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 شماره مصوب عنوان پروژه/طرح
نوع 

 تحقيق
 سمت  واحد اجرا

وضعي

 ت

سال 

 شروع

مزارع   يتيريعملكرد مد يبررس

در قفس در استان  يپرورش ماه

 قشم( رهيهرمزگان)جز

66-45-62-649- 

 90603کد مصوب 

طرح 

 تحقيقاتي

 یپژوهشکده اکولوژ

 یایفارس و در جيخل

 عمان

 مجري
در حال 

 اجرا
6390 
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رسي اثر تراكم هاي مختلف جلبک ب

بر  Gracilaria corticataقرمز 

كيفيت آب ، درصد بقا و رشد 

مرحله نوزادگاهي ميگوي پا سفيد 

Litopenaeus vannamei). 

27-45-62-606- 

 906364کد مصوب 

پروژه 

 تحقيقاتي

 یپژوهشکده اکولوژ

 یایفارس و در جيخل

 عمان

 همكار
در حال 

 اجرا
6390 

اثر عصاره گل ميخک بر  يبررس

  بيهوشي ، تغذيه و بازماندگي در

 يگويحمل و نقل پست الرو م

 Litopenaeus)يغرب ديسف

vannamei) 

در حال دریافت کد 

 مصوب

پروژه 

 تحقيقاتي

پژوهشکده اکولوژی 

خليج فارس و دریای 

 عمان

 مجري
در حال 

 اجرا
6390 

 يعوامل موثر بر پارامترها يبررس

باس  يس يماه ديرشد و تول

در (Lates calcarifer) ييايآس

 رهيجز يدر آبهامستقر  يقفس ها

 قشم)استان هرمزگان(

62-45-62-616-

کد مصوب  -90603

906551 

پروژه 

 تحقيقاتي

 یپژوهشکده اکولوژ

 یایفارس و در جيخل

 عمان

 مجري
در حال 

 اجرا
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بررسي شرايط محيطي مزارع 

پرورش ماهي در قفس جزيره 
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62-45-62-616-

90603-906554 

 کد مصوب

پروژه 

 يقاتيتحق

 یپژوهشکده اکولوژ

 یایفارس و در جيخل

 عمان

 همكار
در حال 

 اجرا
6390 

بررسي اثر تغذيه اي الرو مگس 

بر  musca domesticaخانگي 

روي ميزان رسيدگي جنسي،هم 

آوري مولدين و رشد پست الرو 

 ميگوي وانامي

27-45-62-629- 

 906169کد مصوب 

پروژه 

 يقاتيتحق

 یپژوهشکده اکولوژ

 یایرس و درفا جيخل

 عمان

 همكار
در حال 

 اجرا
6390 

ارزيابي تنوع وتراكم موجودات 

مزاحم بر قفس هاي پرورش ماهي 

در جنوب جزيره قشم)استان 

 هرمزگان(

62-45-62-612-

90603-906559 

 کد مصوب

پروژه 

 يقاتيتحق

 یپژوهشکده اکولوژ

 یایفارس و در جيخل

 عمان

 همكار
در حال 

 اجرا
6390 
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ه اي خور بررسي تنوع گون

 آذيني)سيريک(

 

- 
پروژه 

 دانشجويي

دانشگاه آزاد اسالمي 

 بندرعباس
 6317 اتمام مجري

اثرات غني سازي آرتميا 

فرانسيسكانا با اسيدهاي چرب غير 

بر  Eو  Cاشباع و ويتامين هاي 

رشد و بازماندگي و مقاومت به 

 استرس در ماهي مركب ببري

- 
پروژه 

 دانشجويي

 دانشگاه آزاد اسالمي

 بندرعباس
 6393 اتمام مجري

 طرح مشترك، طرح مستقل، طرح خاص، طرح شورای تحقيقات و فناوری استان : پروژه، وع تحقيقن  *

 ، متوقف شده : در دست اجراء مختومه وضعيت **

 …و ، ابتكار نوآوري ، اختراع -13

 تاريخ محل تاييد يا ثبت* مورد رديف

    

 .ضروری است …تایيدکننده یا ثبت کننده نوآوری، اختراع، ابتکار و …ته، مجمع یاذکر عنوان شورا، کميسيون ، کمي  *

 همين جدول است. …های جدید، رقم یا ارقام معرفي شده و محل درج اطالعات مربوط به شناسایي گونه یا گونه -

 : مقاالت علمي و پژوهشي -14

 عنوان

 نحوه ارائه

عنوان مجله*/ 

عنوان 

 …همايش،

 شماره

 مجله
 سال

رتبه 

در 

بين 

نگار

ندگا

 ن

ي
ران

خن
س

 

تر
وس

پ
ده 

 ش
پ

چا
 

 اسيدهاي با فرانسيسكانا آرتمياي سازي غني اثر

 رشد، برميزانE ويتامين  و زنجيره بلند چرب

 و دما هاي استرس برابر در مقاومت و بازماندگي

 Sepiaببري  مركب ماهي الرو در شوري

pharaonis 

توسعه آبزی  *  

 پروری

7 6395 

6 

بررسي اثرات تغذيه اي با آرتمياي بالغ 

فرانسيسكاناي غني شده با روغن كبد ماهي كاد و 

، بر رشد، بازماندگي و مقاومت )در برابر Cويتامين 

 تنش شوري و دمايي( در الرو ماهي مركب ببري

(Sepia pharaonis) 

زیست شناسي  *  

 دریا

32 6395 

6 
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Effects of feeding enriched Artemia 

fransiscana with HUFA, vitamins C 

and E on growth performance, survival 

and stress resistance of cuttlefish (Sepia 

pharaonis) (Ehrenberg, 1831) 

 

  
پذیرفته 

 شده

Iranian 

Journal of 

Fisheries 

Sciencec 

 

 6395 

6 

 يگونه جلبک ماكروسكوپ 6يمطالعه اثر ضد جلبك

لبک ج ييفارس بر رشد و شكوفا جيخل
polykrikoides   Cochlodinium 

  * 
مجله علمي 

 شيالت ایران

5- 

 25سال

6395 
0 

بررسي تراكم و برخي شاخص هاي تنوع زيستي 

   در خور آذيني polychetaپرتاران
پذیرفته 

 شده

مجله آبزیان 

 وشيالت

  
6 

بررسي و مقايسه خصوصيات موفولوژي و 

درياي مرفومتري اتوليت دو گونه از كفال ماهيان 

 خزر

 

 چاپ شده  

فصلنامه علمي 

پژوهشي محيط 

 زیست جانوری

 6393 

7 

Egg production and larval rearing of  
orange-spotted grouper 

(Epinephelus coioides) using reared 

broodstocks in 

Hormozgan Province , Iran 

  * 

Iranian 

Journal of 

Fisheries 

Sciences 

60(3) 2664 

1 

 Isochrysis جلبكي هاي گونه تغذيه اثر

galbana و Pavlova lutheri تركيبي  صورت هب

 و رشد بر Chaetoceros mulleri با جايگزين و

 ) غربي سفيد الرو ميگوي بازماندگي

Litopenaeus vannamei ) 

 

  
پذیرفته 

 شده

 شناسي بوم مجله

 آبزیان

6394  

2 

 انيماه يزيستتنوع  يو شاخص ها يفراوان يبررس

   گانزاستان هرم يدر خور آذين
پذیرفته 

 شده

فصلنامه محيط 

 زیست جانوری

6394  
6 

Effect of salinity,light intensity and 

tank size on larval survival rate of 

shoemaker rabbitfish shganus 

sutor(Valenciennes.1835) 

  
پذیرفته 

 شده

Iranian 

Journal of 

Fisheries 

Sciences 

6394  

5 

معرفي برخي روشهاي نرسري ماهي باس دريايي 

 آسيايي در قفس ها و استخرهاي پرورشي
 چاپ شده  

فصلنامه ماهيان 

 دریایي

6394  
6 

بررسي فصلي تنوع زيستي فيتوپالنگتون ها در 

 شرق استان هرمزگان –خور آذيني 

همایش شيالت    *

 وآبزیان

 6396 
6 

روتئين جيره غذايي برميزان رشد و تاًثيرمقدار پ

 Cichlasoma بقاء الرو سيچاليد گورخري گونه

nigrofasciatum 

همایش شيالت    *

 وآبزیان

 6396 
6 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjix_qLke7RAhWLC8AKHYAtCqIQFgg1MAM&url=http%3A%2F%2Fjifro.ir%2F&usg=AFQjCNFZF1rAO3v6WMwt11HrFyTVP5Cclw&sig2=YpiEKir9SgW4nT47kUmrEw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjix_qLke7RAhWLC8AKHYAtCqIQFgg1MAM&url=http%3A%2F%2Fjifro.ir%2F&usg=AFQjCNFZF1rAO3v6WMwt11HrFyTVP5Cclw&sig2=YpiEKir9SgW4nT47kUmrEw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjix_qLke7RAhWLC8AKHYAtCqIQFgg1MAM&url=http%3A%2F%2Fjifro.ir%2F&usg=AFQjCNFZF1rAO3v6WMwt11HrFyTVP5Cclw&sig2=YpiEKir9SgW4nT47kUmrEw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjix_qLke7RAhWLC8AKHYAtCqIQFgg1MAM&url=http%3A%2F%2Fjifro.ir%2F&usg=AFQjCNFZF1rAO3v6WMwt11HrFyTVP5Cclw&sig2=YpiEKir9SgW4nT47kUmrEw
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بررسي فصلي تنوع زيستي بنتوزها در خور 

 سيريک

 

همایش شيالت   * 

 وآبزیان

 6392 

6 

مقايسه شاخص هاي كمي رشد و رابطه طول 

 در دو گونه از  خانوادهاتوليت با اين شاخص ها 

mugilidae كونه ،liza aurata  از درياي خزر و

liza klunzingeri از خليج فارس 

همایش ملي    

مباحث نوین در 

 کشاورزی

 6393 

2 

 و چرب اسيدهاي با شده غني آرتمياي تاثيرات

 ببري مركب ماهي الرو رشد، ميزان بر E ويتامين

(Sepia pharaonis) 

*  

ت همایش شيال 

 وآبزیان

 6397 
6 

بررسي اثر آرتمياي غني شده با روغن كبد ماهي 

، بر رشد، بازماندگي و مقاومت در  Cكاد و ويتامين 

 Sepia) برابر استرس الرو ماهي مركب ببري

pharaonis 

*  
 -همایش ملي 

منطقه ای آبزی 

پروری ماهيان 

 دریایي

 6397 

6 

( و  Perinereis nuntiaاثرات تغذيه با كرم پرتار) 

بر شاخص هاي رشد  (Eisenia fetida) كرم خاكي

و بازماندگي در ماهي سيچاليد الكتريكي 
Labidochromis caeruleus 

 

 *  

چهارمين همایش 

 شيالت وآبزیان

 6395 

6 

 Eugenia ) اثرات بيهوشي عصاره گل ميخک )

caryophyllata بر ميزان تغذيه، و بازماندگي پست

 (vannamei Litopenaeus) الرو ميگوي وانامي

*   

چهارمين همایش 

 شيالت وآبزیان

 6395 

6 

 isochrysisاثر گونه هاي جلبكي 

galbana,pavlova lutheri  به صورت جايگزين

بر رشد و  chaetoceros mulleriوتركيبي با 

 بازماندگي الرو ميگوي سفيد غربي

*   

چهارمين همایش 

 شيالت وآبزیان

 6395 

2 

شي از شكوفايي مضر جلبكي و اثرات ان آلودگي نا

    بر اكوسيستم هاي دريايي

نوزدهمين 

همایش صنایع 

 دریایي

 6390 

5 

و  مياقل راتييو اثرات آنها برتغ يگلخانه ا يگازها

  *  يائيدر يها ستمياكوس

 يمل شیهما

و  مياقل رييتغ

 یها ستمياکوس

يآب  

  

3 

 يورپر يآن بر آبز راتيتاث يو برخ مياقل رييتغ

 *  

 يمل شیهما

و  مياقل رييتغ

 یها ستمياکوس

يآب  

  

6 
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يمياقل راتييجلبک ها و نقش آنها در تغ  

 *  

 يمل شیهما

و  مياقل رييتغ

 یها ستمياکوس

يآب  

6394  

7 

(HAB) دهيپد جاديو ا مياقل راتييرابطه تغ 

يمضر جلبك ييشكوفا   *  

 يمل شیهما

و  مياقل رييتغ

 یها ستمياکوس

يآب  

6394  

5 

رويكرد كلي كنترل پديده شكوفايي مضر 

 چاپ شده   (HABSجلبكي)

بوم شناسي منابع 

علمي  -آبي

 ترویجي

6394  

5 

بكارگيري آبزي پروري تلفيقي استفاده از تمام 

    سطوح غذايي در پرورش ماهي در قفس

دومين همایش 

آبزی پروری 

دریایي و محيط 

 های محصور

6394  

3 

 انيحلول در پرورش ماهم ژنياكس راتييتغ تياهم

 رهيجز يدر قفس در استان هرمزگان )آبها ييايدر

 قشم(
   

دومين همایش 

آبزی پروری 

دریایي و محيط 

 های محصور

6394  

6 

مورد  يتورها نيمهمتر اتياز خصوص يبرخ يمعرف

    در قفس انياستفاده در صنعت پرورش ماه

دومين همایش 

آبزی پروری 

دریایي و محيط 

 های محصور

6394  

6 

جهت كسب  يسنت يپرورش ماه يقفس ها جاديا

    نانيساحل نش شتيمع

دومين همایش 

آبزی پروری 

دریایي و محيط 

 های محصور

6394  

5 

 يآزاد ساز زانيدر قفس بر م ياثرات پرورش ماه

    طيدر مح تروژنين

دومين همایش 

آبزی پروری 

دریایي و محيط 

 های محصور

6394  

6 

قفس پرورش  رامونينكتونها درپپال تويف يبررس

قشم )استان  رهيجز يساحل يواقع در آب ها يماه

 هرمزگان(
   

دومين همایش 

آبزی پروری 

دریایي و محيط 

 های محصور

6394  

5 

حاصل از پرورش  يبار مواد آل راتييتغ يابيارز

 يساحل يدر قفس واقع در آب ها ييايدر انيماه

 قشم )استان هرمزگان( رهيجز
   

مين همایش دو

آبزی پروری 

دریایي و محيط 

 های محصور

6394  

7 
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( در Foraminiferaروزنه داران) يفراوان يبررس

قشم)استان  رهيدر جز يپرورش ماه يقفس ها ريز

 هرمزگان(
   

دومين همایش 

آبزی پروری 

دریایي و محيط 

 های محصور

6394  

7 

 های علمي وپژوهشي معتبر داخلي یا خارجي اشاره شود. اپ شده در مجلهدر مورد مقاالت چاپ شده، باید صرفاً به مقاالت چ  *
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 تاريخ اعطاء اعطا كننده مورد رديف

 1385 دانشگاه آزاد اسالمي كارشناسي ارشد اولرتبه  6

 1389 مدير كل دفتر آموزش كاركنان تقدير نامه از طرف مدير كل دفتر آموزش كاركنان 2
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تقدير نامه از طرف مدير كل دفتر آموزش هاي 

 رسمي و حرف كشاورزي

مدير كل دفتر آموزش  سازمان تحقيقات .

 هاي رسمي و حرف كشاورزي

1391 

 1393 معاون ترويج و آموزش سازمان تقدير نامه معاون اموزش و ترويج سازمان 9
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63 
تقدير نامه از طرف سرپرست دفتر نظارت و 

 ارزيابي

نظارت و  سرپرست دفتر سازمان تحقيقات.

 ارزيابي

1392 

67 
سازمان تحقيقات . مدير كل دفتر آموزش  تقدير نامه از طرف مدير كل دفتر آموزش كاركنان

 كاركنان

1391 

65 
لوح تقدير رييس پژوهشكده اكولوژي خليج فارس 

 و درياي عمان

 يايفارس و در جيخل يپژوهشكده اكولوژ

 عمان

1395 

60 
ت و اموزش رييس مركز تحقيقا –لوح تقدير 

 كشاورزي و منابع طبيعي

و  يو اموزش كشاورز قاتيمركز تحق سيير

 يعيمنابع طب

1395 

 

 علمي و پژوهشي داخلي و خارجي : …ها و  همكاري با مجامع ، شوراها ، كميسيونها، كميته -16

رد

 يف
 عنوان

  تاريخ

 عضويت
 سمت*

1 Mass culture,commercial production    of molluscs 2664 یياجرا تهيعضو کم 

 یياجرا تهيعضو کم 65/66/90 همایش ملي تغيير اقليم واکوسيستم های آبي 2

 …سمت : ریيس ، دبير ، عضو، *
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 : تدريس سوابق -17

 سال تحصيلي تدريس دانشگاه محل عنوان واحد درسي رديف
 نيمسال

ول
ا

وم 
د

 

  * 84-85 بندر لنگهدانشگاه آزاد اسالمي واحد  كارورزي شيالت 1

 *  84-85 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندر لنگه هيدرو بيولوژي عمومي 2

  * 85-86 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندر لنگه آبزيان 3

 *  85-86 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندر لنگه اصول ناوبري 4

  * 85-86 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندر لنگه روش هاي صيد آبزيان 5

  * 86-87 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندر لنگه بهداشت و تكنولوژي فراورده هاي شيالتي 6

  * 86-87 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندر لنگه قوانين و مديريت محيط زيست و شيالت 7

8 
مرکز آموزش علمي کاربردی جهاد  هيدرولوژي

 کشاورزی هرمزگان
89-88  * 

9 
موزش علمي کاربردی جهاد مرکز آ پروژه

 کشاورزی هرمزگان
89-88 *  

11 
مرکز آموزش علمي کاربردی جهاد  صيد و عمل آوري ميگوي پرورشي

 کشاورزی هرمزگان
89-88  * 

11 
مرکز آموزش علمي کاربردی جهاد  اصول تغذيه و غذاي زنده آبزيان

 کشاورزی هرمزگان
91-89 *  

12 
ی جهاد مرکز آموزش علمي کاربرد كارورزي

 کشاورزی هرمزگان
91-91 *  

13 
مرکز آموزش علمي کاربردی جهاد  پرورش ميگو توام با ساير آبزيان

 کشاورزی هرمزگان
91-91  * 

14 
مرکز آموزش علمي کاربردی جهاد  اصول احداث مزارع تكثير ميگو

 کشاورزی هرمزگان
91-89  * 

15 
لمي کاربردی جهاد مرکز آموزش ع هيدروبيولوژي استخرهاي پرورش ميگو

 کشاورزی هرمزگان
91-89  * 

16 
مرکز آموزش علمي کاربردی جهاد  تكثير و پرورش آبزيان 

 کشاورزی هرمزگان
91-91  * 
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17 
مرکز آموزش علمي کاربردی جهاد  زبان تخصصي

 کشاورزی هرمزگان
91-91  * 

  * 89-91 دانشگاه شهيد باهنر کرمان پروژه 18

  * 87-88 هنرستان کاردانش و بيولوژي ميگو آشنايي با خصوصيات 19

  * 86-87 هنرستان کاردانش طراحي و ساخت استخرهاي پرورش ميگو 21

 *  87-88 هنرستان کاردانش آشنايي با هواده و دستگاه هاي هوادهي 21

 *  86-87 هنرستان کاردانش مديريت بهداشتي مزارع پرورش ميگو 22

23 
ريت فرآيند آشنايي با نرم افزار مدي

 آموزشي

 *  89 سازمان جهاد کشاورزی

24 
آشنايي با نرم افزار مديريت فرآيند 

 آموزشي

 *  91 کارکنان شيالت

25 
آشنايي با نرم افزار مديريت فرآيند 

 آموزشي

  * 91 کارکنان شيالت

26 
مرکز آموزش علمي کاربردی جهاد  مراقبت هاي پس از صيد

 کشاورزی هرمزگان
91-92 *  

27 
مرکز آموزش علمي کاربردی جهاد  كارورزي

 کشاورزی هرمزگان
91-92 *  

28 
مرکز آموزش علمي کاربردی جهاد  ژنتيک واصالح نژاد ماهيان

 کشاورزی هرمزگان
91-92  * 

29 
مرکز آموزش علمي کاربردی جهاد  پرورش ميگو

 کشاورزی هرمزگان
92-91  * 

31 
علمي کاربردی جهاد  مرکز آموزش تكثير وپرورش ماهيان گرمابي

 کشاورزی هرمزگان
92-93  * 

 *  93-92 پيام نور بندرعباس ليمنولوژي 31

  * 93-92 پيام نور بندرعباس اكولوژي دريا 32

33 
 پيام نور بندرعباس زبان تخصصي

 
93-94 *  

34 
مرکز آموزش علمي کاربردی جهاد  طراحي استخر پرورش ميگو

 کشاورزی هرمزگان

93-94 *  

35 
مرکز آموزش علمي کاربردی جهاد  تكثير ميگو

 کشاورزی هرمزگان

93-94  * 

  * 95-94 پيام نور بندرعباس اصول تغذيه آبزيان 36

  * 95-94 پيام نور بندرعباس تكثير وپرورش ماهيان زينتي 37

  * 95-94 پيام نور بندرعباس جيره نويسي آبزيان 38

  * 95-94 ندرعباسپيام نور ب ماهي شناسي سيستماتيک 39

 *  95-94 پيام نور بندرعباس پروژه 41

  * 96-95 پيام نور بندرعباس ژنتيک 41
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  * 96-95 پيام نور بندرعباس زبان تخصصي 42

  * 96-95 پيام نور بندرعباس بهداشت وبيماري هاي آبزيان 41

  * 97- 96 نور بندرعباس اميپ جيره نويسي آبزيان 42

  * 97-96 نور بندرعباس اميپ ري هاي آبزيانبهداشت وبيما 43

44 
مرکز اموزش علمي کاربردی جهاد  تكثير و پرورش غذاي زنده

 بندرعباس -کشاورزی 
96-97 *  

 

 هاي دانشجويي : نامه سرپرستي پايان -18

 عنوان رديف

 مقطع

 دانشگاه
سال 

 تحصيلي

 نيمسال

شنا
كار

ي 
س

شد
ار

ي 
تر

دك
 

ول
ا

وم 
د

 

        

        

 : و همكاري با نهادها سوابق اجرايي -19

 نوع محل اشتغال   اشتغالتاريخ  سمت رديف

1 
اداره كل  –طرح سربازي  –كارشناس تكثير و پرورش آبزيان 

 بندركالهي -شيالت هرمزگان 

 دولتي 1387

 دولتي 88-86 همكاري در پروژه بازسازي ذخاير ميگو 2

 دولتي 88-86 چه ميگوعالمت گذاري بهمكاري در پروژه  3

 دولتي 88-86 كشت جلبک درياييهمكاري در پروژه  4

 دولتي 88 مولد سازي ميگو همكاري در پروژه  5

 دولتي 88 تكثير ماهيان دريايي همكاري در پروژه  6

 دولتي 1389 كاركنان كارشناس مسئول آموزش 7

 دولتي 1393تاكنون  كارشناس آبزي پروري 8

 بخش خصوصي 1382 ير ميگو)شركت مرواريد تياب(كارشناس تكث 9

 بخش خصوصي 1384 كارشناس مزرعه پرورش ميگو)شركت اميد ساحل خليج فارس ( 11

 بخش خصوصي 1381 كارشناس توليد ميگوي پرورشي)شركت ميگ مينو( 11

 بخش خصوصي 1396 كارشناس و مشاور مزرعه پرورش ماهي در قفس )محک قشم( 12

 بخش خصوصي 1393 يد در شركت آبزي پروري) سنتدرف جاسک(مشاور تول 13

 : *مهارتهاي شخصي -21
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 مالحظات مهارتعنوان  رديف

1 
تجربه پرورش و كشت  انواع جلبک ماكروسكوپي در استخرهاي ميگو و قفس  پرورش جلبک ماكروسكوپي

 پرورش ماهي 

 EPT(651)و  MSRT (51)نمره قبولي آزمون هاي   انگليسيزبان  2

 و برنامه هاي كاربردي مورد نياز SPSSآشنا به برنامه هاي آماري و  و كامپيوترنرم افزار  3

 مجري پروژه تگ زني و رها سازي ميگو با اداره شيالت تگ زني و رها سازي ميگو 4

 فعاليت به عنوان كارشناس تكثير ميگو در بخش خصوصي )سفيد هندي(ميگوتكثير  5

 هرمزگانوجنوبي در  اس مزارع پرورش ميگو در منطقه تياب شمالي كارشن پرورش ميگو 6

 در شركت فرآوري كوتاه مدت فعاليت يک دوره  فرآوري 7

 همكاري با شركت پرورش ماهي در قفس )محک قشم( مشاوره و ماهيان دريايي 8

 اشاره شود. …و  در این جدول الزم است به مهارتهایي نظير آشنایي با زبانهای بيگانه، کامپيوتر  *

 

 

 

 

 :آموزش ها  -21

 مدت )روز( سال اخذ تخصصي  آموزشي  هاي عنوان گواهينامه رديف
6 Mangrove ecology with Emphasis on biodiversity 2665 7 

 3 14 مديريت آماده سازي استخرهاي پرورش ميگو 2

 0 14 كشت و پرورش جلبک 3

 3 14 و بعد از آن مديريت بهداشت ميگو و اقدامات قبل 7

 6 19 گزارش نويسي 5

 7 14 تكثير ماهيان دريايي 0

 7 14 انتقال و ذخيره سازي پست الرو ميگو –مديريت انتخاب  4

 0 14 مديريت آب و هوادهي در پرورش ميگو 1

 7 14 مديريت بهداشت و پيشگيري از بيماري هاي ميگو 9

 7 96 مديريت بهداشتي صيد و صيدگاه 66

 6 17 بهداشت و بيماري هاي با تأكيد بر بيماري لكه سفيد 66

 7 14 مديريت تغذيه ميگو 62

 6 19 كاربرد فناوري اطالعات در بخش كشاورزي 63

 0 92 روشهاي نمونه برداري و ارزيابي ذخاير پيشرفته آبزيان 67

 2 92 اصول بهداشتي قرنطينه در اسكله و كشتي هاي صيادي 65

 GIS 92 0 يناصول ومبا 60

 spss 92 5داده ها با استفاده از نرم افزار ليو تحل هيتجز يگاه آموزشكار 64

 endnote 93 2 يٍسيبا نرم افزار فهرست نو ييآشنا 61



12 

 

يريادگي نينو يآموزش مدل ها 69  93 6 

گويم ديلكه سف يمارياز ب يريشگيپ يروشها 26  93 5 

 Endnote 95 2 با نرم افزار قيمنابع تحق تيريدم 26

 6 95 ييايدر انيماه يو پرورش تجار ريدر قفس تكث انيرورش آبزپ 22

در قفس يپرورش ماه يطيمح ستياثرات متقابل ز 23  95 6 

در قفس يپرورش ماه زاتياحداث تجه يهيطرح توج 27  95 6 

در قفس يپرورش ماه کيولوژيو ب يمهندس يجنبه ها 25  95 6 

در قفس يپرورش ماه يابيفروش و بازار ،يفرآور 20  95 6 

24 Mass culture,commercial production    of molluscs 90 3 

 2 95 ايمني آزمايشگاه HSEدوره آموزشي  21

 6 90 مولد سازي و بهبود تغذيه الرو ميگو 29

 2 90 پيشگيري و كنترل عارضه سرقرمزي در ميگوي پرورشي 36

 3 90 اصول مديريت مزارع ميگو 36

 3 94 دوره اموزشي پيشگيري از عارضه سرقرمزي ميگوي پرورشي 32

 2 94 بازديد ترويجي از توانمندي هاي آبزي پروري دريايي 33

 

 

 رديف
علوم شيالتيعنوان گواهينامه هاي غير تخصصي  

مدت 

ساعت
تاريخ پايانتاريخ شروع

شماره 

گواهينامه

ایند آموزش آشنایي با نرم افزار تحت وب مدیریت فر 6

وسامانه فراگير

توجيهي بدو خدمت 2

مهارتهای ارتباطي مدیران 3

آشنایي با نرم افزار مدیریت فرایند آموزش تحت وب  7

)تکميلي(

اصول نظارت و ارزشيابي عملکرد تشکلهای غيردولتي 5

مدیریت نوسازی و توسعه سازمان با رویکرد مدیریت  0

فرهنگ جهاد

کاربرد فناوری اطالعات در بخش کشاورزی 4

الگوی مصرف ) مدیریت زمان (اصالح  1

گزارش نویسي 9

اصول و روشهای ایجاد هدایت نظارت و ارزیابي  66

فعاليتهای شرکت خدمات مشاوره ای و فني مهندسي 

کشاورزی

رارگونومي محيط کا 66

کاربرد و اهميت فناوری پاك در کشاورزی پایدار 62
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مدیریت دانش 63

هدفمند کردن یارانه ها در بخش کشاورزی 67

نوین ارزیابي و بهبود عملکرد الگوها و روشهای 65

آشنایي با نظارت و ارزشيابي عناصرشبکه ترویج 60

احياء تفکر اسالمي 64

اصالح الگوی مصرف ) مدیریت زمان ( 61

درسهای اخالقي از نهج البالغه 69

اینترنت و کاربرد آن در توسعه آموزش کشاورزی 26

کارگاه آموزشي ارزیابي و بهبود مستمر فعاليتهای  26

آموزشي

آشنایي با نظام مدیریت ارزیابي عملکرد 22

آسيب شناسي فرایند نيازسنجي دوره های آموزشي سال  23

96

مربيگری 27

و ارائه نظام آموزش کارمندان دستگاههای اجرایي  25

دستورالعمل های اجرایي آن

سامانه مکانيزه ارزشيابي و اثربخشي آموزش 20

نگرشي نو بر آموزش های اثر بخشي و اثربخشي آموزشي 24

شهای برگزاری مناقصه ، مزایده و آشنایي با قوانين با رو 21

انعقاد قرارداد

برنامه ریزی ومدیریت کنترل پروژه ها 29

ارتباطات در ترویج و آموزش کشاورزی 36

(6مت اداری )قوانين و مقررات مرتبط با سال 36

توانمند سازی مسئولين آموزش کارکنان 32

خانواده و مناسبات حاکم بر آن 33

چگونه پدر و مادر خوبي باشيم 37

باني واصول سازماني مدیریتم 35

خالقيت و نوآوری در سازمان 30

آشنایي با قوانين و مقررات مربوط به تخلفات اداری 34

نماز زیباترین الگوی پرستش 31

نقش حجاب در حفظ حریم خانواده 39

ضرورت و شيوه های کنترل و پایش زیست محيطي  76

منابع پایه در کشاورزی پایدار

اقتصاد مقاومتي 76

نوین یادگيریآموزش مدل های  72

آشنایي با سامانه فراگير آموزش و نحوه انجام نيازسنجي  73

آموزشي

فلسفه حجاب و پيامدهای اجتماعي آن 77

پدافند غير عامل 75
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مدیریت منابع تحقيق با نرم افزار  70

آشنایي با قانون رسيدگي به تخلفات اداری 74

کار تيمي اداره خود و دیگران 71

مدیریت تحول در سازمانها 79

آشنایي با نظام پيشنهادهای سازماني 56

آشنایي با مباني حقوق شهروندی در نظام اداری کشور 56

 

 

 :كتب وتاليفات – 22
 

 

 

 

 

 ابالغ ها: -23

 سال عنوان رديف

 1391 مسئول كانون بسيج اساتيد 

 1391 عضو كارگروه نظارت وارزشيابي 

 1391 رگروه نظارت وارزشيابي و اثر بخشي اموزش كاركنانعضو كا 

 1392 مدير گروه منابع طبيعي و آب و خاك 

 1392 مسئول اموزش كاركنان 

 1394 مدير گروه شيالت 

 1394 عضو شوراي اموزشي مركز اموزش علمي كاربردي 

 1393 كارشناس بخش آبزي پروري 

 1397 عضو كارگروه ترويج 
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