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  سوابق تحصیلی:

   1392-1388دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان از سال مقطع کارشناسی: 

   1394-1392دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري از سال مقطع کارشناسی ارشد: 

  1399تا  1394دانشگاه ارومیه، پژوهشکده آرتمیا و آبزي پروري از سال مقطع دکتري تخصصی: 

  زمینه هاي تحقیقاتی و مطالعاتی:

زیستی، کوددهی و  هاي ها، سوخت ، کشت میکرو جلبک(شامل جلبک، آرتمیا، روتیفر، کالدوسرا و ...) غذاي زنده

  و لیمنولوژي هیدروبیولوژي، بارور سازي استخرهاي خاکی

  عضویت در انجمن هاي علمی:

  1388از سال  عضویت در انجمن علمی شیالت دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان -1

  1390عضویت در کانون بسیج مهندسین از سال  -2

  :و زبان تخصص و تجربیات در زمینه رایانه

  و نرم افزارهاي طراحی  Officeآشنایی با برنامه هاي ، spssآشنایی با نرم افزار آماري  -1

  )Writing, Listening, Speakingمسلط به زبان انگلیسی ( -2

  همکاري در طرح هاي تحقیقاتی:

  )1392(سبزوار و گرگانشهرستان هاي طرح و اجراي راه اندازي مزرعه تولید کرم و کود ورمی کمپوست در  -1

 )1391و  1390(شرکت در دوره هاي تکثیر و پرورش ماهیان خاویاري در کارگاه شهید مرجانی گرگان -2

  )1393سال  مدیریت کارگاه ماهیان زینتی در شهرستان ساري (کارگاه محقق -3

  )1397پرورش جلبک اسپیرولینا در شهرستان ساري، مجموعه سپاه (طرح و اجراي استخر  -4

  )98-1397طرح و اجراي استخر پرورش زالو، آرتمیا و اسپیرولینا در شهرستان ارومیه، مجموعه کاظمی ( -5

  )1397مجموعه سخاوت (طرح و اجراي استخر پرورش جلبک اسپیرولینا در شهرستان چابهار،  -6

  )1397طرح و اجراي پرورش آرتمیا و روتیفر در شهرستان گرگان، سالن پرورش ماهیان زینتی شهریاري ( -7

  ، در حال تکمیل)1399طرح و اجراي فایکولب جلبک در دانشگاه آزاد شهرستان شهرکرد ( -8

نوئید، چربی کل، پروتئین کل و ترکیبات کارتو ترکیب شیمیایی ( تولید بیوماسبررسی میزان طرح تحقیقاتی  -9

هماتوکوکوس و سندسموس در شرایط مختلف نوري و سطوح دي اکسید کربن براي اهداف هاي  جلبک )اسید چرب

  )، پژوهشکده آرتمیا و آبزي پروري، حامی مالی: دانشگاه ارومیهکار (مرحله: اتمام تجاري



تولید بیوماس و آستاگزانتین در سیستم پرورشی فتوبیورآکتورهاي صفحه اي با استفاده از جلبک طرح تحقیقاتی  -10

pluvialis Haematococcus پژوهشکده آرتمیا و آبزي پروري ،، حامی مالی: دانشگاه ارومیه اتمام کار: (مرحله(  

محیط کشت استاندارد بر سرعت رشد، اثر استفاده تکی و ترکیبی کودهاي شیمایی همراه با  طرح تحقیقاتی -11

) (مرحله: Haematococcusترکیبات بیوشیمیایی، کلروفیل و مقدار کارتنوئید کل جلبک جنس هماتوکوکوس (

  ، حامی مالی: باشگاه پژوهشگران و نخبگان)اتمام کار

آب شور به منظور غنی سازي با  .Chlorella spو  .Nannochloropsis spپرورش جلبک طرح تحقیقاتی  -12

پژوهشکده ، ، حامی مالی: دانشگاه ارومیهاتمام کاربا استفاده از شوك هاي فیزیکی (مرحله:  DHAو  EPAاسیدچرب 

  )آرتمیا و آبزي پروري

  طرح تحقیقاتی پایش کیفی رودخانه و مخزن سد شهر چایی (مرحله: اتمام کار، حامی مالی: شرکت  -13

  ن آب نیرو)آساراب و سازما

طرح تحقیقاتی بررسی لیمنولوژیکی دریاچه ارومیه (مرحله: اتمام کار، حامی مالی: شرکت آساراب و سازمان آب  -14

  نیرو)

طرح تحقیقاتی بررسی لیمنولوژیکی رودخانه هاي استان آذربایجان غربی (مرحله: اتمام کار، حامی مالی: شرکت  -15

  آساراب و سازمان آب نیرو)

 پرورش در بیوفالك سیستم سازي بهینه در رافینات مختلف سطوح از استفاده تعیین طرح تحقیقاتی برررسی -16

  آرتمیا (مرحله: درحال اجرا، حامی مالی: دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري) متراکم

 عملکرد بازماندگی، رشد، بر آن اثرات: آرتمیا براي شده فرموله خشک جیره طرح رساله دکتري با عنوان تولید -17

، حامی مالی: صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، اتمامدفاعی (مرحله:  مکانیسم و غذایی ارزش تولیدمثلی،

  ریاست جمهوري)

در شوره  طرح راه اندازي طرح پایلوت استخرهاي خاکی یک هکتاري آرتمیا (صرفاَ به جهت تولید زیست توده) -18

  رهاي شرق مازندران (مرحله: در حال انجام ، حامی مالی: معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري)زا

مازندران (مرحله:  شرق زارهاي شوره در اسپیرولینا جلبک پرورش اي گلخانه هاي استخر پایلوت طرح اندازي راه -19

  جمهوري)در حال انجام ، حامی مالی: معاونت علمی و فناوري ریاست 

  )1397بررسی و مطالعه آرتمیاي روسیه، منطقه کریمه ( -20

بیوفالك و تعیین نیاز  سیستم سازي بهینه در ویناس مختلف سطوح از استفاده تعیین طرح تحقیقاتی برررسی -21

  وري)آرتمیا (مرحله: اتمام، حامی مالی: دانشگاه ارومیه، پژوهشکده آرتمیا و آبزي پر متراکم پرورش در ویناس

  ترجمه و تألیف کتاب:

  )1393(سال  تکثیر و پرورش بی مهرگان غذایی آبزي و خاکزيترجمه و تألیف کتاب  -1



دکتر  همراه با، چاپ مرحلهمغذي بر تولید (در بارورسازي استخرهاي آبزي پروري، اثرات ورود مواد  ترجمه کتاب -2

  )سید عباس حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان

  همایش ها:شرکت در 

  اهوازدانشگاه آزاد، واحد ملی آبزیان و توسعه آبزي پروري. اولین همایش  -1

  م. تهرانسال	، جامعه	کشاورزي سالم تغذیه سالم	بین المللی	کنگره	اولین -2

  کنفرانس ملی غذاي زنده، ارومیهاولین  -3

  برگزاري کارگاه ها:

  برگزاري کالس پرورش جلبک در کارگاه اصول پرورش آرتمیا، پژوهشکده آرتمیا و آبزي پروري -1

  برگزاري کالس پرورش پیشرفته آرتمیا در کارگاه یک روزه پرورش آرتمیا، پژوهشکده آرتمیا و آبزي پروري -2

  1392غذاي زنده و پرورش آنها از سال برگزاري کالس هاي  -3
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