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  98/15 1378 علوم کشاورزی و منابع طبيعي گرگان شيالت-مهندسي منابع طبيعي ليسانس 1

  63/16 1381 تربيت مدرس شيالت-مهندسي منابع طبيعي فوق ليسانس 2

 گرايش تغذيه آبزيان 18/19 1398 اروميه نتکثير و پرورش آبزيا دکتری 3

 كارشناسي ارشد :عنوان پايان نامه  -

 (Huso husoتعيين ميزان بهينه پروتيين در جيره غذايي بچه فيل ماهيان )

 : عنوان پايان نامه دكتری  -

ناسب استفاده از فرآورده حاصل در تعيين سطح مو  ای کنجاله کانوالبر محتوای مواد ضد تغذيه بررسي اثر آنزيم فيتاز و پرتوالکترون
  (Oreochromis niloticus) بچه ماهيان تيالپيای نيل جيره غذايي
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 07/05/1399 :تاريخ تكميل فرم

 

 وزارت جهاد كشاورزی

 اورزیكشو آموزش سازمان تحقيقات

 موسسه تحقيقات شيالت ايران 

 فرم اطالعات محققين



 : ها و طرحهاي تحقيقاتيپروژه -12  

 واحد اجرا *نوع تحقيق شماره مصوب عنوان پروژه/طرح
سمت در 
 پروژه/طرح

وضعيت 

** 

سال 
 شروع

سال 
 خاتمه

 شماره ثبت
گزارش 

 نهايي

سه ای نتايج تکثير مولدين قزل آالی رنگين بررسي مقاي
 کمان بالغ سازگار شده در آب لب شور با شيرين

 مستقل 86018-0000-01-200000-019-2
مرکز تحقيقات ملي 
 آبزيان آبهای شور

 4/88 1387 1385 خاتمه يافته مجری

بررسي سطوح مختلف غذادهي و اثرات آن بر رشد و 
 ل آالی رنگين کمانضريب تبديل غذايي در ماهيان قز

 مستقل 86038-0000-01-200000-019-2
مرکز تحقيقات ملي 
 آبزيان آبهای شور

 789/87 1386 1385 خاتمه يافته همکار

دستيابي به بيوتکنيک توليد غذای زنده به منظور استفاده 
 در تکثير و پرورش آبزيان

 مستقل 86037-0000-01-200000-019-2
مرکز تحقيقات ملي 

 بهای شورآبزيان آ
 940/87 1385 1385 خاتمه يافته همکار

تاثير نوبتهای غذادهي و اندازه رهاسازی بر ضريب 
تبديل غذايي ماهي قزل آالی رنگين کمان در آب لب 

 شور
 مستقل 86011-0000-01-200000-019-2

مرکز تحقيقات ملي 
 آبزيان آبهای شور

 146/88 1386 1385 خاتمه يافته همکار

ری و عملکرد توليد در استخرهای خاکي آب بهبود بهره و
لب شور قزل آال از طريق ايجاد محيط های محصور و 

 افزايش دوره نوری
 مستقل 86100-12-12-2

مرکز تحقيقات ملي 
 آبزيان آبهای شور

 1384/89 1387 1386 خاتمه يافته همکار

بررسي ارزش غذايي ماهيان قزل آالی رنگين کمان 
لب شور و شيرين استان يزد و  یآبهاپرورشي در شرايط 

 تراکم برخي فلزات سنگين بر اساس تجزيه بافت عضله
 مستقل 86077-12-12-2

مرکز تحقيقات ملي 
 آبزيان آبهای شور

 1250/88 1388 1386 خاتمه يافته همکار

( پرورشي در Huso husoمولدسازی فيل ماهي )
 شرايط آب لب شور منطقه بافق يزد

 خاص 88001-12-12-4
مرکز تحقيقات ملي 
 آبزيان آبهای شور

 42369/91 1390 1388 خاتمه يافته همکار

 مستقل 12-12-12-8703-88057 بررسي اقتصادی پرورش ماهيان تيالپيا در ايران
مرکز تحقيقات ملي 
 آبزيان آبهای شور

 41684 1390 1388 خاتمه يافته همکار

تيالپيای تعيين بيوتکنيک تکثير و توليد بچه ماهيان نورس 
 پرورشي در شرايط آب لب شور بافق

 مستقل 88016-8703-12-12-12
مرکز تحقيقات ملي 
 آبزيان آبهای شور

 41274 1390 1388 خاتمه يافته همکار

تعيين مناسب ترين جيره غذايي برای پرورش تيالپيای 
 سياه در آب لب شور بافق

 مستقل 88014-8703-12-12-12
مرکز تحقيقات ملي 

 آبهای شورآبزيان 
 40914 1390 1388 خاتمه يافته مجری

مطالعه وضعيت سازگاری، رشد و بازماندگي تيالپيا در 
 شرايط پرورشي آب لب شور بافق

 مستقل 87053-12-12-12
مرکز تحقيقات ملي 
 آبزيان آبهای شور

 41389 1389 1387 خاتمه يافته همکار

رش بررسي امکان معرفي تيالپيا به صنعت تکثير و پرو
 آبهای داخلي مناطق کويری ايران

 مستقل 8703-12-12-1
مرکز تحقيقات ملي 
 آبزيان آبهای شور

 42760 1390 1387 خاتمه يافته همکار

بهينه سازی جيره غذايي تيالپيای سياه با جايگزيني اقالم 
 غذايي بومي و ارزان

 مستقل 89087-12-12-2
مرکز تحقيقات ملي 
 آبزيان آبهای شور

 44473 1391 1389 مه يافتهخات مجری

بررسي روشهای توليد تک جنس تيالپيای سياه در شرايط 
 آب لب شور بافق

 مستقل 88015-8703-12-12-12
مرکز تحقيقات ملي 
 آبزيان آبهای شور

 40913 1390 1388 خاتمه يافته همکار

تحت  supermaleامکان توليد تيالپيای سياه ابرنر 
 شرايط آب لب شور بافق

 مستقل 89133-12-12-2
مرکز تحقيقات ملي 
 آبزيان آبهای شور

 46653 1391 1389 خاتمه يافته همکار

تعيين اپتيمم های تکثير )شوری، دوره نوری، تراکم و 
نسبت جنسي مولدين( ماهيان تيالپيای پرورشي سياه در 

 شرايط آب لب شور بافق
 مستقل 89203-12-12-2

مرکز تحقيقات ملي 
 رآبزيان آبهای شو

 49231 1391 1389 خاتمه يافته همکار

پروژه ماهي تيالپيا  EIAارزيابي اثرات زيست محيطي 
 در آب لب شور منطقه بافق يزد

 مستقل 89077-12-12-2
مرکز تحقيقات ملي 
 آبزيان آبهای شور

 40286 1390 1389 خاتمه يافته همکار

بررسي بازده اقتصادی پرورش تيالپيا بر اساس تراکم 
 در استخرهای خاکي با آب لب شوربهينه 

 مستقل 90011-12-12-2
مرکز تحقيقات ملي 
 آبزيان آبهای شور

 49222 1391 1390 خاتمه يافته همکار

 -طراحي و مشاوره ساخت استخرهای آبزی پروری 
 کشاورزی

 خاص 90136-12-12-4
مرکز تحقيقات ملي 
 آبزيان آبهای شور

 51273 1393 1390 خاتمه يافته مجری

ررسي اثر دما، شوری، دوره نوری، تراکم و همجنس ب
خواری بر رشد و بازماندگي الرو تيالپيا در آب لب شور 

 بافق
 خاص 91103-12-12-2

مرکز تحقيقات ملي 
 آبزيان آبهای شور

 48804 1392 1391 خاتمه يافته همکار



 واحد اجرا *نوع تحقيق شماره مصوب عنوان پروژه/طرح
سمت در 
 پروژه/طرح

يت وضع

** 

سال 
 شروع

سال 
 خاتمه

 شماره ثبت
گزارش 

 نهايي

پرورش تيالپيا در قفس در برخي منابع آبي )استخرهای 
 پرورش و ذخيره آب کشاورزی( حوزه بافق

 خاص 91106-12-12-4
مرکز تحقيقات ملي 
 آبزيان آبهای شور

 49721 1393 1391 خاتمه يافته همکار

 Husoي )بررسي روند تکامل گناد مولدين فيل ماه

huso ،پرورشي در منابع آبهای لب شور زيرزميني )
 بافق

 خاص 92127-12-12-4
مرکز تحقيقات ملي 
 آبزيان آبهای شور

 49508 1394 1391 خاتمه يافته مجری

پايش شرايط بهداشتي و بررسي عوامل بيماريزای عفوني 
 در کارگاه های تکثير و پرورش تيالپيا در بافق

 خاص 91104-12-12-2
رکز تحقيقات ملي م

 آبزيان آبهای شور
 48901 1392 1391 خاتمه يافته همکار

 خاص 4-12-12-91140 پرورش تيالپيا در سيستم آکواپونيک
مرکز تحقيقات ملي 
 آبزيان آبهای شور

 47474 1393 1391 خاتمه يافته همکار

 در تيالپيا تک جنس 1مقايسه کارايي دوسيستم نرسينگ

و تيالپيا  Oreochromis niloticus تيالپيا سياه

 .(.Oreochromis sp )هيبريد قرمز

 مستقل 95103-12-12-2
مرکز تحقيقات ملي 
 آبزيان آبهای شور

 54032 96 95 خاتمه يافته همکار

بررسي ارتباط برخي عوامل زيستي و غيرزيستي با رشد 
 ماهي تيالپيا پرورشي در سيستمهای خاکي و بسته

 مستقل 94126-12-12-2
يقات ملي مرکز تحق

 آبزيان آبهای شور
 53554 96 94 خاتمه يافته همکار

بررسي سطوح بهينه غذادهي، دما و تراکم الرو تيالپيا 
 برای زمستان گذراني در آب لب شور

 خاص 970370-007-12-89-24
يقات ملي مرکز تحق

 آبزيان آبهای شور
 همکار

در حال 
 داوری

97 98  

 طرح مشترك، طرح مستقل، طرح خاص، طرح شورای تحقیقات و فناوری استان  : پروژه، وع تحقیقن  *

 مختومه، متوقف شده ، : در دست اجراء وضعیت  **

 …و ، ابتكار نوآوري ، اختراع -13

 تاريخ محل تاييد يا ثبت* مورد رديف

1    

 .ضروری است …تاییدکننده یا ثبت کننده نوآوری، اختراع، ابتكار و …ذکر عنوان شورا، کمیسیون ، کمیته، مجمع یا  *

 همین جدول است. …های جدید، رقم یا ارقام معرفی شده ومحل درج اطالعات مربوط به شناسایی گونه یا گونه -

 : مقاالت علمي و پژوهشي -14
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1 
های رشد و ترکيبات بدن بررسي اثرات سطوح پروتيين جيره بر شاخص

 *   (H.huso)بچه فيل ماهيان 

 1 1381 4 مجله علوم دريايي ايران

2 
ست آرتميای درياچه گشايي سيبررسي اثرات شوری و دما بر قابليت تخم

 *   اروميه

 3 1383 1 مجله علوم و تکنولوژی خليج فارس

3 
مطالعه تاثير دما بر پوست اندازی و تلفات خرچنگ دراز آب شيرين 

(Astacus leptodactylul)   * 

 4 1391 1 مجله زيست شناسي ايران

4 
جهت پرورش مولدين  بررسي امکان استفاده از آبهای لب شور زيرزميني

 *   کمان و ارزيابي کيفيت اسپرم و تخمک نقزل آالی رنگي

 1 1388 3 پژوهشي شيالت -مجله علمي

5 
تاثير نوبت های غذادهي و اندازه رها سازی در رشد و ضريب تبديل 

 *   غذايي ماهي قزل آالی رنگين کمان در آب لب شور

 2 1388 2 پژوهشي شيالت -مجله علمي

6 
 Oreochromisزماندگي تيالپيای نيل وضعيت سازگاری، رشد و با

niloticus در شرايط پرورشي آب لب شور بافق   * 

 2 1391 2 مجله علمي شيالت ايران



7 
بهبود بهره وری و عملکرد توليد در استخرهای خاکي آب لب شور پرورش 

 4 1388 4 پژوهشي شيالت -مجله علمي *   net pen قزل آال از طريق ايجاد محيط محصور

*   توسعه صنعت آبزی پروری با استفاده از منابع آبهای لب شور زيرزميني 8
 

 1 1390 4 آبزی يزد

 *   بررسي اثر شوری بر رشد و بازماندگي الرو تيالپيای نيل 9

 2 1395 9 فصلنامه علوم تکثير و آبزی پروری

10 
بررسي سطوح جايگزيني کنجاله کلزا، پنبه دانه و آزوال در جيره غذايي 

 *   يالپيای نيلت

 1 1396 2 علوم و فنون شيالت

11 

بررسي اثر تراکم ذخيره سازی بر رشد و بازماندگي تيالپيا 

Oreochromis niloticus  در استخر خاکي در شرايط آب لب
 شور

  * 

 2 1396 2 علوم و فنون شيالت

12 
( تاالب انزلي به عنوان Azolla filiculoidesاستفاده از پودر آزوالی )

 Iranocichlaمنبع پروتئين گياهي در تغذيه ماهي زينتي سيچاليد ايراني )

hormuzensis) 

  * 

 4 1399 1 فصلنامه علمي پژوهشي محيط زيست جانوری

13 
پرورش بررسي برخي عوامل ليمنولوژيک در سيستم های خاکي و بسته 

*   ايالپيت
 

 4  پذيرش مجله علمی شیالت ایران

14 
 Oreochromisتوليد بچه ماهي نورس تيالپيا سياه  ييکارا بررسي

niloticus  و هيبريد قرمزOreochromis sp.  گنينرس ستميس دودر   *
 

 5  پذيرش فصلنامه علمي پژوهشي محيط زيست جانوری

15 
اهي قزل آالی رنگين کمان با استفاده نخستين تجربه تکثير موفقيت آميز م

 از منابع آبهای لب شور زيرزميني بافق
 1 1388 آذر اولين همايش بافق و توسعه مبتني بر فناوری   *

16 

آلفا متيل تستسترون بر نرسازی، طول کل بدن، وزن و -17اثر هورمون 

در  Oreochromis niloticus بازماندگي در الروهای تيالپيای نيل
 ط پرورش رد آب لب شورشراي

*   

پنجمين کنگره علوم دامي ايران، دانشگاه صنعتي 
 اصفهان

 4 1391 شهريور

17 
بررسي امکان استفاده از آب های لب شور زيرزميني جهت پرورش 

 مولدين قزل آالی رنگين کمان و ارزيابي کيفيت اسپرم و تخمک

*   

اولين همايش ملي اصالح الگوی مصرف با 
 بع طبيعي، کشاورزی و دامپزشکيمحوريت منا

 1 1388 بهمن

 1 1390 آذر اولين همايش ملي آبزی پروری ايران   * بررسي اثر شوری بر شاخص های رشد بچه ماهيان قزل آالی رنگين کمان 18

   * بررسي تاثير پتاسيم و امکان پرورش تيالپيا در آبهای لب شور زيرزميني 19

جمين هفدهمين کنفرانس سراسری و پن
 کنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران

 1 1391 شهريور

 4 1390 آذر اولين همايش ملي آبزی پروری ايران   * تعيين برخي ويژگي های تکثير تيالپيا در شرايط آب لب شور بافق 20

21 
معرفي تيالپيا به صنعت تکثير و پرورش آب های داخلي مناطق مرکزی 

 ها ايران، چشم اندازها و چالش

 3 1390 آذر اولين همايش ملي آبزی پروری ايران   *

22 
ای برای مديريت منابع آب شور زيرزميني در مناطق مرکزی تيالپيا، گزينه

 ايران

*   

همايش کشوری کشاورزی، توليد ملي با 
 محوريت آمايش سرزمين

 4 1391 اسفند

   * آکواپونيک ای در سيستمتوليد توام ماهي تيالپيا و محصوالت گلخانه 23

پروری ماهيان ای آبزیمنطقه-همايش ملي
 دريايي

 4 1394 اسفند

24 
بررسي ترکيب روش های فرآوری تابش پرتو الکترون و آنزيم فيتاز بر 

 ميزان پروتئين و مواد ضدتغذيه ای کنجاله  کانوال

*   

پنجمين همايش ملي کاربرد فناوری هسته ای 
 در کشاورزی و منابع طبيعي

 1 1398 آبان

   * تکنيک های نوين آبزی پروری در آبهای لب شور داخلي 25

 –همايش ملي منطقه ای آبزی پروری 
 و ارتقائ بهره وری منابع آبمديريت 

 1 1397 دی

26 
بررسي تاثير ميزان پتاسيم آب بر رشد و بازماندگي بچه ماهيان تيالپيا در 

 1 1390 آذر اولين همايش ملي آبزی پروری ايران  *  آبهای لب شور زيرزميني

27 
اثر آنتي آروماتاز لتروزول بر نرسازی الروهای تيالپيای نيل در شرايط 

 5 1390 آذر ين همايش ملي آبزی پروری ايراناول  *  آب لب شور ايستگاه بافق 

28 
آلفا متيل تستوسترون بر نر سازی الروهای تيالپيای سياه  17اثر هورمون 

 2 1390 آذر اولين همايش ملي آبزی پروری ايران  *  در شرايط آب لب شور  ايستگاه بافق

29 
و تاثير آن بر نرسازی  MDHTغوطه وری الروهای تيالپيای نيل در 

 4 1391 آذر بوشهر -همايش ملي آبزيان  *  در آب لب شور

 4 1391 آذر بوشهر -همايش ملي آبزيان  *  تاثير لتروزول بر نرسازی در الروهای تيالپيای نيل 30

31 
تيالپيا، گزينه ای مناسب برای مديريت منابع آب شور زيرزميني در 

  *  مناطق مرکزی ايران

ملي با  همايش کشوری کشاورزی، توليد
 محوريت آمايش سرزمين

 4 1391 اسفند
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35 Optimization of dietary protein in all male Nile tilapia reared 
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36 
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  * Aquaculture  2020 1 

41 Some spawning performance parameters of cultured Nile tilapia 
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Lipid utilization, protein sparing effects and protein requirement of all 
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  * Iranian journal of fisheries sciences 19 (3) 2020 1 

43 
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*   Middle east & central Asia aquaculture  
Dec 14-

16 
2015 1 

44 
Optimization of breeding (salinity, light regime, brood density 

and sex ratio) of cultured tilapia under brackish water of 

Bafgh, Iran 

*   Middle east & central Asia aquaculture  
Dec 14-

16 
2015 4 

45 Tilapia culture in aquaponic system, Iran *   Middle east & central Asia aquaculture  
Dec 14-

16 
2015 4 

46 Cage culture of Tilapia in Iran *   Middle east & central Asia aquaculture  
Dec 14-

16 
2015 4 

47 Determination of Optimal Protein Level for Juvenile Beluga (H.huso) *   

Proceeding of the Fourth International Iren 
& Russia Conference 

 2004 2 

48 Chironomus aprilinus Meigen, 1830, production in underground 
brackish waters of Bafgh, Iran 

*   

18th international symposium on 
chironomidae 

 2011 5 

49 The Effects of Salinity and Temperature on the Hatchability and 
Hydration of Iranian Artemia Cysts (Artemia urmiana) 

*   Beijing International Convention Center  2002 3 

50 Measuring minerals and heavy metals in muscle tissues of rainbow 

trout Onchorhynchus mykisscultured in Yazd province Iran 

*
   2th international congress of food hyglene   2012 7 

51 Masculinization in Nile tilapia Oreochromis niloticus by orally 
treatment of 17α-methyl testosterone 

*   Australasian Aquaculture 2012  2012 5 

52 
Musculinization of Nile tilapia Oreochromis niloticus larvae by 

immersion in methyl di hydro testosterone under the condition of 
brackish wate 

*   Australasian Aquaculture 2012  2012 2 

53 Letrozole as an anti aromatse in masculinization of Nile tilapia 
Oreochromis niloticus fries 

*
   Australasian Aquaculture 2012  2012 4 

54 An investigation on breeding of cultured Nile Tilapia Oreochromis 
niloticus in brackish water , Iran 

*   Asian-Pacific Aquaculture 2016  2016 4 

55 Reproductive biology of Nile tilapia Oreochromis niloticus under the 
brackish water culture condition, Iran 

*   World Aquaculture Society Meetings  2016 3 

56 Chironomus aprilinus production in underground brackish water, 
Iran 

*   Asian-Pacific Aquaculture 2016  2016 4 

57 
REPRODUCTIVE BIOLOGY OF NILE TILAPIA Oreochromis niloticus 

UNDER THE 
BRACKISH WATER CULTURE CONDITION, IRAN 

*   Aquaculture 2016 

Februar

y 22 - 

26 

2016 3 

58 
OPTIMIZING SOME BREEDING FACTORS OF 

CULTURED NILE TILAPIA Oreochromis niloticus, 
UNDER BRACKISH WATER 

*   World Aquaculture 2017 
June 

26-30 
2017 4 

59 PATHOGEN MONITORING IN INDOOR SYSTEMS OF 
TILAPIA AQUACULTURE IN IRAN 

*   World Aquaculture 2017 
June 

26-30 
2017 4 

60 
Concentration of minerals and heavy metals in muscle tissues of 

reared rainbow trout, Onchorhynchus mykiss, from in Yazd province 
of Iran 

 *  

41st Annual WEFTA Meeting 
(West European Fish Technologists 
Association) Gothenburg, Sweden 

 2011 7 

61 Minerals and heavy metals concentration in muscle tissues of reared 
rainbow trout, Onchorhyncus mykiss, from in Yazd province of Iran  *  2th international congress of food hyglene   2012 7 

62 
Quantitative evaluation of rainbow trout onchorhynchus mykiss 
cultured in brackishwater and freshwater of yazd province, at the 

based on muscle analysis 

 *
  

International seafood and health conference 
program, Melbourne Conference and 

Exhibition Centre, Melbourne Australia 
 2010 7 

63 
Evaluation of different levels of feeding and their effects on growth 

and FCR in rain bow trout reared in fiberglass tanks under the 
condition of brackish water 

 *  Australian Aquaculture 2010  2010 5 



 های علمی وپژوهشی معتبر داخلی یا خارجی اشاره شود.در مورد مقاالت چاپ شده، باید صرفاً به مقاالت چاپ شده در مجله  *

 تب و ساير آثار منتشر شده:ك -15

 تاريخ چاپ صفحات تعداد تيراژ نوع* عنوان رديف

1      

 …نوع: تالیف، گردآوری ، ترجمه،  *

 

 تشويقات و جوايز علمي :-16

 تاريخ اعطاء اعطا كننده مورد رديف

 1387 رياست سازمان جهادکشاورزی استان يزد 1387پژوهشگر نمونه سال  1

 1388 رياست موسسه تحقيقات شيالت ايران 1388ال پژوهشگر نمونه س 2

 1390 رياست سازمان جهادکشاورزی استان يزد 1390پژوهشگر نمونه سال  3

 12/11/1388 رياست سازمان جهادکشاورزی استان يزد برگزاری نمايشگاه 4

 1392 رياست موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور 1392پژوهشگر نمونه سال  5

 1394 رياست سازمان جهاد کشاورزی استان يزد 1394نمونه سال پژوهشگر  6

 

 علمي و پژوهشي داخلي و خارجي : …ها و همكاري با مجامع ، شوراها ، كميسيونها، كميته -17

 سمت* ماهعضويت به مدت عضويت تاريخ عنوان رديف

1 
عضو کمیته تخصصی تغذیه آبزیان موسسه تحقیقات علوم 

 شیالتی کشور

1389 24  

  36 1396 عضو سازمان نظام مهندسی و کارشناس پایه یكم این سازمان 2

 …سمت : رییس ، دبیر ، عضو، *

 : تدريس -18

 عنوان واحد درسي رديف
 تعداد واحد

 سال تحصيلي تدريسدانشگاه محل
 نيمسال

ی
ظر

ن
 

 يلمع

ل
او

وم 
د

 

  * 85-84 علمي کاربردی خوزستان 1 2 هيدروبيولوژی 1

  * 84-83 علمي کاربردی خوزستان 1 2 هيدروبيولوژی 2

 *  84-83 علمي کاربردی خوزستان 1 2 بيولوژی و شناخت ساير آبزيان 3

 *  83-82 علمي کاربردی خوزستان 1 2 بيولوژی و شناخت ساير آبزيان 4

  * 85-84 علمي کاربردی خوزستان 1 1 تکثير و پرورش ماهيان خاوياری 5

 *  84-83 علمي کاربردی خوزستان 1 1 ورش ماهيان خاوياریتکثير و پر 6



 *  83-82 علمي کاربردی خوزستان 1 1 تکثير و پرورش ماهيان خاوياری 7

 *  84-83 علمي کاربردی خوزستان 1 1 تکثير و پرورش ماهيان سردابي 8

   85-82 علمي کاربردی خوزستان 10 12 کارورزی 9

 *  90-89 دانشگاه پيام نور بافق 1  آزمايشگاه گياهان آبزی 10

 *  90-89 دانشگاه پيام نور بافق 1 2 تکثير و پرورش آبزيان 11

  * 91-90 دانشگاه پيام نور بافق 1 1 فرآوری و بازاريابي محصوالت شيالتي 12

 

 هاي دانشجويي :نامهسرپرستي پايان -19

 عنوان رديف
 مقطع

 سال تحصيلي دانشگاه
 نيمسال

ارش
ک

نا ارسي ی شد شد
کتر

د
 

ل
او

وم 
د

 

1        

 سوابق اجرايي : -20

 سمت رديف
تاريخ 

 انتصاب

مدت اشتغال در 

 سمت

 مذکور به ماه

   کاربردی رشته تکثير و پرورش ماهيان آب شيرين -های کارداني علميمسئول دوره 1

   کارشناس آزمايشگاه مجتمع آموزش جهادکشاورزی خوزستان 2

 ماه 17 86مهر  ايستگاه تحقيقات بافقو بين الملل وابط عمومي مسئول ر 3

 ماه 9 87تير  مسئول اطالعات علمي ايستگاه تحقيقات بافق 4

 ماه 5 79آذر  آال در محيط محصور )پن( در خليج گرگان )شخصي(مسئول پرورش ماهي قزل 5

6 
زنده: ناپلي آرتميا و  کارشناس کارگاه ميگو کشت چابهار و فعاليت در  بخش توليد غذای

 جلبک )کارگاه ميگو کشت چابهار(

خرداد 

79 
 ماه 3

 سال 2 82آبان  مشاور و کارشناس توليد در شرکت پرورش ماهيان گرمابي ماهيزاد آبادان 7

 تا کنون 1392 مشاور شرکت ماهي پرور کوير 8

 تا کنون 1397 معاون مرکز تحقيقات ملي آبزيان آبهای شور 9

 تا کنون 1399 عضو شرکت مهرپادين 10

 :  *مهارتهاي شخصي -21

 ميزان تسلط مهارت رديف

 خوب آشنايي با زبان انگليسي 1

 خوب آشنايي با كامپيوتر 2

 خوب Lindoآشنايي با نرم افزار جيره نويسي  3

 خوب ICDLآشنايي با مجموعه نرم افزارهای  4



 خوب Design expertو  SPSSآشنايي با نرم افزارهای آماری  5

 .شوداشاره  …در این جدول الزم است به مهارتهایی نظیر آشنایی با زبانهای بیگانه، کامپیوتر و   *

 

 : ساير موارد -22

، فني و شورای پژوهشي در موسسه تحقيقات شيالت ايران، آبزيان و غذای زنده تغذيهاز جمله  شرکت در جلسات کميته های تخصصي -

 1391-1384تحقيقات شيالت بافق طي سالهای  مرکزشيالت استان يزد و 

 جمين کنفرانس بين المللي زيست شناسي ايرانعنوان مقاله از مقاالت هفدهمين کنفرانس سراسری و پن 16داوری  -

 مورد( 3های تحقيقاتي موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور )های طرحداوری گزارشات نهايي و پروپوزال -

 مسئول روابط عمومي و بين الملل مرکز تحقيقات ملي آبزيان آبهای شور -

 قيقات ملي آبزيان آبهای شورپروری و پرورش در قفس در مرکز تحمسئول هسته تخصصي توسعه آبزی -

 مدرس دوره های تخصصي تغذيه تيالپيا در مرکز تحقيقات ملي آبزيان آبهای شور -

 مدرس دوره آموزشي پرورش ماهي قزل آال و تيالپيا در مديريت جهادکشاورزی شهرستان طبس -


