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 . سوابق تحصیلی1
o 91/4/19تکثیر و پرورش آبزیان؛ دانشگاه ارومیه؛ گرایش  شیالت؛ –مهندسی منابع طبیعی رشته  - ارشد کارشناسی 

o 19/4/78شیالت؛ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان؛  –رشته مهندسی منابع طبیعی  - کارشناسی 

 فعالیت های  پژوهشی. 2
o رنگینآالیهای ایمنی در ماهی قزلهای محیطی و بهبود شاخصکارشناسی ارشد: مقاومت در برابر استرس نامه پایان-

( و سرخارگل Allium sativum)رگیاهی سی های تغذیه شده با عصاره (Oncorhynchus mykiss)کمان 
(Echinacea purpurea) 

o ماهی الروتاس در ای تغذیه معیارهای : مطالعهکارشناسی دوره نامه پایان ( ایرانیAcipenser persicus )تغذیه 

 پروبیوتیکی های الکتوباسیلوس مخلوط با شده غنی(Daphnia magna) ماگنا دافنی با شده

 و همایشی مقاالت علمی پژوهشی. 3
o نقش دافنی ماگنا (Daphnia magna) غنی شده با الکتوباسیلوس های پروبیوتیکی بر رشد و کارآیی تغذیه در 

 9شماره، 86مجله تحقیقات دامپژشکی،  دوره ، 9119 .(Acipenser persicus)ایرانی  ماهی الروتاس

o رسی یعصاره از استفاده تأثیر(Allium sativum) سرخارگل و (Echinacea purpurea) فاکتورهای روی بر 

 فصلنامه (.Oncorhynchus mykiss) قزل االی رنگین کمان ماهی در باکتریایی آلودگی برابر در مقاومت و خونی

 9111 تابستان، 9 شماره، ششم جانوری. سال زیست محیط پژوهشی علمی

o کمان رنگین آالی قزل ماهی در دفاعی های شاخص از برخی تغییرات ارزیابی (Oncorhynchus mykiss) تغذیه 

 پژوهشی علمی فصلنامه  (.Echinacea purpurea) سرخارگل و ( Allium satvium) سیر ی عصاره با شده

 9111 بهار، 9 شماره، هشتم جانوری سال زیست محیط

o ایرانی ماهی تاس الرو بدن ترکیبات و تغذیه کارآیی افزایش (Acipenser persicus)  دافنیاز طریق غنی سازی 

، نخستین همایش ملی منابع شیالتی دریای 9166پروبیوتیکی.  های الکتوباسیلوسبا  (Daphnia magna) ماگنا

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان خزر،

o گوپی ماهی آبشش و پوست های انگل شناسایی (Poecilla reticulata ) در مکان های عرضه شهرستان

 ،اولین همایش ملی پژوهش های شیالتی با محوریت ماهیان زینتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل9119کرمانشاه.

o همایش ملی آبزیان، بوشهر9119. ایران در زینتی ماهیان پرورش و تکثیر صنعت فراروی اندازهای چشم ، 

o اولین همایش ملی پژوهش های شیالتی با محوریت ماهیان زینتی، 9119آب در پرورش ماهیان زینتی.  مدیریت کیفی ،

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل
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o Study of reproductive characteristics of Capoeta trutta (Heckel; 1843) in Alvand River, 

Kermanshah Province, Iran; (2014); Journal of Biodiversity and Environmental Sciences 

(JBES); Vol. 4, No. 1, p. 128-134 

o Interrelationship between morphometric variables and total weight of crayfish (Astacus 

leptodactylus Eschscholtz 1823) evaluated by path analysis in Shian Dam lake of 

Kermansha, Iran. has been accepted and the editorial board agrees to publish your paper 

in the forthcoming issue of the journal ADVANCES IN BIORESEARCH. Vol. 5 [3] 

September (2014). 

 اجرایی -آموزشی . سوابق 4
o  ادامه دارد 9111سال  ازمعاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه آفاق. 

o  9111از سال  شواری انضباطی بدوی دانشجویی دانشگاه آفاقرئیس 

o  سال 9به مدت  9111دبیر شواری انضباطی تجدید نظر دانشجویی دانشگاه آفاق از سال 

o ادامه دارد. 9111از سال  دبیر کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه آفاق  

o سال 9به مدت  11از سال  عضو هیات علمی دانشگاه آفاق 

o  مدرس دانشگاه پیام نور واحد ارومیه 

o  سال. 9به مدت  18نماینده کارکنان و عضو شواری انضباطی کار دانشگاه آفاق از سال 

o  سال 9به مدت  9111سال  ازآفاق ارومیه  دانشگاهفرهنگی  -کارشناس مسئول حوزه دانشجویی 

o سال 9به مدت  11نون فارغ التحصیالن دانشگاه آفاق از سال مسئول کا 

o 99/44/14تا  66/ 44/ 99از تاریخ  1194944441روستایی شیالت پاوه رود هیروی به شماره   یکارشناس ناظر مجتمع تعاون 

o  49/47/14تا  9/7/67از تاریخ  1414449489به شماره  سونمای غربنظام مهندسی آ شرکتکارشناس مشاور 

o  سالکارشناس ناظر شرکت پرورش ماهی قزل رود خلجرود به مدت یک. 

o  ادامه دارد 9167عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه از سال. 

 اجتماعی -سوابق فرهنگی . 5

o ادامه دارد. 18از سال  مسئول کانون بسیج اساتید دانشگاه آفاق 

o  94/7/19تا  94/7/19مسئول واحد تشکیالت و بازرسی حوزه شهید باقری بسیج دانشجویی دانشگاه ارومیه از تاریخ 

 /م99/191بنا به حکم شماره 

o  بنا به حکم  94/7/19تا  94/7/14مسئول واحد خبری حوزه شهید باقری بسیج دانشجویی دانشگاه ارومیه از تاریخ

  94911شماره 

o به حکم شمارهارومیه بسیج دانشجویی دانشگاه  "صراط"نشریه فرهنگی سیاسی اجتماعی  و مدیر مسئول موسس 

 /ن914/48/191

o  تا  9/7/68مسئول واحد تحلیل و بررسی پایگاه شهید مدرس بسیج دانشجویی مجتمع آموزش عالی گنبد از تاریخ

 /م916/99/64بنا به حکم شماره  9/7/67

o  67 – 68جانشین فرماندهی پایگاه شهید مدرس مجتمع آموزش عالی گنبد کاووس در سال تحصیلی 

o  زیارتی راهیان نور به مناطق جنگی جنوب کشور و مشهد  -اردوهای فرهنگیمسئولیت کاروان های دانشجویی در

  مقدس

o  61-68عضو انجمن علمی منابع طبیعی دانشجویی در سال 

o ادامه دارد. 19از  بهار  و حکت فارغ التحصیلی عضو سازمان حکمت دانشجویی 



o .سرگروه، گروه حکمت فارغ التحصیالن استان آذربایجان غربی 

o  به مدت یکسال. 69دانش آموزشی دبیرستان شهید مطهری از سال عضو شورای 

o  به مدت یکسال. 71دبیر انجمن اسالمی دانش آموزی دبیرستان هدایتی از سال 

 . سایر فعالیت ها5
o  گواهینامه پایان دوره آموزشیGIS  آ.م  از معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد کرمانشاه141/9/91به شماره/ 

o  پایان دوره وصول مطالبات معوق از صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوریگواهینامه 

o  م  از ناحیه بسیج دانشجویی استان آذربایجان غربی99/191گواهینامه پایان دوره آموزشی نشریات به شماره/ 

o ارگاه آموزشی روش تدریس از دانشگاه آفاق گواهینامه ک 

o  اندازی کسب و کارهای دانش بنیانگواهی شرکت در کارگاه راه 

o ارگاه آموزشی روانشناسی دانشجویان از دانشگاه آفاقگواهینامه ک 

o  از ناحیه بسیج دانشجویی استان گلستان 911گواهینامه دوره آموزشی بسیج به شماره 

o  کاووسش عالی گنبداز معاونت آموزشی مجتمع آموز 9964/91گواهینامه دوره آموزشی آشنایی با ماهیان زینتی به شماره 

o  یک هفته از موسسه آموزش عالی آفاقبازه زمانی  در ساعت  91به مدت گواهینامه دوره حرفه عکاسی 

o گذراندن دوره تربیت مربی آشنایی و پیشگیری از HIV/AIDS 

o  در سایت مرجانی شمال جزیره الرک 9/1/19مورخ در توسط شرکت دنیز وال قشم گذرانده دوره فان غواصی 

o  دریافت لوح تقدیر از معاون سازمان امور دانشجویان کشور و ده ها لوح تقدیر دیگر از سازمان ها و نهاد های مختلف 

o  17به عنوان سرپرست تیم فوتسال دانشگاه آفاق کسب مقام اول در مسابقات فوتسال بین دانشگاه های شهر ارومیه در سال 

o  11کسب مقام اول در مسابقات والیبال بین دانشگاه های شهر ارومیه در سال به عنوان سرپرست تیم والیبال دانشگاه آفاق 


