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  :سوابق تحصيلي
 تاریخ اخذ تهرش كشور شهر موسسه مدرك ردیف

و منابع  دانشگاه علوم کشاورزی کارشناسی 1

 گرگان طبیعی

 1375 شیالت و محیط زیست ایران گرگان

 1377 شیالت ایران تهران دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ارشد 2

دانشگاه علوم و فنون دریایی  دکتری تخصصی 3

 خرمشهر

 تحصیل در حال تکثیر و پرورش آبزیان -شیالت ایران خرمشهر

 :سوابق تدریس

 مقطع تاریخ خاتمه تاریخ شروع نام دانشگاه واحد عنوان درس ردیف

علوم  کارشناسی 1380 1380 یاسوج 2 پرورش ماهی 1

 دامی

 متوسطهکاردانی، 1381 1381 مجتمع آموزش عالی شهید واعظی  2 پرورش ماهی در قفس 2

 کارشناسی شیالت 1388 1388 وزش عالی بعثت فارس  مرکز آم 2 لیمنولوژی مزارع تکثیر و پرورش ماهی 3

 کارشناسی شیالت 1389 1389 مرکز آموزش عالی بعثت فارس   2 لیمنولوژی مزارع تکثیر و پرورش ماهی 4

 کارشناسی شیالت 1388 1388 دانشگاه پیام نور یاسوج                  2 تکثیر و پرورش آبزیان   5

 کارشناسی شیالت 1389 1389 دانشگاه پیام نور یاسوج                  2 اکولوژی منابع آب    6

 وزارت جهادكشاورزي

 مؤسسه تحقيقات شيالت ایران
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 کارشناسی شیالت 1390 1390 دانشگاه پیام نور یاسوج                  2 اکولوژی منابع آب    7

 کارشناسی 1389 1389 دانشگاه پیام نور یاسوج                  2 تکثیر و پرورش آبزیان   8

مجتمع آموزش جهاد کشاورزی  3 انتکثیر ماهی 9

 خوزستان

 کارشناسی 1389 1389

مجتمع آموزش جهاد کشاورزی  3 پرورش ماهیان  10

 خوزستان

 کارشناسی 1388 1388

مجتمع آموزش جهاد کشاورزی  2 تکثیر و پرورش ماهیان سردابی 11

 خوزستان

 کاردانی 1391 1391

 27 اصول پرورش ماهیان سردابی 12

 ساعت

ت شیالت کهگیلویه و مدیری

 بویراحمد

 کارشناسی 1391 1391

 22 اصول حمل و نقل تخم چشم زده 13

 ساعت

مدیریت شیالت کهگیلویه و 

 بویراحمد

 کاردانی 1390 1390

جهاد کشاورزی  مرکز آموزش  2 هوادهی در استخر 14

 کهگیلویه و بویراحمد

 کاردانی 1378 178

جهاد کشاورزی   مرکز آموزش  1 پرورش ماهی در قفس 15

 کهگیلویه و بویراحمد

 کاردانی 1379 1379

مرکز آموزش  جهاد کشاورزی  2.5 اصول پرورش ماهیان سردابی 16

 کهگیلویه و بویراحمد

 کاردانی 1377 1377

مرکز آموزش  جهاد کشاورزی   مدیریت عمومی مزارع پرورش ماهی 17

 کهگیلویه و بویراحمد

 بهره برداران 1388 1388

آشنایی با مکانیزاسیون در فعالیتهای  18

 آبزی پروری

مرکز آموزش  جهاد کشاورزی  

 کهگیلویه و بویراحمد

 بهره برداران 1389 1389

مرکز آموزش  جهاد کشاورزی   مدیریت ماهیدار کردن ماهیان سردابی 19

 کهگیلویه و بویراحمد

 بهره برداران 1391 1391

 کارشناسی شیالت 1393 1392 گاه پیام نور یاسوج                 دانش 2 جامعه شناسی علوم شیالتی 20

 کارشناسی شیالت 1393 1393 دانشگاه پیام نور یاسوج                  2 اصول و روشهای صید 21

 کارشناسی شیالت 1393 1393 دانشگاه پیام نور یاسوج                  2 لیمنولوژی 22

 کارشناسی شیالت 1393 1393 ه پیام نور یاسوج                 دانشگا 2 هیدروبیولوژی 23

 کارشناسی شیالت 1394 1393 دانشگاه پیام نور یاسوج                  2 هیدروشیمی 24

 کارشناسی شیالت 1394 1393 دانشگاه پیام نور یاسوج                  3 ماهی شناسی عمومی 25

 رایي:و فعاليتهاي اج سوابق اشتغال
آدرس  مسئوليت نوع فعاليت نام موسسه ردیف

 موسسه

مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام  1

 کهگیلویه و بویر احمد   

 یاسوج مجری پروژه           پژوهشی

 چابهار مجری پروژه  پژوهشی چابهار-مرکز تحقیقات شیالتی آبهای دور 2

اداره کل حفاظت محیط زیست استان ک.ب. 3

      

 یاسوج مسئول کنترل و نظارت کارشناس مسئول

 یاسوجرییس اداره حفاظت محیط  رییس اداره    اداره کل حفاظت محیط زیست استان ک.ب. 4



 زیست     

مرکز تحقیقات ماهیان سردابی شهید مطهری  5

  یاسوج

 یاسوج مجری پروژه  پژوهشی

مرکز تحقیقات ماهیان سردابی شهید مطهری  6

  یاسوج

 یاسوج رئییس بخش اصالح نژاد و   وهشیپژ

مرکز تحقیقات ژنتیک و اصالح نژاد ماهیان سردابی  7

 یاسوج

 یاسوج مدرس  راه اندازی و برگزاری کارگاههای آموزشی

دانشگاه خلیج فارس و علوم و  –دانشگاه هرمزگان  8

 تحقیقات خوزستان

مشاوره پان نامه های دانشجویی کارشناسی و 

 در مرکز تحقیقات یاسوج شدکارشناسی ار
 یاسوج مشاور

کارشناسی رسمی  دادگستری در رشته شیالت و  دادگستری کشوررسمی  شورایعالی کارشناسان  9

آبزیان)عضو کانون کارشناسان دادگستری( و 

 همکاری با دادگاهها

 یاسوج کارشناس رسمی دادگستری

 یاسوج ی پژوهشیعضو شورا ولویتهای پژوهشیتعیین ا مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور 10

 یسرداب انیو اصالح نژاد ماه کیژنت قاتیمرکز تحق 11

 اسوجی

تعیین اولویتهای پژوهشی و هدایت طرحهای 

 تحقیقاتی
سرپرست معاونت تحقیقاتی 

 مرکز

 یاسوج

مرکز تحقیقات ژنتیک و اصالح نژاد ماهیان سردابی  12

 یاسوج

امور آزمایشگاهی  مسئولیت در هدایت و انجام

 پروژه های تحقیقاتی
 یاسوج کارشناس مسئول آزمایشگاه

 یاسوج موسس شرکت دانش بنیان اجرای تحقیقات زیست محیطی وزارت صنایع و معادن کشور 13

 :سوابق مربوط به پژوهش
سال اجراي  محل اجرا عنوان طرح/پروژه ردیف

 طرح

 مجري/مشاور/همکار

1 
لدین ماهی قزل اال در   مرکز ثبت ذخایر و بهگزینی مو

 تحقیقات شیالت یاسوج به منظور اصالح نژاد

مرکز تحقیقات ژنتیک و اصالح 

نژاد ماهیان سردابی شهید 

 مطهری

 مجری 1391

 مجری 1381 یاسوج پایش ذخایر شاه میگو دراستان سیستان و بلوچستان 2

3 
مطالعه لیمنولوژیک رودخانه زهره در کهگیلویه و 

 بویراحمد

-استان کهگیلویه و بویراحمد

 شهرستان گچساران
 مجری 1384

4 
مطالعه لیمنولوژیک رودخانه های کمبل، شمس العرب 

 در استان کهگیلویه و بویراحمد

-استان کهگیلویه و بویراحمد

 شهرستان گچساران
 مجری 1381

5 
احیای محیط زیست طبیعی)لیمنولوژی رودخانه 

 خیراباد(

-احمداستان کهگیلویه و بویر

 شهرستان کهگیلویه
 مجری 1377

 ی رودخانه مارونمنولوژیل 6
-استان کهگیلویه و بویراحمد

 شهرستان کهگیلویه
 مجری 1379

7 
بتا استرادیول در ماهیان -17تعیین بقایای هورمونی 

 قزل االی رنگین کمان

مرکز تحقیقات ژنتیک و اصالح 

نژاد ماهیان سردابی شهید 

 مطهری

 همکار 1392

8 
رسی وضعیت پلوئیدی  بچه ماهیان حاصله از تخم بر

 های چشم زده وارداتی قزل اال

مرکز تحقیقات ژنتیک و اصالح 

نژاد ماهیان سردابی شهید 

 مطهری

 مجری 1392

9 
بررسی مشکالت اجمالی آبزی پروری  در استان 

 کهگیلویه و بویراحمد

-استان کهگیلویه و بویراحمد

 شهرستان کهگیلویه
 مجری 1377

10 
بهبود ژنتیکی مولدین ماهی قزل االی رنگین کمان و 

 برنامه ریزی زیرساختها

مرکز تحقیقات ژنتیک و اصالح 

نژاد ماهیان سردابی شهید 

 مطهری

 همکار 1392

11 
تولید جمعیت تمام ماده قزل االی رنگین کمان به روش 

 ماده سازی غیر مستقیم)غیر القایی(

مرکز تحقیقات ژنتیک و اصالح 

د ماهیان سردابی شهید نژا
 همکار 1392



 مطهری

12 
قزل آالی رنگین  اینترپلوئید جمعیت تریپلوییدتولید 

 (Oncorhynchus, mykiss) کمان

مرکز تحقیقات ژنتیک و اصالح 

نژاد ماهیان سردابی شهید 

 مطهری

 همکار 1392

13 

بررسی تاثیرات غذاهای مختلف تولیدی داخل ) بتا، 

عملکرد تولید مثلی مولدین قزل چینه و فرادانه( بر 

 آالی رنگین کمان

مرکز تحقیقات ژنتیک و اصالح 

نژاد ماهیان سردابی شهید 

 مطهری

 همکار 1388

14 

در  تیاثر سان اگز و سبز ماالش یا سهیمقا یبررس

 نیرنگ یتخم قزل اال یقارچ یو درمان آلودگ یریشگیپ

 (Oncorhynchus mykissکمان)

اصالح  مرکز تحقیقات ژنتیک و

نژاد ماهیان سردابی شهید 

 مطهری

 همکار 1391

15 
قزل  یماه یافزودن خاکستر  الشه به غذا ریتاث یبررس

 یماه نیاال بر رشد ا

مرکز تحقیقات ژنتیک و اصالح 

نژاد ماهیان سردابی شهید 

 مطهری

 مجری 1390

16 
 یبچه ماه  یهوشیبر روند ب خکیگل م ریتاث یبررس

 درجه حرارت رییبا تغ کمان نیرنگ یقزل اال

مرکز تحقیقات ژنتیک و اصالح 

نژاد ماهیان سردابی شهید 

 مطهری

 مجری 1391

17 
 یپارامترها یبر برخ هیو سوء تغذ یگرسنگ ریتاث یررسب

 کمان نیرنگ یقزل اال یماه کیمورفولوژ

مرکز تحقیقات ژنتیک و اصالح 

نژاد ماهیان سردابی شهید 

 مطهری

 مجری 1388

18 
 دیتول یها ویونرماتیو ب کیمورفولوژ یهایژگیو سهیمقا

 یرانیو ا ینروژ یقزل اال نیمولد یمثل

مرکز تحقیقات ژنتیک و اصالح 

نژاد ماهیان سردابی شهید 

 مطهری

 مجری 1387

19 

به زالودر دو  یانگل  یآلودگ زانیم نییو تع ییشناسا

و  هیلویرودخانه بشار در استان کهگ انیماه اهیگونه از س

 احمدریبو

-استان کهگیلویه و بویراحمد

 شهرستان بویراحمد
 مجری 1387

20 
تاثیر گیاه یونجه بر رشد، بقاء و برخی فاکتورهای خونی  

 بچه ماهی قزل االی رنگین کمان

مرکز تحقیقات ژنتیک و اصالح 

نژاد ماهیان سردابی شهید 

 مطهری

 مشاور 1393

21 
 در رشد یفاکتورها برخی بر باکتوسل پروبیوتیک تاثیر

 کمان رنگین آالی قزل ماهی

 اصالح و ژنتیک تحقیقات مرکز

 شهید سردابی ماهیان نژاد

 مطهری

1393 

 46866فروست
 همکار

22 
مطالعه لیمنولوژیک دریاچه الوان در کهگیلویه و 

 بویراحمد

-استان کهگیلویه و بویراحمد

 شهرستان کهگیلویه

1387 

 46935فروست
 مجری

 :مقاالت و انتشارات
نوع  نام كتاب/ مقاله دیفر

 مقاله/كتاب
سال 

 انتشار

 ناشر زبان

با روغنهای گیاهی و  Artemia urmianaغنی سازی ناپلی  1

 تاثیر آن بر رشد و بازماندگی الرو قزل آال رنگین کمان
 

 مجله علمی شیالت ایران فارسی 1391 /مقالهتالیف

2 
 

Determination of Sex Hormones Levels in the 

Seminal Plasma of Persian Sturgeon, Acipenser 

Persicus 

Paper/ Author 2011 English 
 

Journal of Applied Biological 

Sciences 

3 
بررسی تاثیر استفاده مجدد ازآب خروجی بر 

شاخصهای رشد و بازماندگی ماهی قزل االی رنگین 

 (Oncorhynchus  mykissکمان پرورشی)

 مجله علمی شیالت ایران فارسی 1391 /مقالهتالیف

4 Physiological indicators of salinity stress in 

the grey mullet, Mugil cephalus , Linnaeus, 

Paper/ Author 2013 English Comparative Clinical 

Pathology 



1758 juveniles 

5 

 Eugenia)روند برگشت از بیهوشی با گل میخک کنترل 

caryophyllata) 
 (Oncorhynchus  mykiss)در قزل االی رنگین کمان

 

 مجله علمی شیالت ایران فارسی 1393 /مقالهتالیف

6 
Changes of haematological indices of grass carp, 

Ceteopharyngodon idella exposed to monogenean 

parasites, Gyrodactylus spp. and Dactylogyrus 

spp. 
Paper/ Author 2014 English Journal of parasit 

diseases 

7 

بهینه سازی دریچه خروج  قفس صید شاه میگو 

Panulirus homarous) در سواحل ایرانی دریای)

 عمان

 

 مجله بیولوژی دریا فارسی 1392 /مقالهتالیف

8 

بررسی برخی پارامترهای زیستی در ترکیب صید شاه 

واحل دریای ( در س  Panulirus homarousمیگو)

 عمان

 فارسی 1392 /مقالهتالیف
پژوهشی شیالت -مجله علمی

 دانشگاه آزاد آزادشهر

9 
Measurement Some of Immunological Parameters 

Cyprinus Carpio in the Polluted (Ahwaz) and 

Non-Polluted (Shoushtar) Area in Karun Riverian 

Iran (2011-2012) 

 

 English Journal of Applied Biological 2014 /مقالهتالیف
Sciences 

10 

Alternations in the liver enzymatic 

activity of Comman carp, Cyprinus 

carpio in response to parasites, 

Dactylogyrus spp. and Gyrodactylus spp. 

 

Paper/ Author 2014 English Journal of parasit 

diseases 

11 

Effects of diazinon on some 

immunological components of common 

carp, Cyprinus carpio juveniles 

 

Paper/ Author 2014 English Comparative Clinical 

Pathology 

12 
 ماهی رشد فاکتورهای برخی بر باکتوسل پروبیوتیک تاثیر

 کمان رنگین آالی قزل
 فارسی 1393 مقاله/تالیف

 پژوهشی-علمی   امهفصلن

 جانوری زیست محیط

13 

 و سویا، برنج سبوس) گیاهی های روغن جایگزینی تاثیر

 فاکتورهای بر غذایی جیره در ماهی روغن جای به( بزرک

 کمان رنگین آالی قزل ایمنی و شناسی خون

(Oncorhynchus mykiss.) 

 پروری آبزی توسعه فصلنامه فارسی 1393 مقاله/تالیف

14 

 بهبود بر اول نسل فرزندان و مولدین بهگزینی تاثیر بررسی

 رنگین االی قزل  ماهی  در غذایی تبدیل ضریب

 (Oncorhynchus mykiss)کمان

 پروری آبزی توسعه فصلنامه فارسی 1393 مقاله/تالیف

15 

 سالمتی های شاخص و سرم های چربی تغییرات بررسی

 Oncorhynchus) کمان رنگین آالی قزل ماهی

mykiss )های روغن حاوی های جیره با شده تغذیه 

 ماهی روغن جایگزین گیاهی

 فارسی 1393 مقاله/تالیف
 پژوهشی-علمی   فصلنامه

 جانوری زیست محیط

 چابهار-همایش شاه میگو فارسی 1381 /مقالهتالیف پایش ذخایر شاه میگو در استان سیستان و بلوچستان 16

همایش ملی ماهیان سردابی  فارسی 1388 /مقالهتالیفبیونرماتیو های تولید مقایسه ویژگیهای مورفولوژیک و  17



 تنکابن مثلی مولدین قزل االی نروژی و ایرانی

18 

مقایسه تاثیر چند غذای استارتر داخلی و خارجی بر 

ماندگاری و شاخصهای رشد بچه ماهی قزل االی رنگین 

 کمان

 فارسی 1388 /مقالهتالیف
دابی همایش ملی ماهیان سر

 تنکابن

19 
بررسی و مقایسه چند ماده ضدعفونی بر میزان بازماندگی 

 تخم قزل االی رنگین کمان  از مرحله لقاح تا چشم زدگی
 فارسی 1389 /مقالهتالیف

شانزدهمین کنگره دامپزشکی 

 ایران

20 

شناسایی و تعیین میزان آلودگی  انگلی به زالودر دو گونه 

ر در استان کهگیلویه و از سیاه ماهیان رودخانه بشا

 بویراحمد

 فارسی 1389 /مقالهتالیف
شانزدهمین کنگره دامپزشکی 

 ایران

21 
بررسی تاثیر گرسنگی و سوء تغذیه بر برخی پارامترهای 

 مورفولوژیک ماهی قزل االی رنگین کمان
 فارسی 1389 /مقالهتالیف

شانزدهمین کنگره دامپزشکی 

 ایران

22 
بافت عضله قزل االی رنگین تعیین غلظت هیستامین در 

 HPLCکمان نگهداری شده  در یخ ،با استفاده از 
 فارسی 1388 /مقالهتالیف

همایش ملی ماهیان سردابی 

 تنکابن

23 
بررسی تاثیر گل میخک بر روند بیهوشی  بچه ماهی قزل 

 االی رنگین کمان با تغییر درجه حرارت
 فارسی 1391 /مقالهتالیف

همایش سراسری گیاهان 

 ارویید

24 
بررسی تاثیر افزودن خاکستر  الشه به غذای ماهی قزل اال 

 بر رشد این ماهی
 فارسی 1391 /مقالهتالیف

پنجمین کنفرانس بین المللی 

 زیست شناسی ایران

بیومارکرهای عمده جهت ارزیابی سمیت فلزات سنگین در  25

 آبزیان
 فارسی 1391 /مقالهتالیف

پنجمین کنفرانس بین المللی 

 ست شناسی ایرانزی

26 
 فارسی 1391 /مقالهتالیف بایومارکرها در آبزیان

پنجمین کنفرانس بین المللی 

 زیست شناسی ایران

27 
 فارسی 1391 /مقالهتالیف بیوتکنولوژی  دریایی

پنجمین کنفرانس بین المللی 

 زیست شناسی ایران

بررسی میزان تغییرات ترکیبات صفراوی  و کبدی  28

 ن کیسه صفرا در سگپس از برداشت
 فارسی 1389 /مقالهتالیف

شانزدهمین کنگره دامپزشکی 

 ایران
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سه ای اثر سان اگز و سبز ماالشیت در پیشگیری بررسی مقای 31

و درمان آلودگی قارچی تخم قزل االی رنگین 

 (Oncorhynchus mykissکمان)

 فارسی 1391 /مقالهتالیف
دومین کنگره ملی علوم 

 آزمایشگاهی دامپزشکی

مقایسه خواص آنتی باکتریایی عصاره های هیدروالکلی چهار  32

برگ درخت مانگرو(و خشکی گیاه دریازی)جلبک پادینا و 

زی)گل میخک،جفت میوه بلوط(علیه باکتری لیستریا 

 (  Listeria monocitogenes PTCC6311مونوسیتوژنز)

 همایش گیاهان دارویی یاسوج فارسی 1391 /مقالهتالیف

بررسی رابطه طول کل و خصوصیات ریختی در بین ماهیان نر  33

 (،Oncorhynchus mykissو ماده قزل آالی رنگین )
 فارسی 1392 /مقالهتالیف

دومین همایش ملی توسعه و 

 پرورش ماهیان سردابی شهرکرد

( Otolithes ruber)  دهیشور یدر ماه یفیکنترل ک یابیارز 34

 لیبا  استفاده از ارتباط شاخص تری مت خینگهداری شده در 

 یکروبیبا بار م نیآم

 یج فارسهمایش بین المللی خل فارسی 1388 /مقالهتالیف



 فارسی 1392 /مقالهتالیف جداسازی باکتری یرسینیا روکری از قزل االی رنگین کمان 35
همایش ملی بهداشت و پرورش 

 دام و طیور

اهمیت و ضرورت مصرف ماهی و سایر آبزیان در رژیم غذایی  36

 و سالمت انسان
 همایش ملی آبزیان بوشهر فارسی 1392 /مقالهتالیف

 فارسی 1393 مقاله جهان در توتیا پرورش و رتکثی بر مروری 37
 انیآبزمجله علمی ترویجی 

 ینتیز

 :دوره هاي آموزشي
ساعت  عنوان دوره ردیف

 دوره

 برگزارکننده

 شرکت سهامی شیالت 32 کشت گیاهان دریایی 1

ظووت محوویط امووور آزمایشووگاهها ی سووازمان ح ا 24 کارگاه آموزش سه روزه جستجو  و شناسایی فیتوپالنکتونها 2

 زیست

 سازمان ح اظت محیط زیست 32 ارزیابی ذخایر آبزیان 3

 سازمان بنادر و کشتیرانی 20 کارگاه آموزشی ح ظ محیط زیست دریایی 4

 مدیریت آموزش و پژوهش کهگیلویه و بویراحمد 64 2مدیریت پایه سطح  5

 هش کهگیلویه و بویراحمدمدیریت آموزش و پژو 76 ص حات گسترده)مهارتهای فن آوری اطالعات( 6

 مدیریت آموزش و پژوهش کهگیلویه و بویراحمد 8 است اده از کامپیوتر و فایلها 7

 مدیریت آموزش و پژوهش کهگیلویه و بویراحمد 12 م اهیم پایه فن آوری اطالعات 8

 مدیریت آموزش و پژوهش کهگیلویه و بویراحمد 26 (ICDLواژه پردازها) 9

 مدیریت آموزش و پژوهش کهگیلویه و بویراحمد 40 ویژه محیط زیستمدیریت عمومی  10

 انجمن ح ظ محیط زیست کوهستان 16 همایش کوهستان 11

 KMCاکادمی  HSE 8دوره  12

 سازمان ح اظت محیط زیست 72 2مدیریت پایه محیط زیست  13

 سازمان ح اظت محیط زیست 24 اکوتوریسم 14

 رک فن اوری پردیسپا 2 اصول انتقال فن اوری 15

 پارک فن اوری پردیس 2 ایجاد هویت ونام تجاری 16

 پارک فن اوری پردیس 2 درسهایی از یک تجارت موفق 17

 پارک فن اوری پردیس 2 شیوه و مالحظات تنظیم قرارداد 18

 پارک فن اوری پردیس 2 مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی 19

 پارک فن اوری پردیس 2 ایند ثبت اختراعآشنایی با مالکیت فکری و فر 20

 دانشگاه یاسوج 32 بازآموزی در کارگاه آمورشی همایش گیاهان دارویی 21

 ستاد همایش و دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران امتیاز25 کارگاه آموزشی شانزدهمین کنگره دامپزشکی 22

23    

 :تقدیر تشویق و
 توضيحات سال تشویقي تاریخ شماره تشویقي مرجع مورد ردیف

 محقق برگزیده  1382  رییس دانشگاه یاسوج ارائه مقاله در کنفرانس        –لوح تقدیر  1

 محقق برگزیده  1379  رییس دانشگاه یاسوج لوح تقدیر                                 2

   1390  یکانون کارشناسان دادگستر لوح تقدیر                                 3

طرح تحقیقاتی   1391 معاون توسعه مدیریت  لوح تقدیر                                 4



 در جشنواره برتر استانداری

 ارتقای سالمت  1386  فرماندار بویراحمد لوح تقدیر                                 5

ی کهگیلویه و استاندار لوح تقدیر                                 6

 بویراحمد

 پژوهشگر نمونه  1386 

انجام پروژه های   1384  دانشگاه ازاد یاسوج لوح تقدیر                                 7

 تحقیقاتی

بخش اصالح نژاد موسسه  لوح تقدیر                                 8

 تحقیقات شیالت ایران

انجام پژوهشهای   1390 

 کاربردی

مرکز تحقیقات ژنتیک شهید  لوح تقدیر                                 9

 مطهری یاسوج

کسب سه عوان برتر   1390 

در بین مراکز علمی و 

پژوهشی استان 

 کهگیلویه و بویراحمد

مرکز تحقیقات ژنتیک شهید  لوح تقدیر                                 10

 مطهری یاسوج

بچه  اندگیبهبود بازم  1393 

ماهیان مرکز تحقیقات 

ماهیان سردابی 

 یاسوج

 :آشنایي با زبانهاي خارجي

 

 نمره سال اخذ مدرك مدرك زبان ردیف

 100از 70 1380 در سطح تافل دانشگاه تربیت مدرس انگلیسی 1

 487 1388 تولیمو انگلیسی 2

 500 1389 تافل انگلیسی 3

 100از MSRT(MCHE) 1393 54 انگلیسی 4

 497 1393 تولیمو انگلیسی 5


