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 یا سازمان نام تحصیلی و کاری سوابق ردیف

 دانشگاه

 توضیحات زمان

داًطگاُ آساد  کارضٌاسی )هٌْذسی ضیالت( 1

 بٌذرػباط

1379  

کارضٌاسی)بزرسی رًٍذ ػول  پزٍصُ 2

 آٍری هیگَی هَسی(

ضزکت ػول آٍری 

فزآٍردُ ّای دریایی 

آبذضت ضزق 

 بٌذرػباط

در ّواى سهاى ًاظز کٌتزل  1378

 کیفی آى هجوَػِ ًیش بَدُ ام

ًطگاُ ػلوی اآهَسضی دکارضٌاط  3

 کاربزدی ٍسارت جْاد کطاٍرسی

هجتوغ ػلوی کاربزدی 

جْاد کطاٍرسی بؼثت 

 فارط

در ّواى سالْا هتصذی  1383-1381

آسهایطگاُ ضیالت آى 

 هجتوغ ًیش بَدُ ام

هذرط داًطگاُ ػلوی کاربزدی  4

 ٍسارت جْاد کطاٍرسی

هجتوغ ػلوی کاربزدی 

جْاد کطاٍرسی بؼثت 

 فارط

1383-1381  

ٌّزستاى اهام هَسی  هذرط دٍرُ کارداًص ضیالت 5

کاظن)ع( هزٍدضت 

 فارط

ایي ّوکاری با بزًاهِ ریشی  1383

ٍ ّوکاری ادارُ کل ضیالت 

 فارط صَرت گزفتِ است

-هطاٍرُ آبشی پزٍری)هاّیاى سزدابی 6

 قشل آال(

هجوَػِ پزٍرش 

هاّیاى سزدابی بیضاء 

 فارط 

1383  

صیذ ٍ فزآٍری ًاظز کٌتزل کیفی دٍرُ  7

 هیگَ

هجتوغ تي هاّی جٌَب 

 بٌذرػباط

با پایاى دٍرُ فزآٍری هیگَ  1384

 آى ّوکاری خاتوِ یافت

ّوکار ٍ کارٍرس ادارُ هٌابغ طبیؼی ٍ  8

 آبخیشداری

ادارُ هٌابغ طبیؼی ٍ 

آبخیشداری ضْزستاى 

 جْزم

ایي ّوکاری با هطارکت  1384

ساسهاى ًظام هٌْذسی هٌابغ 

صَرت  طبیؼی استاى فارط

 گزفتِ است

ساسهاى ًظام هٌْذسی  هٌْذط فٌی هشرػِ )رتبِ یک( 9

کطاٍرسی ٍ هٌابغ 

 طبیؼی استاى گیالى

ایي رتبِ ضوي ّوکاری ٍ  تاکٌَى 1385

ػضَیت در ًظام هٌْذسی 

هٌابغ طبیؼی گیالى صَرت 

 گزفتِ است

کارضٌاط ارضذ تکثیز ٍ پزٍرش  11

 آبشیاى

 37/18کل :هؼذل  1392 داًطگاُ آساد الّیجاى
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 توضیحات زمان دانشگاه یا سازمان نام تحصیلی و کاری سوابق ردیف

 پایاى ًاهِ با ػٌَاى : پایاى ًاهِ کارضٌاسی ارضذ 11

، پاراهتزّای  هقایسِ  ضاخص ّای رضذ

ایوٌی ٍ فلَر باکتزیایی رٍدُ در بچِ  ، خًَی

آالی رًگیي کواى تغذیِ ضذُ با  هاّیاى قشل

بیَتیک دیَارُ سلَلی سطَح هختلف پزی 

 هخوز

 (61/61)نمره : 1392

دبیز ٍ هذرط ضیالت دٍرُ فٌی ٍ حزفِ  12

 ای ٍ کارداًص

 آهَسش ٍ پزٍرش صَهؼِ سزا 

 )ٌّزستاى کطاٍرسی ضْیذ کالًتزی(

  تاکٌَى 1391

 آهَسش ٍ پزٍرش استاى گیالى هذرط هقاطغ هختلف تحصیلی 13

 )ضْزستاى صَهؼِ سزا(

1391-1385   

ی کطَری ػلَم داهی ددبیزخاًِ راّبز سزگزٍُ استاًی ضیالت 14

 آهَسش ٍ پزٍرشٍسارت 

ایي دبیزخاًِ در  تاکٌَى 1392

استاى گیالى هستقز 

 است

هشارع پزٍرش هاّیاى گزهابی ٍ سزدابی  هطاٍرُ ػلوی ٍ کاربزدی آبشی پزٍری 15

 در سطح ضْزستاى صَهؼِ سزا

  تاکٌَى 1391

 پضٍّطی:  -هقالِ ػلوی 16

)بزرسی بزخی اس ضاخص ّای ایوٌی ٍ 

فلَر باکتزیایی رٍدُ در بچِ هاّیاى قشل 

آالی رًگیي کواى تغذیِ ضذُ با پزی 

 بیَتیک دیَارُ سلَلی هخوز(

  پضٍّطی –هجلِ ػلوی 

)ضیالت( داًطگاُ آساد ٍاحذ 

 isc))آسادضْز

 در حال چاپ 1392

 پضٍّطی:  -هقالِ ػلوی 17

ضاخص ّای رضذ در بچِ  )بزرسی

هاّیاى قشل آالی رًگیي کواى تغذیِ 

 ضذُ با پزی بیَتیک دیَارُ سلَلی هخوز(

  پضٍّطی –هجلِ ػلوی 

)ضیالت ٍ آبشیاى( داًطگاُ آساد ٍاحذ 

 isc))بٌذرػباط

 چاپ ضذُ 1392

 پضٍّطی:  -هقالِ ػلوی 18

 بزرسی اثز پزی بیَتیک دیَارُ سلَلی هخوز
(Saccharomyces cerevisia) 

ایوٌی بچِ  ّای خًَی ٍ ضاخص تغییزات بز

 هاّیاى قشل آالی رًگیي کواى

(Oncorhynchus mykiss) 

  پضٍّطی –هجلِ ػلوی 

 )فیشٍلَصی ٍ تکَیي جاًَری( 

 isc))داًطگاُ آساد ٍاحذ سًجاى

 چاپ ضذُ 1393

 : isiهقالِ  19

 Comparison of growth indices, 
some blood parameters and 

immune system among juvenile 
rainbow trout fishes 

(Oncorhynchus mykiss) fed up 
with different levels of prebiotic 
of yeast cell wall (Saccharomyces 

cerevisia)  

Indian Journal of Fundamental 
and Applied Life Sciences ISSN: 

2231-6345 (Online) 

2014 Vol. 4 
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 چاپ ضذُ


