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)1367(ـ دیپلم علوم تجربی 1
)1372(ـ کارشناسی علوم دامی 2
)1379) (نژاد دامگرایش ژنتیک و اصالح (کارشناسی ارشد علوم دامی-3
"يرسـاله دکتـر  عنـوان -)1390(دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشـهر -جانوران دریاییگرایش-دریا دکتري زیست شناسی-4

"آغازگرهاي نشانگر ریزماهواره در ماهی راشگوي معمولی خلیج فارسو طراحیشناسایی

90-91و 89-90یتحصیلهايدر سالير مقطع دکترخرمشهر دینمونه دانشگاه علوم و فنون دریایيدانشجو-5

ج ـ سوابق در بخش دولتی
دفتر مطالعات طرح و توسعه سازمان امور عشایر استان لرستان ارشناس مسئول ک-١
استان لرستان) ره(امامحضرتامور دام بخش خودکفائی کمیته امدادمسئولرشناسکا-٢
ان و مسئول طرح و برنامه شرکت خدمات مهندسی وزارت جهاد سازندگی ـ دفتر لرستانمطالعات امور دام،طیور و آبزیسکارشنا-3
)اهواز(مرکز تحقیقات آبزي پروري جنوب کشور) بیوتکنولوژي(وژي و رئیس گروه فن آوري زیستیلجانشین رئیس بخش بیوتکنو-4
آزاد اسالمی واحد سوسنگردوخوزستانکشاورزي و منابع طبیعی رامینهاي انشگاهدیهیئت علمسابقعضو-5
مدرس دانشگاه هاي فنی و حرفه اي اهواز، جامع علمی کاربردي خوزستان، آزاد اسالمی اهواز، علوم و  تحقیقات خوزستان، پیـام  -6

نور اهواز، آزاد اسالمی  بهبهان، فرهنگیان اهواز

د ـ سوابق در بخش خصوصی
استان لرستانيعشایريیه تعاونیهابره و گوساله اتحاديپرواربندیمشاور فن-1
هکتار ـ  وابسته به شرکت سرمایه گذاري و توسعه خوزستان125کارگاه تکثیر و پرورش آبزیان شوش ـ و کارشناسدیر م-2
وابسته به مجتمع اقتصادي خوزستان    مدیر کارگاه پرورش کپورماهیان کشت و صنعت بهشت امداد-3
در کشت و صنعت شهید رجائی دزفولمشاور فنی پرورش ماهی -4
بانـک کشـاورزي   عضـو اتـاق فکـر مـدیریت     خوزسـتان،  يت بانـک کشـاورز  یریکوتاه مدت مرکز آموزش مديمدرس دوره ها-5

شهرستان اهوازدرصندوق بیمه و محصوالت کشاورزي،طیور و آبزیانکارشناس ارزیاب خسارت امور دامخوزستان و 
شناسان رسمی دادگستري استان خوزستان در رشته دامپروري و دامپزشکیکارشناس رسمی کانون کار-6
)هکتار420(مشاور شرکت پرورش ماهی کارون وابسته به بانک کشاورزي-7
)هکتار25(مشاور بخش پرورش ماهی کشت و صنعت امیرکبیر-8
مشاور کارخانه خورام دام کارون -9

هـ ـ سوابق تحقیقاتی 
)1373سمینارمقطع کارشناسی با درجه عالی و برگزیده در گردهمائی دانشجویان کشور در دانشگاه تبریز (ر جیره طیور گوشتیـ کاربرد نخود د1
)پایان نامه کارشناسی ارشد با درجه عالی(ـ بررسی توان تولیدي و برآورد پارامترهاي ژنتیکی و فنوتیپی برخی از صفات اقتصادي در گوسفند لري2
) وابسته به شرکت آبیاري و زهکشی استان تهران(ـ)با کمک آبزیان(طالعاتی خزه زدائی کانال آبرسانی تهران به روش بیولوژیکـ مجري طرح م3
)پژوهشکده آبزي پروري جنوب کشور-اتمام یافته –مجري پروژه (ـ تعیین ضریب همخونی در میگوي عظیم الجثه آب شیرین4
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)پژوهشکده آبزي پروري جنوب کشور-اتمام یافته–همکار پروژه (باربوس ماهیان مهم ایرانـ تعیین فرمول کروموزومی تعدادي از5
پژوهشـکده  -اتمـام یافتـه  -همکار پـروژه (ایران…ارزیابی مدیریت ژنتیکی در کارگاههاي تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبی جنوب و -6

)آبزي پروري جنوب کشور
)اتمام یافته-پروژه مشترك دانشگاه رامین با امور عشایر خوزستان(توسعه شعیبیه در زمینه امور دام و طیورمطالعه و بررسی پتانسیل هاي کانون-7

)اتمام یافته-مجري-طرح تحقیقاتی دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین(جایگزینی پیت غنی شده بجاي دانه جو در خوراك کپورمعمولی-8
)اتمـام یافتـه  -مجـري -شگاه کشاورزي ومنابع طبیعـی رامـین  طرح تحقیقاتی دان(برزم لب پهنیاسپرم ماهییایمیکوشیزیفاتیخصوصیابیارز-9

)اتمام یافته -مجري-طرح تحقیقاتی دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین(گطانیاسپرم ماهییایمیکوشیزیفاتیخصوصیابیرزا-10
-طرح تحقیقاتی دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین(پرمصرف در استان خوزستانیبومیسه گونه ماهتخمییایمیشباتیترکیبررس-11

)اتمام یافته-مجري
طرح تحقیقاتی دانشگاه کشاورزي و منـابع طبیعـی   (یمعموليراشگویو معادله رشد در ماهکیستیو مرکیمورفومتريرآورد پارامترهاب-12

)در حال اجرا-مجري-رامین
طـرح تحقیقـاتی دانشـگاه کشـاورزي و منـابع طبیعـی       (پرمصرف در استان خوزسـتان یبومیالشه سه گونه ماهییایمیشباتیرکتیبررس-13

)اتمام یافته-مجري-رامین
)اتمام یافته-مجري-طرح تحقیقاتی دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین(بررسی راندمان الشه در کپور ماهیان استان خوزستان-14

آموزشی و کارگاههاي دوره ها،وابق تدریس وـ س
ها ، ساختمانهاي اقتصادي پرورش طیورتهیه طرح،ماهیپرورش ،یپرورش پرندگان زینت،)و میگوماهی(تدریس پرورش آبزیانـ1

وزستانخدر دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامینها و تاسیسات طیور و زیست شناسی عمومیو تاسیسات دامی، ساختمان
خوزستانآزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه -مقطع کارشناسی ارشددر بیوتکنولوژي آبزیانتدریس -2
)خوزستانيکشاورزجهادشهداي هویزه یمجتمع آموزش(خوزستان علمی و کاربردي جامعتدریس مبانی اصالح نژاد آبزیان در دانشگاه-3
)ص(پردیس حضرت رسول اکرم–دانشگاه فرهنگیان در ولوژي فرآورده هاي دامی و تکن2و 1تدریس دامپروري -4
اصول سرپرستی واحـدهاي  ،یو ثبت مشخصات دامي، رکوردگیرساختمانها و تاسیسات دامپروري، تدریس دروس ژنتیک واصالح نژاد-5

)کشاورزي اهواز(دانشگاه فنی و حرفه اي استان خوزستان دامی در 
می واحد اهوازاصالح نژاد ماهی در دانشگاه آزاد اسالیو مبانري عمومیتدریس دامپرو-6
ایرانیو انجمن علوم و فنون دریایعضو انجمن بیوتکنولوژي ، انجمن ژنتیک ایران-7
ـ گذراندن دوره پرورش ماهیان گرمآبی در اداره کل شیالت استان خوزستان 8
)شاخه اصفهان-پژوهشکده رویان(یدر علوم دامییستزيکاربرد فنآوریگذراندن کارگاه آموزشـ 9

در دانشگاه شهید بهشتی تهرانGene Cloningگذراندن کارگاه آموزشی بیولوژي مولکولی و -10
در دانشگاه شهید بهشتی تهرانMultiplex-PCRو D.N.Aگذراندن کارگاه آموزشی استخراج -11
در واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی  Nested-PCRو  RT-PCRو R.N.Aگذراندن کارگاه آموزشی استخراج -12
گذراندن کارگاه آموزشی هیبریدیزاسیون و نشاندار کردن اسیدهاي نوکلئیک در دانشگاه شهید بهشتی تهران-13
درمرکز آموزش میرزاکوچک خانDr.J. CossonوProf. R. Billardمدرس خارجی-ـ گذراندن کارگاه آموزشی انجماد اسپرم در آبزیان14
)خوزستان(ـ گذراندن کارگاه آموزشی کاربرد الکتروفورز در علوم شیالتی در مرکز آبزي پروري جنوب کشور15
در مرکز آموزش میزاکوچک خانHACCPآموزشی کنترل کیفی فرآورده هاي شیالتی با کاربرد سیستم کارگاهگذراندن -16
)کرج(در موسسه تحقیقات بیوتکنولوژي کشاورزي) AFLP-SSR(کاربرد نشانگرهاي مولکولیگذراندن کارگاه آموزشی-17
)ArcView 3.2aنرم افزار (GISآموزشی کارگاهگذراندن -18
داراي رتبه دو خدمات مشاوره اي نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی -19
آموزشی حیات سبز–عضو هیئت تحریریه هفته نامه علمی -20
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1387عضو هیات داوران همایش ملی راهکارهاي توسعه کشاورزي شهرستان ایذه–21
1386در سال عضو هیات تحریریه مجله خبري دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین-22
1387کارگاه آموزشی بهداشت و بیماریهاي ماهیان دریایی در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرگذراندن ـ 23
1389بوشهر -ایران يعضو هیات داوران سومین همایش ملی میگو-24
1389بوشهر -یپرورشيمیگویدر همایش تخصصیپرورشيگذراندن کارگاه آموزشی بیماریهاي میگو-25
1389بوشهر –یپرورشيدر همایش میگویپرورشيگذراندن کارگاه آموزشی تغذیه میگو-26
1390اهواز-دانشگاه پیام نور خوزستان-پایداريبه کشاورزیدستیابيراهبردهاییش ملی تخصصعضو هیات داوران اولین هما-27
خوزستاناستان يدر دانشگاههایپروژه و سمینار دانشجویان کارشناسیراهنمای-28
1390بوشهر -سمرکز مطالعات و پژوهشهاي دانشگاه خلیج فار-پایش طبیعت به کمک سنجش از دورکارگاه آموزشی گذراندن-29
1390آبان -دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان-گذراندن کارگاه آموزشی خالقیت و کارآفرینی-30
1391خرداد -دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان-گذراندن کارگاه آموزشی مهارت هاي تدریس و ارزشیابی-31
1391-آبان–دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان-ش ملی منابع شیالتی دریاي خزرداوران دومین همایعضو هیات -32
1391-شهریور-دانشگاه شهیدباهنر کرمان–داوران پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران عضو هیات -33
1392اردیبهشت-ابع طبیعی رامین خوزستاندانشگاه کشاورزي و من-Real-time PCRآشنایی باراندن کارگاه آموزشی ذگ-34
1392-ذرآ–بوشهر-کشاورزي؛ آبزیان و غذاومین همایش ملی سداوران عضو هیات -35
1392آذر -دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان-مدرس کارگاه آموزشی روش هاي ریخت سنجی در ماهی و میگو-36
1392آذر -دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان-ومی،منابع غنی اسیدهاي چرب مدرس کارگاه آموزشی ماهیان ب-37
1392آذر -دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان-توسعه انرژي هاي نو و تجدیدپذیر در استان خوزستانگذراندن کارگاه آموزشی-38

92بهمن -ویژه کارشناسان امور دام استان خوزستان–ي مدرس دوره طراحی ساختمان و تاسیسات دامپرور-39
1392-اسفند -مالثانی-کشاورزي و سالمت غذایی، چالش ها و راهکارها ملی همایش داوران عضو هیات -40

زـ مقاالت
)1373، 35دامدار شماره علمی، اقتصاديمجله (ـ همزمان کردن فحلی و تاثیر آن در صنعت دامپروري1
)1381، 131دامدار شماره علمی، اقتصادي مجله ت(رش زمستانه قزل آال در استخرهاي خاکی استان خوزستان ـ پرو2
) 6،1381مجله دنیاي شیالت و آبزیان شماره (بانک ژنی و برنامه مولدسازي کپور معمولی در مجارستان-3
)1383- مجله علمی آبزي پرور (پرورش میگوي آب شیرین در ایران-4

5-The Study of Seasonal Fluctuation of Steroid Hormones in Great Sturgeon(HOSO HUSO) Cultured in
Brakish Water Condition.(2007-BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE)
6-A Simple and Efficient Novel Method for DNA Extraction from Eleutheronema tetradactylum.(World
Journal of Fish and Marine Science,2010,2(5):401-403)
7- Morphometric study of Eleutheronema tetradactylum in Persian Gulf Based on the truss network.
(World Journal of Fish and Marine Science,2010,2(6):499-504)
8- Introduction of Pit instead of Barley grain in Common Carp Feed.(Global Veterinaria, 2011,7(1):07-09)
9-The Effect of Density on Growth and Survival of the Goldfish (Carasius auratus ,Bloch,1783). (World
Journal of Agricultural Sciences 8 (4): 375-377, 2012)

)1391زمستان –مجله پژوهش هاي ماهی شناسی کاربردي(ریخت شناسی اسپرم و برخی متغیرهاي شیمیایی مایع منی ماهی گطان-10
در سواحل خلیج فارس با کمک نشانگر ) Eleutheronema tetradactylum(بررسی جمعیت ماهی راشگوي معمولی-11

)1392بهار -مجله علوم و فنون دریایی(ریزماهواره
)92اسفند - 270شماره مجله علمی، اقتصادي دامدار(پایش متغیرهاي آب استخرهاي سیمانی در پرورش کپورماهیان استان خوزستان-12
)92اسفند -270شماره مجله علمی، اقتصادي دامدار(تغیه کپورماهیان در ذخیرگاه هاي سیمانی آب با استفاده از پسماندهاي غذایی-13
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همایش ها-س
)1381اهواز -سمینار گذشته،حال و آینده پرورش میگو در استان خوزستان(بررسی ژنتیکی میگوي عظیم الجثه آب شیرین ایران -1
)1382هشتمین کنگره ژنتیک ایران ـ تهران ـ  اردیبهشت (ارزیابی توده میگوي آب شیرین ایران-2
)  1382شهریور -مشهد-ین همایش ملی بیوتکنولوژي ایرانسوم(تعیین ضریب همخونی در میگوي عظیم الجثه آب شیرین-3
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)86-تهران- یستهمایش ملی تکنولوژي هاي نوین در محیط ز(بیوتکنیک کنترل علفهاي هرز آبزي بدون استفاده از سموم شیمیایی -5
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)1387خرداد -تهران- دهمین کنگره ژنتیک ایران(ارزیابی مدیریت ژنتیکی در کارگاههاي پرورش ماهیان گرم آبی جنوب و جنوب غربی ایران- 7
)1387اردیبهشت -ایذه-همایش ملی راهکارهاي توسعه کشاورزي شهرستان ایذه(نجی پرورش میگوي آب شیرین در شهرستان ایذهامکان س- 8

9- Biological Control of Aquatic Plant by Fish.(The 6th Scientific Conference of Fisheries Resources-IRAQ,
March 2009)
10- Growth curve models for commercial pullets under severe heat stress condition.(Advance in Animal
Biosciences-England, March 2009)

سومین همایش منطقه اي یافته هاي پژوهشی کشاورزي (جایگزینی پیت غنی شده بجاي دانه جو در خوراك ماهی کپور معمولی -11
)87اسفند -سنندج-و منابع طبیعی

دانشـگاه  -نخستین همـایش ملـی توسـعه پایدارروسـتایی    (ماي اقتصاد کنونی و توسعه پایدار دامداري عشایر شمال خوزستانسی-12
)88اردیبهشت -رازي کرمانشاه

13-Effects of Anionic Detergent on Blood Factors and Liver Structuer in Carpio.(Aquatic Biodiversity
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14- Replacement of Stream Processing Sugarcane Pith(khotan) with Barely Grain in Common Carp
Feed.(Aquatic Biodiversity International Conference, Romania, October 2009)
15- The study of some gonadic growth index of great sturgeon Huso huso cultured in brackish water
condition.(Asian Pacific Aquaculture, Malaysia,November 2009)
16- Investigation of beluga blood serum osmo-ion regulation in inland brackish water new medium.(Asian
Pacific Aquaculture, Malaysia,November 2009)
17- The examination of correlation of blood index with gonatic stage in earl stage  of great sturgeon Huso
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