رازی تهران  "های نوزاد 

 39در اردیبهشت ماه 

 مایش بهداشت و بیماریهای آبزیان ایران در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهرانشرکت در دومین ه 

  شرکت در پنجمین سمپوزیوم جراحی ، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی در دانشکده دامپزشکی

 دانشگاه شهرکرد
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 "دکتر نوید بصیری رزومه عمومی ، آموزشی و اجرایی  "

 

 مشهد: صادره                       0631شهریور  01: متولد                ضیاءالدین: فرزند                نوید بصیری

 ( Ph.D) دکترای تخصصی : آخرین مدرک تحصیلی 

 (آسیب شناسی بالینی )  کلینیکال پاتولوژی: رشته تحصیلی 

 

 واحد علوم و تحقیقات تهران: دانشگاه محل تحصیل 

 فیزیولوژی ، میکروبیولوژی و انگل شناسی: تخصص جانبی             بیوشیمی و هماتولوژی: تخصص اصلی 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان یکشزپ مولع هدکشناد علمی تمام وقتاستادیار و عضو هیأت 

واحد علوم و تحقیقات ( آسیب شناسی بالینی )  تخصصی در رشته کلینیکال پاتولوژیورود به دوره دکترای 

 0631تهران در سال 

از واحد علوم و ( آسیب شناسی بالینی )  در رشته کلینیکال پاتولوژی(  Ph.D) اخذ مدرک دکترای تخصصی 

 0631تحقیقات تهران در سال 

 0631به مرتبه استادیاری از شهریور ماه سال ارتقا 

 تا کنون 0633دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان از سال  ت علمی تمام وقتعضو هیأ

 0631لغایت  0631واحد علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان از سال و دانشجویی  معاونت آموزشی

 0631لغایت  0631تان از سال واحد علوم و تحقیقات سیستان و بلوچسیاست شورای آموزشی ر

 0631لغایت  0631واحد علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان از سال ته دانشجویی ریاست کمی

 0631لغایت  0631واحد علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان از سال  میته انضباطیریاست ک

واحد علوم و رشناسی ارشد ون سراسری کانماینده تام االختیار مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسالمی در برگزاری آزم

 0631لغایت  0631تحقیقات سیستان و بلوچستان از سال 

واحد علوم و تحقیقات  در( مقطع کارشناسی ارشد ) مسئول برگزاری کلیه آزمونهای دوره تحصیالت تکمیلی 

 0631لغایت  0631سیستان و بلوچستان از سال 

 0631لغایت  0631علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان از سال واحد  هد و ایثارگرنایب رئیس ستاد شا

 0631لغایت  0631واحد علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان از سال ورای پژوهشی عضو ش

 0631لغایت  0631واحد علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان از سال  شورای فرهنگیعضو 

لغایت  0631علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان از سال  کاربر ارشد سایت نقل و انتقاالت دانشجویی واحد

0631 

بیوشیمی ، هماتولوژی ، میکروبیولوژی ، انگل شناسی و ) همکاری و تدریس کلیه دروس علوم پایه و آزمایشگاهی 

شامل رشته  نادهاز دحاو یمالسا دازآ گاهدانش یکشزپ مولع هدکشناده های دایر در تمامی رشت( فیزیولوژی 

تا کنون 0633سال یشگاهی ، پرستاری و مامایی از علوم آزمادامپزشکی ، های    




