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 به نام خدا

 :مشخصات 

    علي:  نام
     بيگي كلشتري:  نام خانوادگي

     ذبيح اله: نام پدر

 اصفهان: محل تولد
  52/11/1521: تاریخ تولد

 1881: شماره شناسنامه

 

 :مدرک تحصیلی

فااارا التحلاايل در متحاال تحلاايلي كااارداني  رشااته ت نولااو ي شااي   در  -1

 .آموزش ده كشاورزي گنبد از دانشگاه گرگان  1532سال 
ت ثير و پرورش آبزیان متحل تحليلی كارشناسي رشته  فارا التحليل در -5

جامل علمي كاربردي مركز آموزش عالي علوم و از دانشگاه  1585درسال

تعياااي  "   :، عناااوان پایاااان ناماااهصااانایل شاااي تي ميرزاكو ااا  خاااان رشااا  
و متایساه آن  Rutilus frisii kutum          نرماتيوهاي ت ثير ماهي سفيد

   " در سالهاي گذشته در استان گي ن
ت ثيار و ) متحل تحليلی كارشناسي ارشد رشته شي   فارا التحليل در  -5

تهاران دانشگاه آزاد اسا می واداد   1588ورودي  سال  ( پرورش آبزیان 

تخماي  اولياه ذخاایر خر ناا دراز آر شايری  " ، عناوان پایاان ناماه  شمال

Astacus leptodactylus  در دو سد مخزنی ایزدخواس  استان فاار  و
   "خميران استان اصفهان 

 

 :تجارب كاري

 (1538 – 1532سال ) نمایندگي شي   استان اصفهان شاغل در  -1
  كم  كارشنا  آموزش و ترویج 
  هم ار پرو ه پرورش ماهيان گرم آبي در استخرهاي دومنظور گرم

 آبي 
  هم ااار پاارو ه پاارورش ماهيااان گاارم آبااي در اسااتخرهاي دومنظااور

 سردآبي  
دفتار بازساازي و پارورش آبزیاان شاي   ایاران،  معاون  تکثيار شاغل در -5

 (تاکنون) 1531تيرماه  تا 1538، سال (تهران)ذخایر آبزیان 

  کارشنا  ت ثير و بازسازي ذخایر ماهيان استخواني 

  ذخایر ماهيان گرم آبي و بوميت ثير و بازسازي کارشنا  مسئول 

  کارشنا  ت ثير و بازسازي ذخایر آبزیان 
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  ماهيان گرمابی  ارشد کارشنا 
 

 
 :مجری ، همکار و مسئول پروژه ها

 هم ار پرو ه پرورش ماهيان گرم آبي در استخرهاي دومنظور گرم آبي 

 هم ار پرو ه پرورش ماهيان گرم آبي در استخرهاي دومنظور سردآبي  

آر شاايری  در منااابل آبهاااي داخلااي  زپاارو ه ارزیااابي ذخااایر خر نااا درا هم ااار
 كشور 

آشنایي با مراكز تکثير و بازسازي ذخایر شهيد رجایي ، " هم اري در تاليف کتار 

 "  شهيد مرجاني
عضو کارگروه  تخللی تکثير و پارورش ماهياان ساردآبی و گارم آباي  معاونا  

 .تکثير و پرورش آبزیان
 1581در سال  88عی ماده عضو کميته فر

عضو هسته برنامه ریزی درسی و آموزشی تکثير و پارورش ماهياان گارم آبای در 

 1582سال 

 1581کارگروه تخللی تکثير ماهيان گرم آبی و بومی در سال عضو 
 1581در سال    TC 234عضو کميته متناظر شي   

 1583عضو کارگروه تخللی منابل آبی در سال 

 1588تخللی آبهای داخلی در سال دبير کميته 
 1588نماینده دفتر بازسازی ذخایر آبزیان در تدوی  برنامه پنجم توسعه در سال 

کميتااه تخللاای تکثياار و بازسااازی ذخااایر آبزیااان آبهااای جنااور در سااال  عضااو

1583 
 1531در سال عضو کميته تخللی تکثير و پرورش ماهی تي پيا 

 1531گرمابی در سال  عضو کميته تکثير و پرورش ماهيان

 

  :تالیف ها ، مقاله ها و ترجمه ها 

 عنوان متاله علمي خارجي    ند  ترجمه .1
 ة آبزي پرور اپ متاله در مجل .5
  ارائه متاله تا و تگذاری  .5
 اپ بروشور در دومي  کنفرانس ملی آبزی پرورش در دانشگاه آزاد وادد  .1

 الهيجان
 -آبزی پروری در استان گي نارائه متاله بلور  پوستر در اولي  همایش  .2

 انزلی
ارائااه متالااه بلااور  سااخنرانی در اولااي  همااایش آباازی پااروری در اسااتان  .1

 انزلی -گي ن
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 :تقدیر نامه ها و تشویق ها 

 شماره عنوان سال ردیف

دریاف  تتدیر از ریيس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی  1533 1

 ميرزاکو کخان

 

  دریاف  تتدیر از مدیر کل تکثير و بازسازی ذخایر   1581 5

  دریاف  تتدیر از مدیر کل تکثير و بازسازی ذخایر   1581 5

  دریاف  تتدیر از مدیر کل تکثير و بازسازی ذخایر   1585 1

  دریاف  تتدیر از مدیر کل تکثير و بازسازی ذخایر   1585 2

دفتر مرکزی شي    دریاف  تتدیر از دفتر آموزش عتيدتی  
 نهج الب غه -ایران

 

دریاف  تتدیر از دفتر آموزش عتيدتی دفتر مرکزی شي     1

 ایران

 

 53582 دریاف  تتدیر از مدیر کل تکثير و بازسازی ذخایر   1581 3

 53582 دریاف  تتدیر از مدیر کل تکثير و بازسازی ذخایر   1581 8

معاون وزیر و ریيس سازمان شي   دریاف  تتدیر نامه از  1581 3
 ایران

 

  دریاف  تتدیر از مدیر کل تکثير و بازسازی ذخایر   1581 11

  دریاف  تتدیر از مدیر کل تکثير و بازسازی ذخایر   1582 11

    

 1118 دریاف  تتدیر از معاون وزیر و ریيس سازمان شي   ایران 1581 15

  دریاف  تتدیر از مدیر کل تکثير و بازسازی ذخایر   1581 15

خر نا  –دریاف  تتدیر از مدیر کل تکثير و بازسازی ذخایر  1581 11

 دراز آر شيری 

 

دریاف  تتدیر از مشاورعالی و مسئول امور اجرایی دوزه  1581 12

 نمایندگی ولی فتيه

23531 

  دریاف  تتدیر از مدیر کل تکثير و بازسازی ذخایر   1583 11

 23125 دریاف  تتدیر از معاون آبزی پروری سازمان شي   ایران 1583 13

  دریاف  تتدیر از مسئول دوزه نمایندگی ولی فتيه 1583 18

 21335 دریاف  تتدیر از ریيس گروه بازسازی ذخایر آبزیان    1583 13

 22815 دریاف  تتدیر از سرپرس  دفتر بازسازی ذخایر آبزیان   1583 51

مدیری   -سرپرس  معاون  برنامه ریزی و توسعه مدیری  1583 51

 کيفي 

13511 

 21518 دریاف  تتدیر از معاون مدیر کل دفتر بازسازی ذخایر   1583 55

    

  دریاف  تتدیر از مدیر کل تکثير و بازسازی ذخایر   1588 55

 21113 دریاف  تتدیر از مدیر کل تکثير و بازسازی ذخایر   1588 51
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 21132 دریاف  تتدیر از ریيس گروه بازسازی ذخایر دریای خزر   1588 52

 21115 دریاف  تتدیر از معاون مدیر کل تکثير و بازسازی ذخایر   1588 51

دریاف  تتدیر از ریيس گروه بازسازی ذخایر آبزیان آبهای  1588 53
 جنور  

21133 

دریاف  تتدیر از ریيس گروه بازسازی ذخایر آبزیان دریای  1588 58

 خزر

 

دریاف  تتدیر از مسئول دوزه نمایندگی ولی فتيه سازمان  1588 53

 شي   ایران  

21111 

 21525 دریاف  تتدیر از مدیر کل تکثير و بازسازی ذخایر   1583 51

 21521 دریاف  تتدیر از معاون مدیر کل تکثير و بازسازی ذخایر   1583 51

دریاف  تتدیر از ریيس گروه بازسازی ذخایر آبزیان آبهای  1583 55

 جنور  

21138 

ماهيان آر دریاف  تتدیر از مدیرکل دفتر توسعه منابل آبزی و  1531 55
 شيری 

5155 

  دریاف  تتدیر از مدیرکل دفتر بازسازی ذخایر آبزیان 1531 51

دریاف  تتدیر از معاون مدیرکل دفتر توسعه منابل آبزی و  1531 52
 ماهيان آر شيری 

5115 

دریاف  تتدیر از معاون مدیرکل دفتر توسعه منابل آبزی و  1531 51

 ماهيان آر شيری 

5115 

 5113 دریاف  تتدیر از ریيس گروه ماهيان سردآبی 1531 53

 5113 دریاف  تتدیر از ریيس گروه ماهيان گرم آبی 1531 58

    

 
 
 

 :آموزش ها

o ساااع  دوره هااای آموزشاای  بااا عناااوی  مختلااف شااي تی  1311گذراناادن باايش از

 (تا كنون 1532)

o 1533)عناوان مارتبب باا شاي    51شرک  درکارگاه های آموزشای باا بايش از-
1581) 
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In the name of Almighty 
 

CURRICULUM VITAE 
 

 
Name: ali beigi keleshtry 

 
Address: No.250, West Fatemy Ave., Tehran,I.R.Iran 
 Tel : +98 21 66943854-5              
 Fax :+98 21 66943870 
 Mobile :+98 9122831378 
 E-mail :ali_beigi2002@yahoo.com 

 
Date and Place of Birth: Jan 15, 1971 - Isfahan 

 
Martial Status: Married 

 
Education: 

 Course University  Country Year(from- To ) 
Ph.D - - - - 

M.Sc. Fisheries Azad 
university 

Iran 2011 

B.Sc. Fisheries  Mirza kochak 
khan Gilan  

Iran 2003 

 
 

Working Experiences: 
 Year 

(from-to) 
Organization/ 

Co. 
Position Major Duties 

1994-
1998 

Isfahan  
Fisheries  

Expert Expert  

1995-
2005 

Aquaculture 
Department 

of Iran 
Fisheries 

Organization 

Expert 
 

 

 

Put your 
picture her  

e 
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Training Courses : 

Title of course Date/ 
durati

on ( 
days) 

Place Executive Agency 

    
    

- Participating in more than 1300 hours of fisheries 
related training courses (1994-2007) 

- Participating in more than 20 workshops in fisheries 
related subjects (1998-2007)  

 


