
 رزومه 

 مشخصات فردی -1

 محل سکونت محل تولد تاریخ تولد خانوادگینام  نام

 افشین 
Afshin 

 قلجایی فرد
Ghaljaei fard 

82/11/1531 
1978 

 رشت
Rasht 

 رشت
Rasht 

     

 08575077120: شماره تلفن همراه 

 A78fard@gmail.com:پست الکترونیک 

http://www.linkedin.com/pub/afshin-ghaljaei-fard/7b/24a/865 

 سوابق تحصیلی-2

نوع  ردیف

 مدرک

رشته و گرایش 

 تحصیلی

محل 

 تحصیل

تاریخ شروع و  عنوان پروژه

 فراغت

 معدل

بیولوژی تکثیر و پرورش  الهیجان شیالت کارشناسی 1

 میگوی سفید هندی

73-78 50/13 

کارشناسی  8

 ارشد

پرورش تکثیر و 

 آبزیان

تاثیر باکتری  الهیجان
L.plantarum 

جداسازی شده از روده 

قزل آالی رنگین کمان 

بر فاکتورهای خونی 

،ایمنی، رشد و 

فلورباکتریایی روده بچه 

ماهی قزل آالی رنگین 

 کمان

80-88 12 



 سوابق کاری-3
فناوری گیالن به مدیریت عضو واحد تحقیقاتی توسعه فناوری پروبیوتیک  مستقر در پارک علم و 

 دکتر علیرضا شناور ماسوله

 8102100328عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی  به شماره نظام 

 شرکت پرورش ماهیان سردآبی اشکرآب سیاهکل همکاری با

 انجام کارهای تحقیقاتی در پروژه ها

 وره های زبان انگلیسیمسلط به زبان انگلیسی در حد متوسط به باال و گذراندن د

 اشنایی کامل با مایکروسافت آفیس

 پرورش ماهیان سردآبی و گرمآبی

 (رشت)عضو هیت مدیره شرکت مرغ گوشتی پر سفید آشیانه 

 

 سمینارها-4

 سال ارائه سمینار محل سمینار عنوان سمینار

برای پرورش ( بعنوان اولین آیتم غذایی)تولید روتیفر

 متراکم الرو ماهی

دانشگاه آزاد اسالمی 

 الهیجان

80-81 

القاء قزل آالی رنگین کمان تریپلوییدی با استفاده از 

 فشار هیدرواستاتیک

دانشگاه آزاد اسالمی 

 الهیجان

80-81 

دانشگاه آزاد اسالمی   امنیت زیستی برای تاسیسات آبزی پروری

 الهیجان

81-88 

دانشگاه آزاد اسالمی  آبزی پروریکارنیتین در -رد المروری بر کارب

 الهیجان

88 

 

 



 علمی پژوهشیمقاالت  -5

 نام مجله عنوان مقاله ردیف

جداسازی    Lactobacillus plantarum  (KC426951 )تأثیر باکتری * 1

شده از روده قزل آالی رنگین کمان استان گیالن بر شاخص های خونی و ایمنی 

 بچه ماهی قزل آالی رنگین

 در نوبت چاپ

جداسازی    Lactobacillus plantarum  (KC426951 )تأثیر باکتری * 8

شده از روده قزل آالی رنگین کمان استان گیالن بر فاکتورهای رشد ، ترکیب 

 شیمیایی الشه و فلور باکتریایی روده بچه ماهی قزل آالی رنگین کمان

 

 در نوبت چاپ

  افشین قلجایی فرد ، دکتر حسین خارا و دکتر علیرضا شناور ماسوله* 

 

 


