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کارشناس مسئول فنی امور آبزي پروران شیالت تهران:مسئولیت فعلی
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مقایسه بین تولید سنتی ماهی قزل آال با سیستم هاي مکانیزه در استان لرستان:کارشناسی ارشدعنوان پایان نامه 

یمدیریتسوابق کارمشاوره اي، اجرائی و

مدت 
به ماه

تاتاریخ ازتاریخ
محل کار عنوان پروژه

سابقه کار
سمت

نوع فعالیت ف
ردی

سال ماه سال ماه

7 80 آبان 80 اردیبهشت
ل شیالت اداره ک

استان آذربایجان 
شرقی

پایلوت پرورش آزمایشی 
میگوي آب شیرین

کارشناس 
تکثیروپرورش به مدت 

سال7
مسئول فنی پروژه 1

15 84 مهر 83 خرداد
اداره کل شیالت 
استان آذربایجان 

شرقی

پایلوت پرورش آرتمیا ارومیانا 
)تولیدسیست وبیومس(

کارشناس 
تکثیروپرورش به مدت 

سال7
پروژههمکار 2

30 83 آبان 81 اردیبهشت
اداره کل شیالت 
استان آذربایجان 

شرقی

مطالعات لیمنولوژیکی منابع 
آبی استان آذربایجان شرقی

کارشناس تکثیرو 
سال7پرورش به مدت 

همکار پروژه 3

25 84 مهر 82 تیر
اداره کل شیالت 
استان آذربایجان 

شرقی

طراحی و نظارت فنی برطرح 
بخش زل آال پرورش ماهی ق

خصوصی

کارشناس تکثیرو 
سال7پرورش به مدت 

مشاورو ناظرطرح 4

71 91 شهریور 85 مهر مدیریت شیالت تبریز
طراحی ونظارت فنی برطرح 

بخش پرورش ماهی قزل آال
خصوصی

کارشناس تکثیرو 
سال7پرورش به مدت 

مشاوروناظرطرح 5

3 91 دي 91 مهر
کارشناس مسئول فنی 

آبزي پروران
حی و محاسبات فنی طرا

واقتصادي طرح دومنظوره 
کارشناس مسئول فنی 

آبزي پروران 
مشاورو ناظرطرح 6

سال فارغ التحصیلی
سال/ ماه

دانشکده دانشگاه رشته تحصیلی
مدرك 
تحصیلی

1375 واحدشمال تهران آزاداسالمی شیالت لیسانس
1394 واحد علوم تحقیقات آزاداسالمی تکثیر وپرورش آبزیان فوق لیسانس



پرورش  ماهی قزل آال  تاکنون87ازسال

12 85 اسفند 85 فروردین مدیریت شیالت تبریز
طراحی و نظارت فنی برطرح 
پرورش دومنظوره ماهی قزل 

تن10به ظرفیت 

کارشناس تکثیرو 
الس7پرورش به مدت 

مشاور و ناظرطرح 7

6 91 اسفند 91 مهر
مدیریت شیالت 
وامورآبزیان تهران

طراحی و نظارت فنی برطرح 
پرورش دومنظوره ماهی 

بخش خصوصیخاویاري 

کارشناس مسئول فنی 
آبزي پروران 

تاکنون87ازسال
و ناظرطرحمشاور 8

25 88 مهر 86 تیر سازمان شیالت ایران
پروژه ملی افزایش تولید 

رواحدسطح ماهی قزل آال د
ازطریق مکانیزاسیون

امورکارشناس فنی
آبزي پروران

ناظر پروژه 9

25 88 مهر 86 تیر سازمان شیالت ایران
پروژه ملی پرورش ماهی 

قزل آالدرمظهرقنوات
کارشناس فنی امور 

آبزي پروران
ناظر پروژه 10

16 92 شهریور 91 اردیبهشت
مدیریت شیالت 

رانوامورآبزیان ته

پروژه ملی استفاده 
ازپروبیوتیک درتغذیه ماهی 

القزل آ

کارشناس مسئول فنی 
آبزي پروران

ناظر پروژه 11

19 89 اسفند 88 مرداد
مدیریت شیالت 
وامورآبزیان تهران

پروژه استانی مانیتورینگ 
منابع آبی قنات صالح آباد

کارشناس مسئول فنی 
آبزي پروران

ناظر پروژه 12

19 89 اسفند 88 مرداد
مدیریت شیالت و
امورآبزیان تهران

پروژه استانی امکان استفاده 
از ازن درضدعفونی آب مزارع 

سردآبی

کارشناس مسئول فنی 
آبزي پروران

ناظر پروژه 13

تاکنون 87
مدیریت شیالت 
وامورآبزیان تهران

سازمان شیالت ایران
کارشناس مسئول فنی 

آبزي پروران

عضو هسته برنامه 
یزي فعالیتهاي ر

الگویی ترویجی 
14

تاکنون 87
مدیریت شیالت 
وامورآبزیان تهران

سازمان شیالت ایران
کارشناس مسئول فنی 

آبزي پروران

گروه رعضو کا
مکانیزاسیون 

شیالت
15

طرحهاي ارزنده انجام شدهوفهرست تحقیقات، تألیفات، ترجمه ها- 3

تاریخ ومحل چاپ تاریخ تهیه شرح فردی

سازمان شیالت ایران 87سال مشارکت در تدوین آیین نامه کشوري هسته برنامه ریزي فعالیتهاي ترویجی 1

سازمان شیالت ایران 87سال تدوین آیین نامه کشوري افزایش تولید درواحدسطح ماهی قزل ازطریق مکانیزاسیون 2

سازمان شیالت ایران 87سال درمظهرقنوات کشورالتدوین آیین نامه کشوري پرورش ماهی قزل آ 3

ترویج سازمان جهادکشاورزي تهران 91سال آبزي پروريه کردن واحدهايمکانیزروشهايتدوین نشریه ترویجی آشنائی با 4

ترویج سازمان جهادکشاورزي تهران 91سال ره آب کشاورزيتدوین بروشورترویجی پرورش دومنظوره ماهی دراستخرهاي ذخی 5

سوابق شرکت درکنفرانسها، سمینارهایادوره هاي آموزشی-4

مدت دوره 
آموزشی به 

ساعت
محل برگزاري

تاریخ برگزاري
نام دوره آموزشی ردیف

شروع پایان



8
مرکز آموزش 
شهیدزمانپور

11/04/1391 11/04/1391 مدیریت بحران و استراتژیک 1

36
مرکز آموزش 

مانپورشهیدز
22/09/1390 27/10/1390 روشهاي نوین تکثیر و پرورش ماهی قزل آال 2

32

مجتمع آموزش 
شهیدباکري 

جهادکشاورزي 
مرکز -آذربایجانغربی 
ارومیه

26/11/1389 29/11/1389
آشنایی با تکثیر و پروش ذخیره سازي شاه 

میگو آب شیرین
3

24
مرکز آموزش 
شهیدزمانپور

15/10/1388 20/11/1388
کنترل کیفی فرآورده هاي شیالتی با کاربرد 

HACCPسیستم 
4

42 مرکز -مجتمع گیالن 
میرزاکوچک خان

11/05/1388 14/05/1388 ایمن شناسی ماهی 5

36
مرکز -مجتمع گیالن 

میرزاکوچک خان
01/10/1387 06/10/1387 روشهاي نوین تکثیر و پرورش ماهی قزل آال 6

24
کز مر-مجتمع گیالن 

میرزاکوچک خان
02/04/1387 05/04/1387 مدیریت تغذیه ماهیان گرم آبی 7

4 - 05/03/1387 05/03/1387 )رفتار خوراکی سالم(اصول تغذیه و بهداشت  8

36
مرکز -مجتمع گیالن 

میرزاکوچک خان 02/10/1385 07/10/1385
آشنایی با اصول و کاربرد ژنتیک در تکثیر و 

پرورش آبزیان 9

36
مرکز -مجتمع گیالن 

میرزاکوچک خان
13/12/1384 18/12/1384

مبانی طراحی مزارع سردآبی و برنامه ریزي 
تولید در روشهاي متراکم و فوق متراکم

10

26 مراکز آموزشی خارج از 
جهادکشاورزي

23/08/1384 01/09/1384 مهارت (-) ACCESS(بانکهاي اطالعاتی 
5(

11

12
از مراکز آموزشی خارج 

جهادکشاورزي
24/08/1384 01/09/1384 -) INTERNET(اطالعات ارتباطات 

)7مهارت (
12

26 26/07/1384 05/08/1384 )4مهارت (-) EXCEL(صفحه گسترده ها  13

26
مراکز آموزشی خارج از 

جهادکشاورزي
05/07/1384 14/07/1384 )3مهارت (-) WORD(واژه پردازها  14

20
خارج از مراکز آموزشی

جهادکشاورزي
05/07/1384 10/07/1384 -) POWER POINT(ارائه مطالب 

)6مهارت (
15

30
مرکز -مجتمع گیالن 

میرزاکوچک خان
22/03/1384 27/03/1384 جیره نویسی تغذیه ماهیان پرورشی 16

12
مجتمع آذربایجانشرقی 

مرکز سعیدآباد- - 01/06/1383 )1مهارت (ت مفاهیم پایه فن آوري اطالعا 17

12
مراکز آموزشی خارج از 

جهادکشاورزي
18/10/1382 02/12/1382 itمفاهیم پایه فن آوري اطال عات  18

8 - 18/10/1382 02/11/1382
استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها 

)2مهارت( 19

85
مرکز -مجتمع گیالن 

میرزاکوچک خان
15/10/1380 22/10/1380 ماهیان سرد آبیمدیریت تغذیه  20

76
مرکز -مجتمع بوشهر 
بوشهر

08/02/1380 21/02/1380 مدیریت کارگاه هاي تکثیر و پرورش آبزیان 21

28
مجتمع آذربایجانشرقی 

مرکز سعیدآباد-
13/12/1379 16/12/1379 صید و بهره برداري از آبهاي داخلی 22

18
مرکز آموزش شهید 

زمانپور
16/09/95 داشتی مزارع پرورش ماهیمدیریت به 23



18
مرکز آموزش شهید 

زمانپور
12/12/94 مدیریت تکثیر وپرورش ماهیان زینتی 24

24
مرکز آموزش شهید 

زمانپور
27/08/94 پرورش ماهی درمحیطهاي محصور 25

24
مرکز آموزش شهید 

زمانپور
25/06/94 پرورش تک گونه کپور دراستخر بتونی 26

18 شهید مرکز آموزش
زمانپور

11/8/93 مدیریت تکثیر و پرورش ماهی تیالپیا 27

18
کشاورزي مرکز آموزش

گیالن
23/12/91 آشنایی با مولد سازي میگوي وانامی 28

18 07/10/91
روشهاي نوین تکثیر و پرورش ماهیان 

خاویاري
29

777 جمع

مقاالت علمی

مالحظات محل ارائه مقاله
واحدچاپ 

یرکننده مقالهوتکث
سال تنظیم 
وارائه مقاله

عنوان مقاله ردیف

سایت سازمان شیالت 
ایران

مجله آبزي پرور 85 پرورش ماهی کورگونوسآشنائی با تکثیرو 1

89
تزریق اکسیژن آشنائی با سیستمهاي تولید و

خالص واجزاي تشکیل دهنده آنها
2

90
تصفیه آشنائی با فن آوري ازن وکاربردآن در

پساب
3

90
تحلیلی بروضعیت واحدهاي مداربسته پرورش 

هی قزل آال درکشورام
4

سایت سازمان شیالت 
ایران

89 نقش مکانیزاسیون درارتقاء بهره وري مزارع 5


