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 مدرکسال اخذ دانشگاه محل تحصیل رشته تحصیلي لي*مدرک تحصی ردیف

 1/2/82 دولتي یزد محیط زیست مهندسي منابع طبیعي 1

كارشناس ارشد محیط  4

 زیست

الودگي و حفاظت محیط زیست 

 دریا

 40/11/83 ازاد تهران شمال

 ه تاالربررسي پارامترهای فیزیكوشیمیایي اب رودخانكارشناسي ارشد :عنوان پایان نامه  -

 -: عنوان پایان نامه دكتری  -

 

 

 

 

 

 شماره ثبت :

 18/4/1261 تاریخ تكمیل فرم:
 

 وزارت جهاد كشاورزی

 كشاورزی و آموزش  سازمان تحقیقات

 موسسه تحقیقات شیالت ایران 

 فرم اطالعات محققين

 



 : ها و طرحهای تحقیقاتي پروژه -14  

  

 شماره مصوب عنوان پروژه/طرح
نوع 

 *تحقیق
 واحد اجرا

سمت در 

 پروژه/

 طرح

وضعیت 

** 
 سال خاتمه سال شروع

 شماره ثبت

گزارش 

 نهایي

جامعه  کیاكولوژ يررسب

یتوپالنكتون، زئوپالنكتون و ف

خزر در  یایشانه داران در

سواحل گیالن و ارتباط آن 

صید ماهیان كفال و  كاهشبا

 سفید

-مستقل 42-7-14-630-336378

 خاص

پژوهشكده 

ابزی پروری 

ابهای داخلي 

 كشور/انزلي

خاتمه  همكاراصلي

 یافته

 ثبت موقت 1/1/1261 1/2/33

امكان پرورش تک  يبررس

سفید يماه یگونه ا  

Rutilus kutum  در

اندازه  تا يخاك یاستخرها

یبازار  

پژوهشكده  مستقل 4-73-14-635-381437

 یپرور یابز

 يداخل یابها

 يكشور/انزل

در دست  همكار

 اجرا

1/14/38 1/16/1264 - 

جوامع  يبررس

و  کی)ماكروبنتيستیز

 درودی( رودخانه سفتونیفیپر

النیدر استان گ  

14-73-14-630-66640-

666571 

پژوهشكده  مستقل

 یپرور یابز

 يداخل یابها

 يكشور/انزل

در دست  همكاراصلي

 اجرا

1/8/1266 1/4/1264 - 

ماهیان  یيعادات غذا يبررس

 Rutilusسفید ، ،

kutum)) یيكفال طال  

Chelon auratus)) 

C.) کیو پوزه بار  

saliens)  در سواحل استان

 گیالن

142-31-14-637-

33622-336373 

-مستقل

 خاص

پژوهشكده 

 یپرور یابز

 يداخل یابها

 يزلكشور/ان

خاتمه  همكاراصلي

 یافته

 ثبت موقت 1/16/1266 1/2/33

 

 ، طرح شورای تحقیقات و فناوری استان    ، طرح خاص  ، طرح مستقل طرح مشترک   : پروژه، وع تحقیقن*

 ، متوقف شده   مختومه ،   : در دست اجراء وضعیت  **

 …و ، ابتكار نوآوری ، اختراع -13

 یختار محل تایید یا ثبت* مورد ردیف

1    

4    

 ضروری است. …تاییدكننده یا ثبت كننده نوآوری، اختراع، ابتكار و …ذكر عنوان شورا، كمیسیون ، كمیته، مجمع یا  *

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

 

 

 

 

 

 



 مقاالت منتشر شده: -12

 : )بترتیب سال انتشار( ISIو  ، تخصصيمنتشره در مجالت علمي پژوهشي، ترویجيمقاالت  -1-12

ف
دی

ر
 

 هعنوان مجل عنوان مقاله
 شماره

 مجله

 نوع مجله

 سال

رتبه 

 نویسنده
 

علوم  هینشر ستیز طیبرمح ایدر یفناور ستینقش ز 1

 ستیو ز يستیز

 یفناور

دوره 

هفت،شماره

3 

1266 تخصصي-علمي

 1 پاییز

 طیآن بر مح ریهوا وتاث يودگبرآل یمرور 4

 ستیز

علوم  هینشر

 ستیو ز يستیز

 یفناور

دوره 

مارههفت،ش

3 

 تخصصي-علمي
پاییز

1266 

1 

 .های علمي وپژوهشي معتبر داخلي یا خارجي اشاره شود در مورد مقاالت چاپ شده، باید صرفاً به مقاالت چاپ شده در مجله*

 

 ی علمي:و همایش ها فشرده كنفرانس هاچاپ شده در كتاب یا لوح مقاالت علمي  -4-12

ف 
دی

ر
 

 عنوان

 نحوه ارائه

یا   عنوان همایش

 كنفرانس
 سال

رتبه 

 دربین

نگارند

 گان

ي
ران

خن
س

 

تر
وس

پ
 

ده
 ش

پ
چا

 

و حفاظت  يستیدر گرو حفظ تنوع ز داریتوسعه پا 1

 ستیز طیاز مح

 

  

 نیب شیهما نیششم 

و  یكشاورز يالملل

با  ستیز طیمح

-داریپاتوسعه  كردیرو

 تهران

1333 

1 

بر  يجهان شیو گرما میاقل راتییتغ ریتاث يبررس 4

   يانوسیو اق یيایدر یستمهایاكوس

 نیب شیهما نیششم  

و  یكشاورز يالملل

با  ستیز طیمح

-داریتوسعه پا كردیرو

 تهران

1333 

1 

  اهایدر يستیها و تنوع ز کیكروپالستیم 3

  

 انیماه شیهما نیدوم 

 رشت-رانیبومزاد ا

1333 
1 



  ستیز طیكاربرد نانو در مح 2

  

 نیب شیهما نیششم 

 یدانش،و فناور يالملل

و منابع  یعلوم كشاورز

 ستیز طیو مح يعیطب

 تهران-رانیا

1266 

1 

تاالب هادر بهبود  يستیتنوع ز تیرینقش مد 5

   ستیز طیمح

 نیكنگره ب نیسوم  

 يالملل

و  ی،تكنولوژيمهندس

 المان-یفناور

1266 

1 

 Alosa) یخزر يشگ ماه یيغذا تیاولو يسبرر 0

caspiaدر ساحل چابكسر ) 

 

  

و  يكنفرانس مل نینهم 

 نیكنفرانس ب نیاول

 يشناس يماه يالملل

 رشت-رانیا

1266 

1 

 Alosa) یخزر يشگماه یيعادت غذا يبررس 7

caspiaدر ساحل تالش ) 

 

  

و  يكنفرانس مل نینهم 

 نیكنفرانس ب نیاول

 يشناس يماه يالملل

 رشت-رانیا

1266 

4 

 های علمي وپژوهشي معتبر داخلي یا خارجي اشاره شود. در مورد مقاالت چاپ شده، باید صرفاً به مقاالت چاپ شده در مجله*

 كتب و سایر آثار منتشر شده: -15

 تیراژ نوع* عنوان ردیف
 تعداد

 صفحات

تاریخ 

 چاپ

1      

4      

3      

5      

 …ی ، ترجمه،نوع: تالیف، گردآور  *

 تشویقات و جوایز علمي :-10

 تاریخ اعطاء اعطا كننده مورد ردیف

1    

4    

3    

2    



 

 علمي و پژوهشي داخلي و خارجي : …ها و همكاری با مجامع ، شوراها ، كمیسیونها، كمیتهعضویت و   -71

 عنوان ردیف
  تاریخ

 عضویت

عضویت   مدت

 ماه به
 سمت*

1 
 عضو پیوسته 18/5/1266 18/5/33 لمي زیست شناسي ایرانعضویت در انجمن ع

4 
 پیوستهعضو 43/14/1261 1/1/1333 عضویت در انجمن علمي ماهي شناسي ایران

3 
 عضو پیوسته 48/5/1266 48/5/1333 عضویت در انجمن علمي ایمني زیستي ایران

2 
 عضو پیوسته 43/14/1261 5/5/35 عضویت درنظام مهندسي جهاد كشاورزی

5 
 پیوستهعضو  41/5/1266 36/5/1333 عضویت در كمیته شیمي و محیط زیست انجمن شیمي 

 …سمت : رییس ، دبیر ، عضو، *

 

 : تدریس -18

 عنوان واحد درسي ردیف
 تعداد واحد

 تدریس دانشگاه محل
سال 

 تحصیلي

 نیمسال

ظر
ن لم ی

ع ول ی
ا

وم 
د

 

1        

4        

 های دانشجویي : نامه سرپرستي پایان -71

 عنوان ردیف

 مقطع

 دانشگاه
سال 

 تحصیلي

 نیمسال

سي
شنا

كار
 

شد
ار

 

 
 شد

ی
تر

دك
 

ول
ا

وم 
د

 

1        

4        

3        

2        

5        

 

 

 



 سوابق اجرایي : -46

 تاریخ انتصاب سمت ردیف
 مدت اشتغال در سمت

 مذكور به ماه 

 ماه 40 1/1/1333 س تحقیقات(كارشناس ازمایشگاه اكولوژی)كارشنا 1

4    

3    

2    

5    

 

 :  *مهارتهای شخصي -41

 میزان تسلط مهارت ردیف

 خوب انگلیسيزبان  1

 خوب كامپیوتر 4

3   

 اشاره شود. …در این جدول الزم است به مهارتهایي نظیر آشنایي با زبانهای بیگانه، كامپیوتر و   *

 :  موسسه شيدوره های آموزشركت در  -44
 ساعت شماره تاریخ 33سالدوره های آموزشي ) تخصصي و عمومي ( 1

 46 3050 1333/14/15-1333/11/13 (تفسیر موضوعي قرآن )محیط زیست در اسالم 4

  كاربرد ژنومیكس و متاژنومیكس در بیوتكنولوژی 3

1333/14/63-1333/14/11 

 

61130130 18 

 30 61132343 1333/11/43-1333/11/45 در تكثیر و پرورش آبزیان آشنایي با اصول و كاربرد ژنتیک 2

بررسي چالش های ذخایر ماهیان جهان همراه با بررسي كتاب و  5

  The End Of Lineنمایش فیلم

1333/11/48-1333/11/43 61650611 8 

مدیریت بهداشتي وبیماری های گونه های جدید وارداتي كپور،  0

  CARP) (INDIANهیان هندیماهیان هندی كپور ، ما

1333/11/18-41/11/1333 

 

 

 

 

61135462 36 

 42 61132300 1333/11/15-1333/11/13 تولید محصوالت جانبي ) صنعتي و دارویي (از آبزیان 7

 8 61618178 1333/11/61-1333/11/61 پرورش تک گونه ای ماهي سوف سفید 8

 18 61613454 16/44/1333-1333/16/46 تكثیر و پرورش ریز جلبک 3

 42 61135637 1333/16/15-1333/16/13 اصول بازاریابي آبزیان پرورشي 16

 14 61135671 1333/16/67-1333/16/60 بانک ژن و اصالح نژاد آبزیان 11

 10 61135153 1333/16/64-1333/16/61 پرورش جلبک های اقتصادی 14

 0 61135668 1333/63/40-63/40/1333 آشنایي با بیماری های ماهیان سرد آبي 13



 8 61130388 1333/63/45-1333/63/45 مدیریت پرورش ماهي در قفس شناور در جنوب دریای خزر 12

 0 61613437 1333/63/42-1333/63/42 ضوابط ومعیارهای پرورش ماهي در قفس 15

 8 61135334 01333/63/1-1333/63/10 راهكارهای عملي تولید انبوده بچه ماهیان دریایي 10

 0 61135628 1333/63/11-1333/63/11 بهداشت و بیماریهای ماهیان دریایي 17

 0 6374136 1333/63/67-1333/68/60 تخلیه تلفني و حفاظت گفتار 18

 8 6382213 1333/63/61-1333/63/61 تجاری سازی فناوری و دانش فني 13

اهیان گرم مدیریت بهداشتي مراكز تكثیر و مزارع پرورش م 46

 آبي

1333/68/46-1333/68/44 61135080 18 

 42 61613425 1333/68/14-1333/68/16 كاربرد پروبیوتیک در صنعت میگو 41

 0 61135883 1333/67/13-1333/67/13 پرورش ماهي در قفس با تاكید بر دریای خزر 44

بیماریهای نو پدید و راه های پیشگیری )پیشگیری، مراقبت و  43

 )كرونا ویروس(13ل كوویدكنتر

1333/60/61-0/0/1333 

 

6322121 0 

 14 61135030 1333/65/13-1333/65/14 مكانیزاسیون در آبزی پروری 42

 8 61135473 2/5/1333-1333/65/62 مولدسازی و بهبود تغذیه الرو میگو 45

 42 61138248 1333/62/10-1333/62/12 تكثیر و پرورش ماهي تیالپیا 40

 

 

 ساعت شماره تاریخ 1266دوره های آموزشي ) تخصصي و عمومي (سال 1

 2 61323204 16/14/1266-10/11/1266 (سیره و زندگاني حضرت فاطمه )س 4

  مدیریت دانش سازماني 3

18/16/1266-18/11/1266 

 

61323808 8 

 30 /ن/ع511 3/11/1266-18/16/1266 3تفسیر نمونه جلد  2

 ركنان دولتتوجیهي بدو خدمت كا 5

 ویژه دوره توجیهي بدو خدمت

 

11/16/1266-47/16/1266 333407 76 

  1) اداری نظام اصالح راه نقشه 0

13/3/1266-46/16/1266 

 

 

61475263 2 

 0 61356617 43/3/1266-43/3/1266 زینتي ماهیان پرورش جهت زنده غذای تولید 7

 14 61372001 15/16/1266-2/61/1266 اهكارهای مدیریت تاالب بین المللي انزلير 8

 18 61356653 44/3/1266-46/3/1266 مدیریت بهداشتي مزارع پرورش ماهي 3

 8 61323568 46/3/1266-46/3/1266 بررسي چالش ها و راهكارهای توسعه بازار آبزیان 16

صول دارو درماني , واكسیناسیون و مصرف پروبیوتیكها در  11

 آبزیان

10/31266-18/3/6612 61356113 18 

 10 61351513 15/3/1266-12/3/1266 آشنایي با ماهیان دریای خزر 14

 2 61180623 13/7/1266-7/7/1266 عبرتهای عاشورا 13

 8 61182646 17/7/1266-17/0/1266 آشنایي با مدیریت سبز در محیط كار 12

 8 26135106 18/3/1266-18/3/1266 تحلیل كسب و كار در آبزی پروری 15

 8 61134526 3/3/1266-3/3/1266 لگوهای آینده نگاری ، نوآوری باز و صنایع تحول آفرینا 10



 كشاورزی از دیدگاه اسالم 17

 طبیعت و كشاورزی از دیدگاه اسالم

 

45/1/1266-43/4/1266 431/1 46 

 16 61323835 13/4/1266-18/4/1266 مدیریت پرورش ماهي در قفس دریایي 18

اقلیم و ذخایر ماهیان آبهای ایراني خلیج فارس و خلیج  غییرت 13

 عمان

7/4/1266-7/4/1266 61475233 2 

ولید داده، صحت داده ها، مدیریت و بهره برداری داده های ت 46

 دریایي در موسسه تحقیقات علوم دریایي كشور

5/4/1266-5/4/1266 61323536 2 

رهای افزایش اصول تغذیه الرو ماهیان دریایي و راهكا 41

 بازماندگي

14/3/1266-14/3/1266 61323338 8 

 36 61377377 13/11/1266-10/11/1266 (مقدماتي) ARC GIS نرم افزار 44

 JICA 13/11/1266-13/11/1266 61372333 8 تعیین اولویت و تنظیم فرم های همكاری با 43

ی آخرین یافته ها در تولید واكسن ماهیان پرورشي و روش ها 42

 واكسیناسیون

43/16/1266-43/16/1266 61377881 8 

فرآوری تولید محصوالت با ارزش افزوده از ماهیان ریز و  45

 فرآورده های جانبي آبزیان

8/16/1266-8/16/1266 61373425 8 

 18 61378338 43/3/1266-47/3/1266 آشنایي با مولدسازی میگوی وانامي 40

 18 61377063 8/3/1266-0/3/1266 ی پروریهوشمند سازی سیستم های آبز 47

 
 

توسعه آبزی پروری در مناطق غیرساحلي با نگرشي بر كشت  48

 )اكواپونیک

3/3/1266-11/3/1266 61373318 42 

 42 61378783 43/7/1266-47/7/1266 انیآبز دخوراکیاصول تول 43

 42 61372863 40/7/1266-42/7/1266 بهداشت و بیماریهای میگو و سایر سخت پوستان آبزی 36

 0 61373112 3/7/1266-3/7/1266 یيایباس آس يس يماه هیاصول پرورش و تغذ 31

 10 61378003 7/0/1266-0/0/1266 گویو مزارع پرورش م ریدر مركز تكث یساز يمنیا 34

 جیشمال خل ينوار ساحل یآبها تیفیك تیبر وضع یمرور 33

 یبر جنبه ها دیاكفارس)هرمزگان،بوشهر،خوزستان( با ت

 يالتیش

1/0/1266-1/0/1266 61372578 0 

 42 61378431 45/5/1266-43/5/1266 خزر یایآزاد در يو پرورش ماه ریتكث 32

 18 61378634 12/2/1266-14/2/1266 ي/ساحليخاك یبس در استخرها يس يپرورش ماه تیریمد 35

 18 61378673 45/3/1266-43/3/1266 و پرورش صدف ریتكث 30

 

 

 
 شركت در دوره های اموزشي خارج از موسسه:-43

 
 ساعت سال مرجع تایید كننده 1333سال  شركت در دوره های اموزشي خارج از موسسه 

پژوهشكده ملي مهندسي ژنتیک  كرونا روسیو یيشناسا یاستراتژ 1

 و بیوتكنولوژی

14/7/33 4 



ي مهندسي ژنتیک پژوهشكده مل آنالیز توالي های ژنومي ویروس كرونا 2

 و بیوتكنولوژی

10/3/33 4 

پژوهشكده ملي مهندسي ژنتیک  و محافظت در برابر ویروس كروناضدعفوني  3

 و بیوتكنولوژی

41/8/33 4 

پژوهشكده ملي مهندسي ژنتیک  آنالیز فارماكولوژیک محصوالت دارویي كرونا ویروس 4

 و بیوتكنولوژی

2/11/33 4 

پژوهشكده ملي مهندسي ژنتیک  ناردیابي ژنتیكي ویروس كرو 5

 و بیوتكنولوژی

15/0/33 4 

پژوهشكده ملي مهندسي ژنتیک  1روشهای تشخیص سریع و حساس ویروس كرونا 6

 و بیوتكنولوژی

10/3/33 4 

پژوهشكده ملي مهندسي ژنتیک  4روشهای تشخیص سریع و حساس ویروس كرونا 7

 و بیوتكنولوژی

48/11/33 4 

انستیتو زبانهای خارجي قطب  زبان انگلیسي دوره اموزش مكالمه 8

 راوندی

31/0/33 336 

مركز تحقیقات بیوتكنولوژی  وبینار بین المللي داده های بیو تكنولوژی 9

 دانشگاه علوم پزشكي شیراز

47/3/1333-

48/3/1333 

 

  14/14/1333 دانشگاه ارومیه ایو ارتم ایارك اتیحوزه ح نیسوم يالملل نیب ناریوب 11

 
 

ساعت  تاریخ مرجع تایید كننده 1266دوره های اموزشي تخصصي خارج از سازمان/ 

 اموزشي

هسته پژوهش توسعه ومحیط  وبینار تخصصي با عنوان) توسعه و اقتصاد دریا محور( 1

 دانشگاه مازندران زیست

47/4/1266 1:36 

توسعه ومحیط هسته پژوهش  وبینارتخصصي با عنوان حفاظت از تاالبهاو توسعه پایدار 4

 زیست دانشگاه مازندران

13/2/1266 1:36 

تشكل های غیردولتي محیط  وبیناراموزشي با موضوع پسماند 3

زیست و منابع طبیعي استان 

گیالن با مشاركت اداره كل محیط 

 زیست گیالن

2/5/1266 0 

تشكل های غیردولتي محیط  وبینار اموزشي با موضوع تاالب 2

ستان زیست و منابع طبیعي ا

گیالن با مشاركت اداره كل محیط 

 زیست گیالن

2/5/1266 0 

مركز تحقیقات بیوتكنولوژی  (باموضوع واكسن های كرونا4وبینارتازه های بیوتكنولوژی) 5

 دانشگاه علوم پزشكي شیراز

13/5/1266 3 

پژوهشكده ملي مهندسي ژنتیک  ویروس كرونامرتبط با توسعه سیستم هایوبینار طراحي و  0

 بیوتكنولوژی و

40/14/33 4 

وبینارهای راهكارهای كاهش اثررات پدیرده كرم ابري در مرزارع       7

 پرورش ماهي قزل اال،

 4 1/5/1266 شركت فرادانه

سامانه اموزش جمعیت هالل  دوره پدافند هسته ای و پرتوی 8

 احمر جمهوری اسالمي ایران

0/0/1266 4 



و مدیریت  13كووید  دوره اشنایي با مشكالت گوارشي در بیماری 3

 تغذیه ای ان

سامانه اموزش جمعیت هالل 

 احمر جمهوری اسالمي ایران

0/0/1266 4 

سامانه اموزش جمعیت هالل  دوره اموزشي كمكهای اولیه بخش اول 16

 احمر جمهوری اسالمي ایران

11/3/1266 4 

سامانه اموزش جمعیت هالل  دوره اموزشي مراقبت از بیماران كرونایي 11

 حمر جمهوری اسالمي ایرانا

36/1/1266 4 

سامانه اموزش جمعیت هالل  دوره اموزشي خانواده اماده در كرونا 14

 احمر جمهوری اسالمي ایران

1/1/1266 4 

سامانه اموزش جمعیت هالل  بخش دوم احیا-دوره اموزشي كمكهای اولیه پایه 13

 احمر جمهوری اسالمي ایران

7/0/1266 4 

ه كاوی در طبقه بنردی ویروسي،شریوع سررمي انتري     كاربرد داد 12

 بادی،و مالحظات ایمني عفونت

پژوهشكده ملي مهندسي ژنتیک 

 و بیوتكنولوژی

8/3/1266 4 

پژوهشكده ملي مهندسي ژنتیک  13دوره اموزشي تحقیقات دارویي علیه كووید 15

 و بیوتكنولوژی

40/3/1266 4 

پژوهشكده ملي مهندسي ژنتیک  دومین وبینار13د دوره اموزشي تحقیقات دارویي علیه كووی 10

 و بیوتكنولوژی

2/7/1266 4 

 یالقرا  یبه ماكروفاژها برا MARCH-1در نظر گرفتن انتقال ژن  17

M4-MQ يشگاهیآزما طیدر شرا" 

 کیژنت يمهندس يپژوهشكده مل

 یوتكنولوژیو ب

41/14/1266 4 

 

 

 لمي : شركت در نشست ها، گردهمایي و مشاوره های ع - 42

 ساعت سال 33علميسخنراني نشست علمي، گردهمایي و  

    شركت درهمایش ارزیابي اثرات توسعه محیط زیستي در ایران)كالف سر در گم( 1

   شركت در همایش كشاورزی با رویكرد توسعه زیست محیطي و ارائه دو مقاله)پوستر( 4

   شركت در همایش هشتمین كنفرانس ماهي شناسي 3

   النیدانشگاه گ 33اسفند0رانیبومزاد ا انیحفاظت از ماه شیكت در هماشر 2

 

   1266نشست علمي،گردهمایي ،سخنراني علمي  

 4 43/0/1266 و جایگاه آن در صنعت HSEنشست آشنایي با كلیات  1

 4 41/3/1266 ایران در پایدار توسعه و زیست محیط حقوقي الزاماتنشست  4

 های بوم زیست احیاء و حفاظت یها انداز نشست چشم 3

 دریایي و تاالبي

43/3/1266 4 

 محیط از فیزیكي حفاظت استانداردهای و بانان محیط نشست 2

 جهان و ایران در زیست

44/3/1266 4 

 4:36 10/0/1266 هوای سالم،سیاره سالمنشست  5

 4 46/3/1266 زیست محیط حفظ برای كودكان و خانواده آموزش نشست 0

 4 18/3/1266 پایدار توسعه به رسیدن در ارزیابي نقش پایش و ستنش 7

 4 13/3/1266 زیستي تنوع از حفاظت در مشاركتي نقش رویكردهای نشست 8

 4 17/3/1266 ایران های بوم زیست از حفاظت قرن نیم نشست 9

 تجدیدپذیر های انرژی در گذاری سرمایه توسعهنشست  11

 كشور در انرژی وری بهره و

13/14/1266 4 



 4 14/8/1266 نشست اثرات تغییر اقلیم برمنابع آبي ایران 11

 4 47/11/1266 جهان و ایران در اكوتوریسم موفق الگوهای نشست 12

 4 18/3/1266 نشست آشنایي با مناطق رویشي و گیاهان دارویي 13

 4 8/5/1266 نشست جنگل های زاگرس،فرصت ها،تهدیدها،و رویكردهای حفاظتي 14

 4 3/5/1266 نشست جنگل های هیركاني،فرصت ها،تهدیدها،و رویكردهای حفاظتي 15

 4 3/0/1266 نشست حفاظت از یوزپلنگ ایراني 16

 3 48/0/1266 نشست سواحل جنوب ایران 17

 4 1/3/1266 چالش ها و موانع استفاده از ظرفیتهای تنوع زیستي در توسعه بومگردینشست  19

 3 4/3/1266 ایمني زیستي در بومگردیاصول نشست  21

 3 4/3/1266 نشست چالش ها و فرصت های توسعه بومگردی 21

 3 1/3/1266 نشست چالش های مدیریت تنوع زیستي در ایران 22

 

 

 

 شركت در كارههای اموزشي:-45
 

 ساعت سال مرجع تایید كننده 33شركت در كارگاههای اموزشي 

هشتمین كنفرانس ملي ماهي شناسي دانشگاه تربیرت   ا در ماهیانكارگاه اصول سنجش آنزیم ه 1

 مدرس

13/8/33 3 

كارگاه ریخت سنجي هندسي بره روش خرط    4

 سیرپیراموني

هشتمین كنفرانس ملي ماهي شناسي دانشگاه تربیرت  

 مدرس

14/8/33 4 

كارگاه نامه نگاری و اصول صورتجلسه نویسي  3

 wordدر 

 3 31/0/33 شركت فناوران دانش اسیا

 4 14/0/33 پارک علم وفناوری گیالن بازاریابي و فروش محصوالت خدمات فناورانه 2

كارگاه بین المللي آلودگیهای میكروپالستیک  5

 اقیانوسي

)دومین پژوهشرركده علرروم اقیانوسرري و جرروی كشررور

 كنفرانس بین المللي اقیانوس شناسي غرب اسیا(

43/0/33 3:36 

هرای  ر اقلیم بر فرایندكارگاه بین المللي تغیی 0

 بیوژئوشیمیایي دریایي

)دومین پژوهشرركده علرروم اقیانوسرري و جرروی كشررور

 كنفرانس بین المللي اقیانوس شناسي غرب اسیا(

42/0/33 2:15 

 
 

 ساعت سال مرجع تایید كننده 1266شركت در كارگاه اموزشي  

 اشنایي با پرندگان و پرنده شناسي 1

 

 3 36/0/1266 شگاه تهرانانجمن علمي محیط زیست دان

ویرایش ژنرومي گیاهران و مسرایل ایمنري      4

 زیستي)بین المللي(

 

  18/3/1266 انجمن بیوتكنولوژی ایران

 اشنایي با دوزیستان 3

 

 3 1266مهرماه  انجمن علمي محیط زیست دانشگاه تهران

كارگاه اموزشي مدیریت تعارض میان حیات  2

 وحش و جوامع انساني

 3 47/8/1266 محیط زیست دانشگاه تهرانانجمن علمي 

 13-3 42/8/1266 موسسه تحقیقات شیالتي یپرور یدر مزارع ابز یكارگاه هوشمند ساز 5



 یچرالش هرا و راهكارهرا    يكارگاه اموزشر  0

 انیتوسعه بازار ابز

 14-3 46/3/1266 سامانه تاک

كارگاه اموزشي مدیریت منرابع طبیعري برا     7

 یاترویكرد ارزیابي چرخه ح

بابلسررر/پردیس دانشررگاه مازنرردران/مركز پژوهشرري 

 حوضه اقلیمي خزر

7/16/1266 4 

 
 

 ساعت سال مرجع تایید كننده 1266شركت درجشنواره ،نمایشگاه  

1    جشنواره ایده ها و محصوالت نواورانه برا

تاكید برجلب مشاركت مردم در حفرظ و  

احیا تاالبهای كشوربا اولویت بر دریاچره  

 االبهای اقماری انارومیه و ت

 

شركت اریا راد شریف،سرازمان محریط زیسرت،جهاد    

 كشاورزی

43/0/1266-

1/7/1266 

42 

 

شركت در كنفرانس های ملي و  ردیف

 بین المللي
تاریخ 

 كد یا شماره گواهي در صورت درج
    

1 

ششمین همایش بین المللي 

دانش،و فناوری علوم كشاورزی 

و منابع طبیعي و محیط زیست 

 رانای

36/4/1266 

475/266 

  

2 
سومین كنگره بین المللي 

 مهندسي،تكنولوژی و فناوری

40/2/1266-47/2/1266 



PE-BDKE 
  

3 

دوازدهمین كنفرانس ملي و 

چهارمین همایش بین المللي 

 بیوتكنولوژی در ایران

31/5/1266

70101866/41-8-44 
ISC:11211-89644   

4 

نهمین كنفرانس ملي و اولین 

س بین المللي ماهي كنفران

 شناسي ایران

2/8/1266-5/8/1266 
 

- 

  

 

 سال مرجع تایید كننده پوستر 

 1266 پژوهشكده ابزی پروری ابهای داخلي كشور/انزلي پوستر میكروپالستیک ها و آلودگیهای دریایي  1

 


