
  



 
 زیست ستادا ایران، اسلامی جمهوری علوم فرهنگستان پایه علوم گروه وابسته عضو درویش جمشید دکتر

 .بیرجند دانشگاه اسبق رئیس و مشهد فردوسی دانشگاه شناسی

 علوم کارشناسی مدرک 0333 سال در. آمد دنیا به بیرجند در 0331 سال در درویش جمشید دکتر

 اخذ به ترتیب به 0331 و 0333های سال در و شد فرانسه عازم و کرد دریافت تبریز دانشگاه از را طبیعی

  0331 سال دروی  .آمد نائل جانوری بیوسیستماتیک تخصصی دکتری و ارشد کارشناسی درجه

 دانشگاه استادی مرتبه به 0311 سال در و دانشیاری مرتبه به 0311  سال در و شد تبریز دانشگاه استادیار

 .آمد نائل مشهد فردوسی

 01 از بیش و رسیده چاپ به داخلی و المللی بین معتبر نشریات در مقاله صد از بیش درویش جمشید دکتر آقای مرحوم از

 از همچنین. بودند کتاب عنوان 3 مترجم و عنوان 0 مؤلف ایشان. است شده ارائه داخلی و المللیبینهای کنفرانس در مقاله

 .است نموده اجرا نیز پژوهشی طرح 01 از بیش درویش دکتر. است رسیده ثبت به اختراع سه ایشان

 یجانورشناس پژوهشی مرکز مؤسس ایشان. شد انتخاب کشور نمونه استاد عنوان به 0311 سال در درویش دکتر شادروان

 .داشت عهده به را آن ریاست0330 تا 0331 سال از و بود مشهد فردوسی دانشگاه

 جمشید درویش استاد و خدمات مدیریتی ،کاری سوابق

 (0303-0333) تبریز دانشگاه شناسیزیست گروه مدیریت -

 ( 0300-0303) بیرجند دانشگاه ریاست  -

 ( 0311 تا 0300 ) آن آموزشی معاونت و بیرجند واحد اسلامی آزاد دانشگاه موسس -

 ( 0311-0301) مشهد فردوسی دانشگاه شناسی زیست گروه مدیریت -

 ( 0310-0311) مشهد فردوسی دانشگاه علوم دانشکده دانشجویی و پژوهشی آموزشی، معاونت -

 ( 0311-0310) مشهد فردوسی دانشگاه علوم دانشکده پژوهشی معاونت -

 ( 0313-0310) مشهد فردوسی دانشگاه پژوهشی مدیریت -

  0313 از مشهد فردوسی دانشگاه شناسیجونده پژوهشی گروه مدیریت -

  )عضو هیأت علمی دااگشنه فردوسی مشهد(   رپفسور جمشید ردویش

  



  0331 از مشهد فردوسی دانشگاه کاربردی شناسیجانور پژوهشی مرکز ریاست و موسس -

  0311 از آمریکا پستاندارشناسان انجمن دایمی عضو  -

  ایران اسلامی جمهوری علوم فرهنگستان در وابسته عضویت -

  فرانسه سیستماتیک انجمن در عضویت  -

 ایران شناسیزیست انجمن در عضویت -

  تبریز دانشگاه آزمایشگاهی حیوانات پرورش مرکز تأسیس -

 ( 0303-0333) تبریز دانشگاه دانشگاهی جهاد شناسیزیست هسته مسئولیت -

  فرهنگی انقلاب ستاد شناسیزیست ریزیبرنامه کمیته در شناسیزیست هسته نماینده -

  آن مسئولیت تقبل و بیرجند در تهران دانشگاه کویری تحقیقات مرکز شعبه مؤسس -

  بیرجند واحد اسلامی آزاد دانشگاه مؤسس -

  بیرجند خیز زلزله شهر برای مولفه سه نگاریلرزه مرکز مؤسس  -

  مشهد فردوسی دانشگاه همکاری با بیرجند پزشکی دانشکده تأسیس در همکاری  -

 ( 0310) مشهد فردوسی دانشگاه در جانوری بیوسیستماتیک ارشد کارشناسی دوره  ایجاد  -

 ( 0311) شتهر این در دانشجو پذیرش و مشهد فردوسی و تهرانهای دانشگاه در جانوری بیوسیستماتیک دکتری دوره ایجاد -

  فناوری و تحقیقات علوم وزارت موفقت با 0331 سال در کاربردی جانورشناسی پژوهشی مرکز ایجاد -

 استاد تاختراعا

 بمرت و گیاهی و جانوری مختلفهای گونه درها کروموزوم مشخصات تشخیص اتوماتیک نیمه سامانه طراحی   -

 (مشهد فردوسی دانشگاه مهندسی دانشکده همکاری با) آنها سازی

 (مشهد فردوسی دانشگاه علوم دانشکده شیمی گروه همکاری با) مضرهای موش با مبارزه برای دودزا شمع ساخت -

 (شهدم فردوسی دانشگاه کشاورزی دانشکده همکاری با) میدانیهای بررسی درها موش کلنی مطالعه دستگاه ساخت   -

 بعد از فوت استاد خانواده محترم ایشان بخشی از کتب تخصص مرحوم را به کتابخانه اهدا فرمودند.


