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 کارشناس خبره تکثیر وپرورش آبزيان
سال سابقه درامورتحقیقاتی واجرايی 01دارای   

6441فارغ التحصیل ازدانشگاه آزاد اسالمی واحد تبريز درسال  
ساعت آموزش ضمن خدمت درزمینه های تکثیروپرورش آبزيان، تغذيه ، غذای زنده، ماهیان 6111دارای  

...میگو وآکواريومی ،   
 

 خالصه سوابق کاری و مسئولیتهای اجرايی:

  تا کنون 2731سال کارشناس مدیریت شيالت و آبزیان آذر بایجان شرقی از 

  2731تا2731از سال  مسئوليت بخش تغذیه و غذای زنده  

  تا کنون 2731مستوليت بخش ماهيان آکواریومی از سال 

  کارشناس معين شهرستانهای تبریز ، مرند ، و شبستر در خصوص فعاليتهای آبزی پروری 

  تا کنون بصورت خصوصی  31فعاليت در خصوص تکثيرو پرورش انواع ماهيان آکواریومی از سال 

   :فعاليتهای آموزشی 

 تدريس دروس عمومی و تخصصی پرورش ماهیان سرد آبی و گرم آبی به متقاضیان پرورش ماهی  -6

تدريس دروس عمومی و تخصصی ماهیان آکواريومی در موسسات خصوصی آموزشی تحت  -0

 سازمان فنی و حرفه ای استان آذر بايجان شرقی پوشش

 تدريس دروس غذاي زنده، مديريت آبزي پروري و تغذيه تکمیلي آبزيان در شهرستانهای مختلف استان  -4

 :طرح های اجرایی 

 مسئولیت تاريخ اجرا نام طرح رديف

6 
شناسای مکانهای مستعد پرورش 

ماهیان آکواريومی در پارک بزرگ 

 ناظرطرح 11تا  18



 تبريز

0 

بررسی کیفیت و پتانسیل اقتصادی 

تولید کباب کوبیده از گوشت ماهیان 

کپور نقره ای ، کیلکای در يای خزر 

 و کوسه در استان آذر بايجان شرقی

 ناظرطرح 11تا 18

4 

استفاده از ضايعات کشتار گاهی 

جايگزين در صدی از پودر ماهی در 

 تغذيه قزل آۀای رتگین کمان

 ناظرطرح 14

پرورش آرتمیا در استخر های  3

   قبادلوی عجب شیر

 مجری  طرح 11

 

8 
مطالعه امکان سنجی تولید آرتمیا در 

 شهرستان بناب

 ناظر طرح 18

1 

پرورش ارتمیا و جلبکهای تک سلولی 

در استخرهای خاکی در منطقه 

 قبادلوی عجب شیر

 همکار طرح 16تا 11

4 
پرورش آرتمیای پار تنوژنز در 

 استخرهای خاکی قبادلوی عجب شیر

 همکار طرح 14تا 10

1 

شرکت پرثمر ) پروژه آنالیز خوراک 

در خصوص تغذيه ( و فرادانه و چینه 

 ماهی قزل آال

 همکار طرح 14

              :كتب منتشر شده
       

 نوع تاريخ انتشار عنوان کتاب رديف

 ترجمه و تالیف 6411 اسرار ماهیان آکواريومی 6

 ترجمه و تالیف در دست چاپ ناگفته های ماهی ديسکوس 0

 تالیف در دست چاپ فوت و فن آشپزی آبزيان 4

 

 


