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کارگاه کاربرد نانوتکنولوژی در کشاورزی و منابع طبیعی
کارگاه روزنامه نگاری
سمینار علمی نانوتکنولوژی و کاربرد آن در صنایع کشاورزی
 -4طرح پژوهشی:
عنوان :تاثیر روش خمیرگیری و مقدار مخمر بر کیفیت نان بربری
مجری :دکتر یحیی مقصودلو،
همکاران :دکتر مهدی کاشانی نژاد ،دکتر مرتضی خمیری و مهندس آزاده سلیمی

زهره دلیری
آزاده سلیمی

 -5سایر موارد
رتبه اول بین فارغ التحصیالن دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دوره کارشناسی ارشد
ورودی سال 1830
رتبه اول آزمون دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 1833
رتبه  18استانی و  80کشوری در آزمون استخدام ادواری سال 1838
فارغ التحصیل از کانون زبان ایران
عضویت در انجمن صنایع غذایی ایران
عضویت در نظام مهندسی
 -6سمت ها و پست های اجرایی:
مدیر گروه بهداشت دانشکده دامپزشکی
مشاور انجمن علمی مهندسی علوم و صنایع غذایی
عضو کارگروه بررسی توانایی علمی متقاضیان جذب ،راتبه و تبدیل وضعیت گروه آموزشی علوم دامی و
صنایع غذایی

