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  :خرین مدرک تحصیلیآ .2

 عنوان پایان نامه معدل تا تاریخ از تاریخ شهرکشور/ نام دانشگاه/مؤسسه رشته/گرایش مقطع تحصیلی

 مهندسی شیالت فوق لیسانس
 )گرایش تکثیر و پرورش آبزیان(

 زاد آدانشگاه 

 الهیجان
 13..1 02 09 ایران

در جیره Dتاثیرات اضافه نمودن ویتامین 

غذایی بچه ماهیان قزل آالی رنگین کمان 

متابولیسم کلسیم،فاکتورهای با تاکید بر 

 خونی و برخی شاخص های خونی
 
 
 
 :  علمی و پژوهشی..سوابق 3
 

 عناوین

 0913در سال  الهیجاندانشگاه آزاد اسالمی واحد  ارشدکنکور کارشناسی  3رتبه 

 پایان نامه کارشناسی ارشد310.0اخذ نمره 

           در جیره غذایي بچه ماهیان قزل آالي رنگین كمان با تاكید بر متابولیسم کلسیم"  D" تاثیرات اضافه نمودن ویتامین  :شده مقاله چاپ 

 در مجله علمی پژوهشی شیالت دانشگاه آزاد شهر.            

فاکتورهای  در جیره غذایي بچه ماهیان قزل آالي رنگین كمان بر روی سیستم ایمنی و Dتاثیرات اضافه نمودن ویتامین  " :شده مقاله چاپ 

   .شیالت و آبزیان دانشگاه آزاد بندرعباسعلمی پژوهشی در مجله      "خونی

بر عملکرد و ارتباط متقابل رشد و سیستم ایمنی بچه ماهیان قزل آالي رنگین  D3بررسی مقایسه ای تیمار ویتامین ": شده  مقاله چاپ

    دانشگاه آزاد زنجان.در مجله علمی پژوهشی فیزیولوژی و تکوین جانوری  " كمان

   " خاویاري ایران الرو ماهیان اثر آرتمیاي غني شده بر رشد ، بقا و تركیبات عنوان تحت ": دانشگاه آزاد الهیجان( -09ارائه سمینار)آذر

 ترجمه مقاله :
Effect of Enriched Artemia urmiana on Growth, Survival and Composition of Larval Persian                        

Sturgeon:Aquaculture 2001 

 " تولید تک جنسی نر در الرو تیالپیا " : دانشگاه آزاد الهیجان( -01)اردیبهشت ارائه سمینار 

 ترجمه مقاله :
Monosex male production in finfish as exemplified by tilapia:applications,problems and prospects. Turkish Journal 

of Fisheries and Aquatic Sciences 9: 201-207 (2009) 

 

   " ضد عفونی در مزارع آبزی پروری " :دانشگاه آزاد الهیجان(  -01ارائه سمینار)آذر 

   " در تغذیه آبزیان Dنقش ویتامین  " :دانشگاه آزاد الهیجان(  -01ارائه سمینار)اسفند

 سپاه قدس گیالنجهاد سازندگی بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی  شیالتاستاد کارگاه های آموزشی رشته 
 09سال  P.H.Dقبولی اولیه و دعوت به مصاحبه دکتری شیالت در آزمون 

 :های آموزشی دوره  .9

 نام مؤسسه/مرکز/آموزشگاه نام دوره آموزشی
 برگزاری محلنام 

 دوره /ارائه

 مدت

 )ساعت(
 تاریخ دریافت مدرک

ICDL  

بصورت تجربی طی سال های 

 از طریق کار در  8.تا 1.

 شرکت های کامپیوتری 

 بخش خصوصی رشت

- - 13.1-13.8 

 دوره پرورش ماهیان سردآبی
 فنی و حرفه ای

 
 13.0 .12 مرکز امام خمینی رشت

 دوره پرورش ماهیان گرم آبی
 فنی و حرفه ای

 
 13.0 198 مرکز امام خمینی رشت

 ماهیان زینتیدوره پرورش 
 فنی و حرفه ای

 
 13.0 129 مرکز امام خمینی رشت
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 مرکز آمار ایران دوره سرشماری عمومی کشاورزی 
 (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی)

مدیریت برنامه ریزی 

 استان گیالن
09 1303 

 
 

 : سوابق شغلی ..0

 

 محل کار

 نوع

 فعالیت 

 مکان 

 فعالیت

 عنوان

 شغلی 

 مدت

 همکاری 

 توضیحات

 اجاره استخر  لیچاء-لشت نشا

 یگرم آب

 روستای 

 لیچاء

 15اردیبهشت  

 لغایت

 15اسفند  

 

با اجاره استخر گرم آبی  31از زمستان

در زمینه پرورش ماهیان گرم آبی تا 

 15رسیدن به وزن بازاری تا آبان 

 فعالیت داشتم

 

 

مرکز شفق 

 داروی پارسیان

 

 پرورش بچه ماهی 

 انگشت قد 

 آالی رنگین کمان قزل

 

روستای خرف 

شهرستان 

 صومعه سرا

 

 کارشناس

 مزرعه

 

 13تابستان 

 انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

+ 

 فعالیت در مجموعه

قزل استخر 

آالی رنگین 

  کمان

 پرورش پرواری

 قزل آالی رنگین کمان 

روستای 

نصرا...محله 

 شهرستان فومن

 کارشناس

 مزرعه

 

 12پاییز 

ماه از نزدیک  1حدود در این مرکز 

فعالیت نموده و به طور مشهود با 

ضلعی آشنایی  3مشکالت استخرهای 

 پیدا کرده ام

 

 

استانداری 

 گیالن

 

  پیمانکاری

 بعنوان مامور سرشماری

 

 روستاهای

 گیالن 

مامور 

سرشماری 

عمومی 

 11کشاورزی 

 مهر

 و  

 11آبان 

 

 

 

 

شرکت نوید 

 مرغ گیالن

 و پرورشتکثیر 

  ماهیانکپور 

،بیگ معمولی کپور(

 هد،فیتوفاگ،آمور(

  و

 ماهی قرمز  

 

 

شهر  جاده

 صنعتی رشت

 

 

 

کارشناس ارشد 

تکثیر و 

 پرورش آبزیان

 

 

        11از اسفند 

 14اسفند لغایت  

 

 در زمینهدر این مرکز بعنوان کارشناس 

  تکثیر مصنوعی کپور ماهیان پرورشی

توسط هورمون و بچه ماهی و تولید الرو 

هیپوفیز و هورمون های سنتتیک 

LARH,HCGفعالیت داشته ام 

 شرکت 

 گلباف
 تکثیر و پرورش

  کپور ماهیان

،بیگ معمولی کپور(

 هد،فیتوفاگ،آمور(

 

ه جاد

الکان،باالتر از 

شهرک الکان 

 شهر

کارشناس ارشد 

تکثیر و 

 پرورش آبزیان

    12از فروردین 

 تا کنونلغایت 

 در زمینهدر این مرکز بعنوان کارشناس 

  تکثیر مصنوعی کپور ماهیان پرورشی

و بچه ماهی توسط هورمون تولید الرو و 

هیپوفیز و هورمون های سنتتیک 

LARH,HCGفعالیت داشته ام 

 

 مهارت های ویژه : .1

 به خوبی می توانم در جمع صحبت کنم -

  توانایی نوشتن مقاله و مطلب دارم - 

  سرعت می توانم با افراد جدید ارتباط برقرار کنمبه  -



  

  توانایی یادگیری سریع دارم -

  می توانم یک تیم و یا یک بخش را مدیریت کنم -

  ایده پردازی و خالقیت خوبی در کار دارم -

  دارای ذهنی تحلیلگر هستم و به خوبی مسائل را واکاوی می کنم -

 انتها مدیریت کنممی توانم یک پروژه را از آغاز تا  -

  توانایی مدیریت تیم را دارا هستم -

ضلعی در  .کمان در استخرهای  پیگیر احداث استخر پرورش ماهی قزل آالی رنگین 1302دارم که اینجانب از خرداد  همچنین در پایان اذعان می

اورزی و منابع طبیعی استان گیالن بوده و اشتیاق بسیاری شتای چنچه سنگر از توابع شهرستان رشت و دارای پروانه تاسیس از نظام مهندسی کروس

 برای فراگیری مسائل مرتبط با این گونه از ماهیان هستم.

 
 

 
 
 

 
 


