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بسمه تعالی
خالصه وضعیت تحصیلی، آموزشی و  پژوهشی و فرهنگی

Curriculum Vita (CV)
:شخصیاطالعات-1

هوشنگی: رامتین                                                         نام خانوادگی:نام
2252:شماره شناسنامه

007- 923516-6:شماره ملی
تهران:  محل صدور
15777- 13814: کد پستی09124356864: تلفن همراه 

88511175:تلفن ثابت
com.yahoo@ra_tin_m: پست الکترونیک 

مجرد: لوضعیت تأه
سال25:سن

)19بند 35معافیت پزشکی ماده (معافیت از خدمت دوره ضرورت:وضعیت سربازي
طبقه سوم36تهران خ شهید بهشتی خ سورنا کوچه باربد پالك :آدرس

:سوابق تحصیلی-2
اخذ مدركشروع تحصیلدانشگاه محل تحصیلرشته تحصیلیمقطع تحصیلی

13851389-1386دانشگاه تهرانیالتش-مهندسی منابع طبیعیکارشناسی

: عنوان جلسه بحث
بررسی  و شناسایی  دوکفه اي آبرااوواتا در دریاي خزر

:عنوان پروژه کارشناسی
یا نازایی جنسی در این گونه imposexاثر کادمیوم در وBuccinum undatumتجمع فلز سنگین کادمیوم در حلزون 

یراناز حلزون در خلیج همیشه فارس ا
03/16: معدل کارشناسی 

:پژوهشی–تجارب علمی -3
کثیـر وپـرورش سـردآبی و ماهیـان     تآشنایی در زمینه دروس ماهی شناسی عمومی وسیستماتیک ماهی ، هیدروشـیمی ،     -1

خاویاري و زینتی
تجربه در زمینه تکثیر ماهیان خاویاري در گارگاه شهید بهشتی سد سنگر رشت-2
دید هاي علمی مختلف از مزارع تکثیر گرم آبی و سردابیباز-3
Power point تسلط به اینترنت ،  -4 , Excel & Microsoft Word

1389-1390عضو انجمن آبزي پروري ایران در سال هاي -5
:شرکت در دوره هاي آموزشی مختلف-4
)تهراندانشگاه(شرکت در دوره آموزشی تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی- 1



٢

شرکت در هفدمین کنگره دامپزشکی ایران-2
عملی نگرشی نوین بر فیزیولوژي تولید مثل ماهیان- شرکت در کارگاه آموزشی نظري- 3
شرکت در کارگاه آموزشی اصول معاینه و نمونه برداري تشخیص در ماهیان در کنگره بین المللی مدیریت بهداشت و بیماري - 4

هاي آبزیان
ن کارگاه تکثیر وپرورش ماهیان زینتی در دانشگاه تهرانشرکت در اولی-5
شرکت درد دوره هاي آموزشی کوتاه مدت اکوتوریسم- 6
دارنده کارت طبیعت گردي از سازمان میراث فرهنگی و گردشگري- 7
دارنده گواهینامه دوره آموزشی راهنمایان طبیعت گردي از سرپرست معاونت گردشگري-8
هتلداري از سازمان میراث فرهنگی و گردشگريدر حال دریافت مدیریت-9
:مقاالت-5

1) Germinal vesicle breakdown rates in oocytes and steroid levels in blood and ovarian fluid of the
Persian sturgeon Acipenser persicus (International Aquatic Research)
2) Comparative analysis of milt quality and steroid levels in blood and seminal fluid of Persian
Sturgeon males, Acipenser persicus during final maturation induced by hormona treatment
(Biologia 66/1: 160—169, 2011 Section Zoology)

:سابقه کار-6
ماه در شرکت ماهیران2کارورزي به مدت 

)سال2مدت کاري (عنوان مهندس شیالت و مدیر یک فروشگاه آکواریوم ماهیان زینتی در ماهیران کار به 
:لوح هاي سپاس-7
تهران به دلیل کسب رتبه ممتاز در امتحانات سوم متوسطه7لوح سپاس از مدیر آموزش و پرورش منطقه - 1

1383- 1384سال تحصیلی 
1387در سال لوح سپاس از نشریه شیل دانشگاه تهران -2
1386لوح سپاس از گروه فنی مهندسی مارینا در سال - 3
1387لوح سپاس از مدیر گروه شیالت و محیط زیست در سال - 4
1386لوح سپاس مشترك از ماهیران و مدیر گروه شیالت و محیط زیست در سال-5
لوح سپاس از مجید ولدان دبیر نخستین فن بازار ملی کشاورزي- 6
:، زمینه فعالیت، عالئق توانمندیها -8

کارو پژوهش در زمینه تکثیر و پرورش وفروش


