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• مهارت های جانبی:
آشنایی با دوره ICDL:آشنایی نسبی با زبان انگلیسیآشنایی با مدیریت صفحات وبدارای مدرک پایه  4اموزش قران و یا همان تدریس کردن قران• عضویت در:
عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمدعضو فعال کانون بسیجعضو انجمن علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاهعضو هیئت تحریریه نشریه دلفین دانشگاه• سابقه همکاری با مراکز و نهاد های علمی تحقیقاتی:
*باالتر از 5سال سابقه همکاری تحت عنوان کارشناس مرکز تحقیقات ژنتیک واصالح نژاد ماهیان سردابی شهید
مطهری یاسوج
* همکاری درپروژه های موجود در مرکز تحقیقات ژنتیک واصالح نژاد ماهیان سردابی شهید مطهری یاسوج
* همکاری به عنوان روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک واصالح نژاد ماهیان سردابی شهید مطهری یاسوج
* همکاری در عملیات تکثیر ماهیان
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• مقاالت علمی پژوهشی:

-

مقاله علمی پژوهشی تحت عنوان بررسی اثرات عصاره آبی و الکلی پودر تنباکو بر روی بیهوشی

ماهی قزل آالی رنگین کمان
کشف و اختراع ماده ای جدید برای بیهوشی ماهی قزل اال و جایگزین شدن ان به جای پودر گل میخک(در دستبررسی)
• پروژه های انجام شده ویا در دست انجام:
همکار اصلی پروژه تولید ذخایر و بهگزینی مولدین قزل آال به منظور اصالح نژاد(در دست اجرا)همکار اصلی پروژه مقایسه تاثیر چند غذای فرموله پرواری داخلی بر فاکتور های رشد ماهی قزل االی رنگین کمان( () Oncorhynchus mykissانجام شده)
همکار اصلی پروژه ایجاد جمعیت تک جنس ماده قزل آال ی رنگین کمان به روش غیرمستقیمهمکاری در پروژه های دانشجویی برای گرفتن مدرک کارشناسی ارشد*همکار اصلی پروژه تولید جمعیت تریپلوئید اینترپلوئید در ماهی قزل آالی رنگین کمان
*همکار اصلی پروژه بهبود ژنتیکی مولدین قزل آالی رنگین کمان و اثر جیره های مختلف غذایی بر بهبود
کیفیت آن
*همکاری در case study

تاثیر پروبیوتیک باکتوسل بر برخی فاکتورهای ماهی قزل آالی رنگین کمان

• مقاالت ارائه شده در کنفرانس های بین المللی:

)1کاظمی،ا.؛ گندمکار،ح.؛ مهدوی،ج.؛فالحت،ع.؛گرجی پور،ع.؛حسینی،ع.؛ .0931مقایسه تاثیر چند غذای فرموله
پرواری داخای بر فاکتور های رشد ماهی قزل االی رنگین کمان( .) Oncorhynchus mykissاولین همایش ابزی پروری
ایران ،انزلی.0931 ،
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• شرکت در کارگاه های آموزشی:
شرکت در دوره آموزش تصویربرداری در روابط عمومیدارای گواهینامه اموزش مهارت های کسب کار و کار افرینی به شماره 46114دارای گواهینامه پایان دوره تعلیم و تربیت بسیج(ویژه مربیان تربیتی شجره طیبه صالحین)به شماره /650/4-208مشرکت در کالس های مربوط به نشریه نویسی• تقدیرنامه ها:
)6دریافت لوح تقدیر از کالس اول دبستان گرفته تا پایان دوره پیش دانشگاهی
)8دریافت لوح تقدیر به شماره /24/650ب از طرف امام جمعه یاسوج به خاطر رتبه اول در عرصه علم و فرهنگ
شهرستان
)4دریافت لوح تقدیر به شماره /116م 44/ازدانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل به خاطر عضویت در نشریه علمی-
تخصصی دلفین
)4دریافت لوح تقدیر از طرف ریاست محترم دانشگاه زابل
)5دریافت لوح تقدیر به شماره /514/40/8/681ن از دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه عشایر استان ک و ب به خاطر تالش
در زمینه مربیگری و اموزش عقیدتی بسیجیان
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