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curriculum vita 
92زمستان    

 مشخصات فردی

 

 

 فائزه :نام 

 رضائی: نام خانوادگی 

 کارشناس ارشد: مرتبه علمی 

 82/8/46: تاریخ تولد 

 مجرد: وضعیت تاهل 

 ری: محل تولد 

 تهران: محل سکونت 

 .تهران ، ایراندانشکده علوم فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد علوم تحقیقات : محل تحصیل 

 moonfish1364@gmail.com:پست الکترونیک 

  90882822622:تلفن همراه 

 سوابق تحصیلی

، دانشکده علوم فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسالمی ، ( جانوران دریا)بیولوژی دریا  :ارشد  یکارشناس

 (8120-8108)واحد علوم تحقیقات تهران 

 (8128-8121)دانشگاه آزاد اسالمی ، سواد کوه ، زیست شناسی دریا :کارشناسی 

 (8128)، تهران شهداء راه زینب رشته علوم تجربی ، پیش دانشگاهی: پیش دانشگاهی 
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 (8128)، تهران  وحدت رشته علوم تجربی ، دبیرستان: دیپلم متوسطه 

 مهارت ها

 های نرم افزاری مهارتآشنایی 

 ICDL  
 SPSS  
 Photoshop  

 

 
 های خارجی آشنایی با زبان

  زبان انگلیسي 
 زبان عربی

 ها سایر مهارت

  ( كپور)پرورش ماهیان گرم آبي 
  (قزل آال رنگین كمان)  سردآبيپرورش ماهیان 

 سوابق شغلی و اجرایی

 ( 8120-8109)آموزش و پرورش شهر تهران  89آموزش از راه دور، منطقه، مجتمع رابط پژوهشی 

  (8128-8108 )شهر تهران 89منطقه  و پرورش آموزشآموزش از راه دور مدارس دبیر 

 8108فروش حرفه ای شرکت توسعه ی فناوری شمیم شریف از نیمه ی دوم سال  کارشناس

 دوره های تخصصی

آذر ) ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سواد کوه دوره تخصصی مقدماتی تکثیر و پرورش ماهیان زینتی 

8121) 

 (8128زمستان ) ، مزرعه پرورش ماهی قزل آال ، ساری  دوره کارورزی ماهیان سرد آبی 

 (8128زمستان )، مزرعه پرورش ماهیان خاویاری ، ساری  دوره کارورزی ماهیان خاویاری

 همایش و سمینار

 

 (8108بهمن  2و6)ایران ، خرمشهرعلوم و فنون دریایی و اقیانوسی  شرکت در اولین کنفرانس

 ( 08خرداد 8و8) اصفهان  از تئوری تا کاربرد ملی فناوری نانو شرکت درکنفرانس

 انتشارات علمی
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 پایان نامه

 تأثیر ذرات نانو اکسید آهن بر بافت کبد، طحال و خون ماهی کپور

 مقاالت

 (8108بهمن  2و6)ارایه مقاله در اولین سمینار علوم و فنون دریایی و اقیانوسی ایران ، خرمشهر 
 ( 08خرداد 8و8) نانو از تئوری تا کاربرد ، اصفهان  ارایه مقاله در کنفرانس ملی فناوری  
 شیل آمایش در مجله ی علمی پژوهشی  ماهی کپورنانو اکسید آهن برخون اثیردوز های مختلف ت

 (  ISC) 08پاییز
  آلفا متیل تستسترون بر روی رنگپذیری ماهی اسکات در مجله ی 88مقاله تاثیر  Zebra fish  

 (  ISI) در دست بررسی

 در مجله ی   تأثیر ذرات نانو اکسید آهن بر بافت کبد، طحال و خون ماهی کپورZebra fish    در

 ( ISI)دست بررسی

 سوابق تدریس غیر دانشگاهی

 (8128-8120)، تهران  89النبی، منطقه ، مجتمع آموزش از راه دور ریحانهًکلیه پایه ها زیست شناسی

 (8120-8108)، تهران 89از راه دور  پدیده نوین، منطقه مجتمع آموزش ، کلیه پایه ها زمین شناسی

 ( 8120 -8108)، تهران89مجتمع آموزش از راه دور  پدیده نوین ، منطقه ، کلیه پایه ها  زیست شناسی

 اساتید دوره های تحصیالت تکمیلی

 دکتر غالمحسین وثوقی

 دکتر سید دمحمرضا فاطمی

 دکتر شهال جمیلی

 دکتر حسین نگارستان

 دکتر پرگل قوام مصطفوی

 دکتر علی ماشینچیان


