
                                                  تکثیر و پرورش آبسیانکرم پورنظر ، کارشناس ا
 

 مدارج تحصیلی :

 (9831کاستشدی جْاد کطاٍسصی اصفْاى) –کاسضٌاسی تکثیش ٍ پشٍسش آتضیاى اص هشکض آهَصش علوی 

 (9831کاستشدی جْاد کطاٍسصی اصفْاى) –کاسداًی تکثیش ٍ پشٍسش آتضیاى اص هشکض آهَصش علوی 

 کاری : سوابق

  ٍ کاسضٌاس آتضی پشٍسی ضشکت آتتیي قطعِ صسیي ، تَلیذ کٌٌذُ قفس پشٍسش هاّی دس اصفْاى ٍ چْاس هحال

 تا کٌَى 9811تختیاسی اص سال 

 اسی دس اجشای پشٍطُ ّای پشٍسش هاّی قضل آالی سًگیي کواى دس قفس دس آب ّای پطت سذ هي جولِ ّوک

 ایزُ  8سذ ایَضاى لشستاى ، سذ قشُ آقاچ سویشم ، سذ کاسٍى 

 هذیش عاهل ضشکت صیست پشٍس یاس دس استاى اصفْاى 

 : مهارت های تخصصیامتیازات و 

 1311918189ثیعی ، ضواسُ ًظام :  عضَ ساصهاى ًظام هٌْذسی کطاٍسصی ٍ هٌاتع ط 

  اخز گَاّی دٍسُ آهَصضیGIS  ٍ هقذهاتیGPS  اص ساصهاى ًظام هٌْذسی کطاٍسصی ٍ هٌاتع طثیعی استاى

 اصفْاى

  اخز گَاّی دٍسُ آهَصضیGIS هتَسطِ اص ساصهاى ًظام هٌْذسی کطاٍسصی ٍ هٌاتع طثیعی استاى اصفْاى 

 هْاست ّای کسة ٍ کاس  اخز گَاّی دٍسُ آهَصش 

  اخز گَاّی دٍسُ آهَصش حساتذاسی 



 توانمندی ها : 

 آضٌایی تا کاهپیَتش (, InternetOffice ,  Photoshop)  

  تسلط تِ اهَس دفتشی 

 سلط تِ ًشم افضاس حساتذاسی پاسسیاىت 

  تسلط تِ صتاى اًگلیسی 

 مقاالت ارائه شده :

 ِداًطجَیی هشاکض آهَصش جْاد  -صَست سخٌشاًی دس ضطویي ّوایص هقاالت علوی  پزیشش ٍ اسائِ هقالِ ت

 (9833-)اصفْاى "تشسسی کاستشد آسد سَیا دس جیشُ غزایی آصاد هاّیاى  "کطاٍسصی تحت عٌَاى 

  پزیشش ٍ اسائِ هقالِ تِ صَست سخٌشاًی دس ّطتویي ّوایص هقاالت علوی ٍ داًطجَیی هشاکض آهَصش جْاد

-)یضد  "ًحَُ پشٍسش السٍّای ضیشًٍَهیذُ دس سیستن ّای تغزیِ ای هختلف  "عٌَاى  کطاٍسصی تحت

9811) 

  هٌطقِ ای آتضی پشٍسی هاّیاى دسیایی تحت عٌَاى  –پزیشش ٍ اسائِ هقالِ تِ صَست پَستش دس ّوایص هلی

 (9818 -)اَّاص "تکثیش ٍ پشٍسش ضیشًٍَهیذُ"

  افتخارات و تقدیر نامه ها :

  دٍسُ کسة هقام اٍل سضتِ تکثیش ٍ پشٍسش آیضیاى دس هقطع کاسداًی دس گشٍُ ضیالت ٍ آتضیاى دس ّطتویي

)خشاساى سضَی   یجْادکطاٍسص ٍصاست کاستشی ٍ علوی آهَصضی هشاکض داًطجَیاى عولی - هساتقات علوی

–  9831) 

  دّویي دٍسُ کسة هقام اٍل سضتِ تکثیش ٍ پشٍسش آیضیاى دس هقطع کاسضٌاسی دس گشٍُ ضیالت ٍ آتضیاى دس

-)اصفْاى یکطاٍسص جْاد ٍصاست کاستشی ٍ علوی آهَصضی هشاکض داًطجَیاى عولی –هساتقات علوی 

9831) 



 

 کاسداًی تکثیش ٍ  اخز  تقذیش ًاهِ اص سیاست هشکض آهَصش جْاد کطاٍسصی اصفْاى جْت کسة ستثِ اٍل

 (9831پشٍسش آتضیاى)آرس 

  دٍهیي ًاهِ اص سیاست هشکض آهَصش جْاد کطاٍسصی اصفْاى جْت کسة هقام جام اخالق دس اخز  تقذیش

  (9833 –)آرستایجاى غشتی  جطٌَاسُ ٍسصش ّوگاًی داًطجَیاى دختش هشاکض آهَصضی جْاد کطاٍسصی

  هشحلِ ی هقذهاتی ّفتویي دٍسُ ی هساتقات قشآى کسة هقام اٍل هشحلِ کتثی هساتقات تشجوِ ٍ تفسیش دس

 هشکض آهَصش جْاد کطاٍسصی اصفْاى 7831آتاًواُ سال 

  اخز تقذیش ًاهِ تِ دلیل ساُ یاتی تِ هشحلِ ًْایی ّفتویي دٍسُ هساتقات قشآى ٍ ًْج الثالغِ داًطجَیاى هشاکض

 ( 9831آرس  -استشدی ٍصاست جْاد کطاٍسصی )یضد ک –آهَصش علوی 

  اخز تقذیش ًاهِ اص فشهاًذاس ٍ سئیس ستاد سشضواسی عوَهی کطاٍسصی ضْشستاى لٌجاى تِ دلیل ّوکاسی دس

 9818تشگضاسی سشضواسی عوَهی کطاٍسصی سال 
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