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 سوابق اجرایی، علمی، مدیریتی، و ...
 

 26و حضور در جبهه های جنگ تحصیلی سال   D.V.Mشاپور اهواز در مقطع  جندیدانشگاه  8831فارغ التحصیل سال 

 –نطنز  –اردستان  –مدیریت دامپزشکی استان های یزد و اصفهان در مسئولیت مدیر کل استان یزد روسای شبکه دامپزشکی نجف آباد  -

  سال 86شهرستان اصفهان و مجدداً نجف آباد 

 سال  8اداره کل دامپزشکی  شمسئول آموز -

 سال  82مدیر اداره بررسی و کنترل بیمارستان دامی استان اصفهان  -

 موسس و مدیر عامل تعاونی اعتبار دامپزشکی همزمان-

 موسس و بازرس تعاونی مسکن نظام دامپزشکی  -

 عضو هیئت مدیره نظام دامپزشکی دوره دوم و علی البدل دور سوم-

 سال  4کارشناس بررسی هیئت بدوی تخلفات نظام دامپزشکی  -

 مدرس در مراکز آموزشی جهاد -

 در آسیای میانهسرمایه گذاری   مشاور و جهت نظارت بر واردات گوشت آسیاییاعزام به کشور های اروپایی و  -

 8411و آزمون داوری در سال  11کارشناس رسمی در رشته مربوطه در سال پذیرش  -

 
 

 اهم دیدگاه ها و برنامه ها:
 

 و تسلط بر کار کارشناسان  کانون موارد ذیل اعالم می گردد  ، راستگوییبا توجه به اعتقاد بنده به صداقت 

 سریع در کارها  جهت تالش در راستای  ارتباط اصولی و تنگاتنگ بخش دادستان با مدیریت و بخش ها -8

 تالش در راستای برگزاری کالس های توجیحی و آموزش پیشگیری از تخلفات احتمالی  -6

احساسی و غرض ورزی ها علیه کارشناسان که عمدتاً بعد از ارسال گزارشات و  –ام شکایات بیمورد جلوگیری ازدحتالش در راستای  -8

 می گردد. پادرمیانی و داوری انجام گفتمان وده و حل موضوع از طرق اکثرا از طریق وکالء پیگیری می کرد از طریق ایجاد تعرفه بازدارن

 برخورد قاطع با اندک کارشناسانی که در گزارشات سوءنیت داشته اند . -4

تالش در راستای رفع سوء تفاهمات و برداشت های متفاوت از صالحیت ها بین کارشناسان و شفاف نمودن  تعدادی از صالحیت ها ،  -3

 . هماهنگی با سایر قسمت ها و شورای عالی  با پیگیری و بین گروهی

بدون تعصب گروهی و صنفی  کانون انتخابات  ارکان تالش در راستای آگاه سازی و اهداف خود در جهت حضور گسترده کارشناسان در -2

 جهت انتخاب اصلح در این دوره مدیریتی 

 

    
 


