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  سوابق تحصیلی
   94ورودي دانشگاه محیط زیست کرج   –) بوم شناسی آبزیان شیالتی  –مهندسی منابع طبیعی ( کارشناسی ارشد

ارزیابی و حفاظت از  –لیمنولوژي پیشرفته  -بیولوژي آبزیان –اکولوژي ماهیان شیالتی ( واحدهاي گزرانده  •
  ... )اکوسیستم هاي آبی و 

  89: فارغ التحصیل   87ورودي  ]موسسه آموزش عالی آفاق اورمیه[دانشگاه  –] تکثیر و پرورش آبزیان[کارشناسی 
 –تکثیر و پرورش نرم تنان و سخت پوستان –ماهی شناسی  –تکثیر و پرورش سایر آبزیان [واحد هاي گذرانده   •

اصول مهندسی آبزیان ، غذاي زنده ، بوم شناسی ،آموزش و ترویج شیالتی،پرورش ماهی ،مدیریت کنترل کیفی آب 
 }رده بندي بی مهرگان آبزي، بهداشت و بیماري هاي آبزیان ، تغذیه آبزیان مزارع ، اقتصاد بازاریابی،

 مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مراغه  .سفید  تکثیر و پرورش ماهی: پروژه  •
 

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج : دانشگاه  –] تکنولوژي شیالت [کاردانی 
  1386: فارغ التحصیل     1384ورودي سال

 –اصول تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی  –ماهی شناسی ، اصول تکثیر پرورش ماهیان سردآبی : واحد هاي گذرانده  •
اصول تغذیه  –بیماري هاي ماهی و آبزیان  –سخت پوستان  –هیدروبیولوژي  –جانور شناسی  –اصول ناوبري 

 }...لیمنولوژي و بیولوژي و  -آلودگیهاي دریایی –اکولوژي  –آبزیان 
 مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مراغه )ی قزل آالي رنگین کمان در مزارع پرورش ماه ( : کار آموزي  •

  

  

    

  شغلی سوابق 
  مدیریت جهادکشاورزي شهرستان مراغه  –سازمان جهاد کشاورزي  –] شیالت و رابط ناظر : سمت[

  تا کنون  1390از سال 
 –نظارت بر استخر هاي پرورش ماهی در سطح شهرستان . ناظر فنی مزرعه ، رابط شیالت شهرستان مراغه  •

 برگزاري کالس هاي آموزشی و بازدید 
نظارت بر ساخت و  –مشاوره و راهنمایی متقاضیان و مراجعه کنندگان  –تشکیل پرونده متقاضیان پروانه شیالت  •

 نظارت بر تغذیه و بیماریهاي ماهی ها و ارتباط با امور تولیدات دامی استان –تجهیز استخر هاي پرورش ماهی 
   –مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مراغه  –یر اتوبان امیر کب: آدرس ( مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مراغه  •

  )  041 – 37278484-37273355تلفن  

  

  مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مراغه  –سازمان جهاد کشاورزي ] سرباز امریه جهاد کشاورزي [
اداري و امور دفتري کارهاي  انجام–سرباز امریه به خدمت در جهاد کشاورزي شهرستان در کارهاي ترویج کشاورزي  •

 مراکز جهاد کشاورزي شهرستان  –ترویج و آموزش  –اشتغال در واحد ها دبیرخانه . 
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سازمان جهاد کشاورزي یک سازمان دولتی جهت انجام امورات مربوط به بخش تولید کشاورزي و ترویج و نظارت و  •
 صدور پروانه فعالیت هاي کشاورزي

  جهاد کشاورزي  در شهرستان بابل گذراندن دوره تخصصی سربازان امریه  •
مراغه اتوبان امیر کبیر مدیریت جهاد کشاورزي : آدرس  –مدیریت جهاد کشاورزي مراغه  –سازمان جهاد کشاورزي  •

  ) 041- 37278484 -37273355: تلفن  –شهرستان مراغه 
  ) بهاریه  –مهد آزادي  –رسالت ( مسئول بخش آگهی هاي دادگستري  روزنامه هاي  –روزنامه نگاري 

  
  

  مهارتهاي شغلی
به دلیل متناسب بودن شغل با تحصیالت و مراجعه حضوري و کار عملی در این بخش داراي تجربه کافی در احداث یک واحد پرورش ماهی سردآبی  •

 . می باشم مدیریت و بازاریابی 
 انجام کلیه آزمایش هاي صحرایی کیفیت و کمیت سنجی آب •
 نقشه برداري و تعیین موقعیت محل هاي پرورش ماهی شهرستان توسط دستگاه جی پی اس  •
 روابط و عمومی باال در ارتباط با پرورش دهندگان و دیگر کارشناسان شیالت استان  •
 گذراندن دوره هاي تخصصی شغلی و کالس هاي ترویجی کشاورزي  •
  از سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی  مهندسی)  ناظر فنی مزرعه (  3داراي رتبه بندي رتبه  •

  

  مهارتها
  کامپیوتريمهارتهاي 

آشنایی با سخت افزار و اسمبل سخت   -در حد خوب   Officeکار با نرم افزار هاي  –درجه یک و دو   ICDLداراي مدرك  •
  آشنایی با نرم افزار هاي اتوماسیون اداري و دفتري  –آشنایی بهراه اندازي  شبکه کامپیوتر هاي خانگی در حد متوسط  –افزار 

 
  آشنایی با زبانهاي خارجی

متوسط داراي مدرك زبان انگلیسی متوسط از آموزشگاه زبان : مکاتبه  – متوسطهمحاوره اي در حدآشنایی به زبان انگلیسی  •
 سرا مراغه 

 کم : مکاتبه  –متوسط : آشنایی با زبان استانبولی محاوره اي  •
  مهارتها سایر

 تدریس دوره هاي آبزي پروري –تکثیر و پرورش ماهیان زینتی  –اکثر وسایل الکتریکی و کامپیوتري و خانگی  نصب و راه اندازي  •
  

  دوره هاي آموزشی و فنی حرفه اي
  

 ]ICDL  مرکز آموزش فنی و حرفه اي شهرستان مراغه[–]  2درجه[  
 سخت افزار –ماکروسافت آفیس  –کار با اینترنت  –ریانه کار درجه دو [ •

  90با رتبه 

  
  
  
  
  

  سایر اطالعات
  

  جوایز و دستاوردها    

  در رتبه بندي سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی ایران  3داراي رتبه 

  Google Mapmakerو تقدیر نامه از طرف شرکت گوگل به خاطر شرکت در پروژه  افتخار داراي دیپلم



  عضویت ها    

  عضو رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی ایران 

  عضو کانون فارغ التحصیالت دانشگاه آزاد اسالمی 

  عضو یت در گروه ها و انجمن هاي دوست دار محیط زیست 

   google MapMakerکارشناس منطقه و بازبین نقشه در سایت 

  

  

 


