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 يبسمه تعال

 

 :يمشخصات فرد

 ادهمی :نام خانوادگي                                                              محبوبه :نام

 مهندسي منابع طبيعي :رشته                                              كارشناسي :مدرك تحصيلي

                 (شيالت)

E-mail: m.adhami83@yahoo.com 

 :های آموزشیو دوره سوابق تحصيلي

 تهران شمالواحد  -آزاد: دانشگاه           8313: سال فارغ التحصيلي   (     شيالت)عي يمنابع طب: کارشناسي

  8331:سال فارغ التحصيلي                             يعلوم تجرب :پلميد

 تکثير و پرورش آبزياندوره مهارتی 

 سطح يک پرورش ماهيان گرمابیدوره مهارتی 

 آال در استخرهاي دومنظورهدوره تخصصي پرورش قزل

 دوره مديريت تغذيه ماهيان آکواريومي

 پروش قارچ دکمه ای و صدفیدوره 

 :سوابق کاري -

 مدرس: سمت              تاکنون  8311آبان (     سردابی و گرمابی  –زينتی ) تدريس در حوزه آبزيان 

 مدير عامل: سمت                  8313بهمن  لغايت 8311تيرماه    ير و پرورش ماهيان زينتی  سالن تکث  

مدرس و نماينده فروش نرم : سمت               تا کنون 8311بهمن         شرکت مهندسی آتی نگر مهر     

 افزارهای آموزشی

مدرس و  مدير بخش : سمت                            تاکنون   19اسفند              مهندسی آب راز بوم   شرکت 

 آموزش

 

 

 

 

 

 

 

 :ايسوابق پروژه
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 كارفرما سمت عنوان پروژه رديف

8 

تهيه و تکثير دی وی دی تکثير و پرورش 

ماهيان زينتی با همکاری شرکت مهندسی 

 آتی نگر مهر

 استان تهران -بخش خصوصی پروژه و طراح مدير

 

 :سوابق پژوهشي

 محل سال موضوع

 8313 چگونگی حمل و نقل ماهيان و فرآوری آنها بعد از صيد
تهران دانشگاه آزاد واحد

 شمال

 :سوابق آموزشی

 كارفرما سمت عنوان دوره رديف

8 
سردابی و  -تکثير و پرورش ماهيان زينتی

 گرمابی
 شرکت مهندسی آتی نگرمهر مدرس

2 
سردابی  –تکثير و پرورش ماهيان زينتی 

 گرمابیو 
 مدرس

سی کشاورزی دسازمان نظام مهن

 استان تهران

سردابی  –تکثير و پرورش ماهيان زينتی  3

 و گرمابی
 مدرس

مراکز کارآفرينی و فرهنگسراهای 

 مراکز شهرداری استان تهران

 :امتيازات  و مهارتهای تخصصی

 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی استان تهرانعضو 

 (شيالت 5رتبه )يقی سازمان نظام مهندسی کشاورزی کارشناس حق

 مرتبط با ماهيان زينتیهای طراحی و نظارت بر ساخت پروژه

 ماهيان زينتی تکثير

 ماهيان زينتیپرورش 

 اخدکدمربيگری از سازمان شيالت استان تهران

 اخذ گواهينامه شرکت در همايشهای ماهيان زينتی

 ری شهرداری تهران به عنوان مدرس در حوزه محيط زيست و شيالتاخذ گواهينامه از سازمان فرهنگی هن

 :مهارتهاي فردي

Photoshop-Searching- -Internet- Word - Excel - Power point :وتريکامپ  

متوسط:شنيدن      متوسط:ترجمه           خوب:خوب         نوشتن:خواندن: زبان انگليسي  


