
 بسمه تعالی 

 بیوگرافی: الف(

، فرهنگی در سال در بندر شرفخانه از توابع شهرستان شبستر در یک خانواده ی مذهبی دکتر سعید مشکینی

ان طالقانی تبریز به اتمام به دنیا آمد. دوره ی چهار ساله ی دبیرستان را در عرض سه سال در دبیرست 1350

 .رساند

دانشگاهها در رشته ی دکترای دامپزشکی دانشگاه ارومیه پذیرفته شده و در کنکور سراسری  1368در سال 

بانک » همزمان با اتمام دوره ی دکترای عمومی دامپزشکی که عنوان رساله ی تحقیقی دکترا  1374سال   در

ارومیه پذیرفته شده و در بخش  دانشگاه بوده در آزمون استخدام هیات علمی« اطالعاتی گیاهان سمی ایران 

 .گاه به عنوان مربی مشغول بکار شدبهداشت و پرورش آبزیان دانشکده ی دامپزشکی این دانش

در آزمون دستیاری دکترای تخصصی بهداشت و بیماریهای آبزیان دانشگاه تهران پذیرفته شده و  1377در سال 

سی اثرات تغذیه ی آغازین برر» در عرض چهار سال با گذراندن این دوره و ارائه ی پایان نامه ی خود تحت عنوان 

بر رشد و بازماندگی و مقاومت در برابر استرسهای   قزل آالی رنگین کمان با آرتمیای غنی شده از ویتامین ث

به کار به مدت دو   . پس از مراجعت به دانشگاه و شروعبه اخذ مدرک دکترای تخصصی گردید موفق« محیطی

اه و یک سال نیز به عنوان معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه سال در مسئولیت مدیر کل امور فرهنگی دانشگ

مسئولیت مدیر گروه پاتوبیولوژی و کنترل کیفی پژوهشکده آرتمیا و  86. از مهر ماه سال ستانجام وظیفه نموده ا

 دانشگاه ارومیه را بر عهده داشته و در ضمن مسئول راه اندازی گروه آموزشی شیالت و آبزیان جانوران آبزی

 مدیر گروه شیالت و آبزیان دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه بوده ودو دوره . نددانشکده منابع طبیعی بوده ا

شیالت و آبزیان دانشکده منابع در بخش بهداشت و پرورش آبزیان دانشکده ی دامپزشکی و گروه  هم اینک

 .آموزشی و پژوهشی میباشدفعالیتهای مشغول  دانشیار دانشگاه ارومیه به عنوانطبیعی 

 

 :مدارک علمی دانشگاهی ب(

 1374دکترای عمومی دامپزشکی از دانشگاه ارومیه در سال -1

 1382دکترای تخصصی بهداشت و بیماریهای آبزیان از دانشگاه تهران در سال -2

  
 :وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی ج(

  دامپزشکی دانشگاه ارومیهبخش بهداشت و پرورش آبزیان دانشکده دانشیار -1 

 دانشگاه ارومیه مطالعات دریاچه ارومیهعضو هیات علمی پیوسته پژوهشکده  -2

  عضو هیات علمی پیوسته گروه شیالت و آبزیان دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه-3

 :مرتبه علمی د(  

 گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی دانشیار

  

 :مجامع علمی و کنگره هاعضویت در انجمن ها و ه( 

 عضو پیوسته انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسالمی ایران -1      

 دانشگاه ارومیه مطالعات دریاچه ارومیهعضو شورای تحقیقات پژوهشکده  -2

 عضو گروه بیوتکنولوژی سلولی و مولکولی پژوهشکده علوم و فنآوری زیستی دانشگاه ارومیه -3



 علمی آبزی پروری ایرانعضو هیات موسس انجمن  -4 

 عضو علی البدل هیات مدیره انجمن علمی آبزی پروری ایران -5

 عضو شورای کمیته علمی ششمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران -6

 عضو کمیته علمی سمپوزیوم و کارگاه بین المللی آرتمیا -7

 بیماریهای آبزیان عضو کمیته علمی دومین کنگره بین المللی مدیریت بهداشتی و -8

   

 و پژوهشی: علمی فعالیتهایو( 

 ها و سمینارهای ملی و بین المللی مقاله علمی، پژوهشی در کنفرانس ها، همایش 85ارائه بیش از -1

 و علمی پژوهشی ISI،ISCمقاله علمی، پژوهشی در مجالت  35ارائه و چاپ بیش از -2

دوره های کارشناسی ارشد، دکتری عمومی و دکترای  پایان نامه در 60راهنمایی و مشاوره بیش از -3

 (PhD)تخصصی

 راهنمایی بیش از یکصد عنوان پروژه کارشناسی پیوسته و ناپیوسته -4

 عنوان تحقیقاتی یا پروژه های علمی 8مجری و یا همکاری در اجرای -5
   

 ز( زمینه های تحقیقاتی مورد عالقه:

 بیماریهای آبزیان   -1
 آبزیان رشد بهبود در تغذیه نقش و پرورش -2
 فیزیولوژی آبزیان -3
 آبزیان بر آن ای تغذیه اثرات و سازی غنی روشهای ، آرتمیا -4 
 آبزیان بیوتکنولوژی -5 

  محرکهای رشد و ایمنی در آبزیان -6
  

   ح(فعالیتهای آموزشی:

مهندسی  پرورش آبزیان ویالت گرایش تکثیر و رشته مهندسی ش تدریس دروس مقطع کارشناسی ناپیوسته-1

      .علوم و صنایع غذایی

پیوسته رشته های زیست شناسی گرایش علوم جانوری، مهندسی علوم  تدریس دروس مقطع کارشناسی-2 

                                                     .علوم و صنایع غذایی دامی گرایش های دام و طیور و مهندسی

گرایش تکثیر و پرورش آبزیان، بوم -مقطع کارشناسی ارشد رشته های مهندسی شیالتتدریس دروس -3

                                   التی و مهندسی علوم و صنایع غذایی.شناسی آبزیان شی

 وس مقطع دکترای حرفه ای دامپزشکی.تدریس در-4

              تکثیر و پرورش آبزیانرشته شیالت گرایش (PhD) تدریس دروس مقطع دکترای تخصصی-5

 

 :سمتهای اجرایی و مدیریتیط(

 عضو هیات علمی کمیته انضباطی دانشجویان دانشگاه ارومیه     -1

 مدیر کل امور فرهنگی دانشگاه ارومیه    -2

 دبیر شورای فرهنگی دانشگاه ارومیه    -3



 دبیر هیات نظارت بر تشکلهای اسالمی دانشگاه ارومیه    -4

 کشور 2دبیر شورای مدیران فرهنگی دانشگاههای منطقه     -5

 مسئول مرکز خدمات مشاوره ای دانشگاه ارومیه    -6

 معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ارومیه    -7

 معاون آموزشی گروه بهداشت و مواد غذایی دانشکده دامپزشکی     -8

 مدیر گروه پاتوبیولوژی و کنترل کیفی پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی     -9

 مسئول راه اندازی گروه شیالت و آبزیان دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه  -10

 مدیر گروه آموزشی شیالت و آبزیان دانشکده منابع طبیعی  -11

 ع علمی کاربردی آذربایجان غربی عضو هیات علمی کمیته انضباطی واحد استانی دانشگاه جام -12

 غیر انتفاعی( -عضو هیات موسس موسسه آموزش عالی آفاق )دانشگاه غیر دولتی  -13

 غیر انتفاعی( -نماینده و سرپرست موسسه آموزش عالی آفاق )دانشگاه غیر دولتی  -14

 انتفاعی(غیر  -مدیر گروه آموزشی شیالت موسسه آموزش عالی آفاق )دانشگاه غیر دولتی  -15

 عضو کمیته نظارت و ارزیابی واحد استانی )آذربایجان غربی(دانشگاه جامع علمی کاربردی   -16

 غیر انتفاعی( -مدیر گروه گیاهپزشکی موسسه آموزش عالی آفاق )دانشگاه غیر دولتی  -17      

 غیر انتفاعی( -معاون توسعه و برنامه ریزی موسسه آموزش عالی آفاق )دانشگاه غیر دولتی  -18

 غیر انتفاعی( -معاون اداری و مالی موسسه آموزش عالی آفاق )دانشگاه غیر دولتی     -19

 عضو کمیته تخصصی شیالت و آبزی پروری سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی     -20

 عضو کمیته تخصصی آرتمیا سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی      -21

 عضو و دبیر شورای راهبردی اساتید دانشگاه ارومیه    -22      

 غیر انتفاعی آفاق  – عضو هیات امنای دانشگاه غیر دولتی -23

 غیرانتفاعی آفاق -معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه غیر دولتی -24
 آدرس :ی( 

اورمیه، دانشکده دامپزشکی و دانشکده منابع دانشگاه : اورمیه، بلوار دانشگاه، پردیس نازلو، 1آدرس محل کار
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