خالصه فعالیتهای علمی ،پژوهشی ،آموزشی و اجرایی (رزومه) – علی ابراهیمی

************************************

1ـ مشخصات فردی:
 نام :علی
 نام خانوادگی :ابراهیمی
 تاریخ تولد1531 :
 شغل :عضو هیات علمی -
 مرتبه علمی :مربی

 پست الكترونیكی ( - EBRAHMIBAL@gmail.com :)E-mailشماره تلفن:
2ـ اطالعات تحصیلی:
مدرك تحصیلی

دانشگاه

كشور

سال اخذ مدرك

گروه علمی

رشته تحصیلی

كارشناسی

دانشگاه تبریز

ایران

3131

علوم پايه

زیست شناسی عمومی

كارشناسی ارشد

دانشگاه لرستان

ایران

3131

علوم پايه

زیست شناسی جانوری

دكتری تخصصی

دانشگاه آزاد اسالمی -واحد علوم

ایران

درحال تحصیل

علوم پايه

بیوسیستماتیک
جامع3131 -

وتحقیقات تهران

زیست شناسی جانوری
تکوینی

عناوین پایان نامه و سمینارها
عنوان

مدرك تحصیلی

كارشناسی ارشد پایان نامه

مطالعه ریخت شناسی و بافت شناسی دستگاه ادراری -تناسلی و گوارشی در ماهی کور ایرانی
(Iranocypris typhlops

دكتری تخصصی

سمینار

بررسی روند تکامل انسان و نظریه های موجود در باره آن.

پایان نامه

سلولهای بنیادی – ترمیم عصبی با سلولهای ینیادی

سمینار

ناباروری در مردان و عوامل مولکولی دخیل در باروری
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 5ـ فعالیتهای پژوهشی :
الف) مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلی یا خارجی:
ردیف

مشخصات نشریه
عنوان مقاله

نام نشریه

”The study of Fish Fauna of “Qezel Ozan
1
River of Iran.
Morphology and histology of the digestive
tract of Iranian blind cave fish (Iranocypris 2
typhlops

3

مطالعه هیستومورفومتری دستگاه ادراری

اسامی همكاران به
سال

Academia Journal of Scientific
Research 4(8) - ISI

شماره

Under reviews

B I O D I V E R S IT A S

April
4102

Volume
16

فصلنامه علمی-پژوهشی محیط

1390

شماره

زیست جانوری پاییز

تناسلی در ماهی کورغار ایرانی

1

ترتیب اولویت
(شامل نام متقاضی)
Ali Ebrahimi
Ali ebrahimi

احمد قارزی ،علی
ابراهیمی ،محسن
عباسی

ب) مقاالت پذیرفته شده در همایش های علمی:
مشخصات همایش
ردیف

عنوان مقاله

نام همایش

اسامی همكاران به
محل برگزاری

سطح

چهاردهمین کنفرانس
1

دانشگاه

بررسی دوشکلی جنسی ظاهری در سراسری و دومین کنفرانس بین
ماهی کور ایرانی

تربیت

بین المللی زیست شناسی المللی

مدرس

ایران
مطالعة بافت شناسی و ریخت
2

شناسی دستگاه ادراری تناسلی
درماهی کور ایرانی

3

زیستگاه و اکولوژی ماهی کور
ایرانی

Morphological and histological
analysis of digestive system in Iran 4
cave blind fish

شناسایی چند ترکیب شیمیایی آالیندهی
 5رورخانه قزل اوزن

میانه و اثر آن بر فرایند

دومین کنفرانس سراسری
علوم جانوری ایران
پانزدهمین کنفرانس سراسری
و سومین کنفرانس بین
المللی زیست شناسی ایران
دوازدهمین کنفرانس بین
الملی ماهی شناسی

دانشگاه

ملی

گیالن

بین دانشگاه
تهران

المللی
بین

زاگرب

علی ابراهیمی ،احمد قارزی

3131

3131

313۱

علی ابراهیمی،محسن
عباسی ،احمد قارزی

علی ابراهیمی

الملی

700۱

احمد قارزی – علی
ابراهیمی

کروواسی

ملی

تولید مثل ماهیان آن

اسالمی
واحد میانه
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تابستان

(شامل نام متقاضی)

دانشگاه

دانشگاه آزاد
یافته های نوین در پژوهش های
کشاورزی و منابع طبیعی

سال

ترتیب اولویت

آذر

سید یوسف حاجی اصغری،

3131

علی خانی و علی ابراهیمی

مطالعه ترکیب و اثراحتمالی آالینده
های فاضالب های صنعتی و شهری
6

دانشگاه آزاد اردیبه سید یوسف حاجی

شهرستان میانه بر فرایند تولیدمثلی

همایش ملی شیمی پاک

مهره داران رودخانه قزل اوزن میانه

اسالمی

ملی

شت اصغری ،علی خانی ،

واحد میانه 3131

با تکیه بر مطالعه مورفولوژی و

علی ابراهیمی

هیستولوژی دستگاه تناسلی
ج) طرحهای پژوهشی پایان یافته دارای حسن انجام كار از كارفرما:
ردیف
1

مسئولیت

عنوان طرح

سفارش دهنده

در طرح

مطالعه ترکیب آالینده های فاضالب های صنعتی و شهری
شهرستان میانه و اثرات احتمالی آن بر فرایند تولیدمثلی برخی

نوع طرح تاریخ

همكار

دانشگاه آزاد

اصلی

اسالمی واحد میانه

شروع
داخلی

9831

تاریخ خاتمه
9819

از مهره داران رودخانه قزل اوزن میانه با تکیه بر مطالعه
مورفولوژی و هیستولوژی دستگاه تناسلی.
2

مجری

بررسی فون مهره داران رودخانه قزل اوزن میانه

داخلی

دانشگاه آزاد

9811

9811

اسالمی واحد مالرد

د) عضویت در هیات تحریریه نشریات ،داوری مقاالت و سایر محافل علمی:
ردیف

1

عنوان نشریه  /كمیته

محل فعالیت

زمان

عضو كمیته علمی همایش ملی جایگاه كاربردی علوم انسانی و حوزه های

باشگاه پژوهشگران جوان و

 22و22

نخبگاه واحد رباط كریم

1511/

دانشگاه آزادسالمی

 1515تاكنون
 1515تا كنون
1511 – 1523

میان رشته ای در توسعه شركتهای دانش بنیان
2

عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

5

عضو انجمن زیست شناسی ایران

دانشگاه تهران

1

عضو هیات تحریریه نشریه روزنه – علمی عمومی

دانشگاه تبریز

ه) جوائز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر
ردیف

مرجع اعطای جایزه

عنوان دستاورد

نوع جایزه
داخلی ،بین المللی

سال

رتبه

1

ستاد هفته پژوهش شهرمالرد

مقاالت برتر

داخلی

1515

پژوهشگر برتر

2

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالرد

مقاالت

داخلی

1511

پژوهشگر برتر

ی) راهنمایی و مشاورهپایان نامه ها ( دارای كد راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها در سایت كدینگ پایان نامه های دانشگاه آزاد اسالمی)
ردیف

نام دانشجو

دانشگاه

عنوان پايان نامه

1
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مسئوليت در پايان نامه /مشاور

 -1فعالیتهای آموزشی (تدریس) :
ردیف

1

موسسه /دانشگاه

عنوان دروس

مقطع تحصیلی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم دارویی

كارشناسی

تكامل زیستی -زیست شناسی

سال تدریس
خاتمه

شروع

 - 1513تاكنون

جانوری و آزمایشگاه
دانشگاه آزاداسالمی واحد مالرد

كارشناسی

جنین شناسی -تكامل -فیزیولوژی

 - 1511تاكنون

2

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرقدس

كارشناسی

زیست شناسی جانوری و آزمایشگاه

 - 1512تاكنون

5

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق

كارشناسی

آناتومی

 - 1513تاكنون

1

دانشگاه آزاد اسالمی واحد صفادشت

كارشناسی

زیست شناسی جانوری -بیوشیمی

1515-1512

3

دانشگاه آزاد اسالمی واحد میانه

كارشناسی

زیست شناسی جانوری

1511 - 1511

6

دانشگاه پیام نور مركز زنجان

كارشناسی

زیست شناسی جانوری -

1511 - 1511

2

دبیرستانهای آموزش و پرورش منطقه

متوسطه

جانورشناسی
1521 - 1522

زیست شناسی

بستان آباد

 -3سوابق شغلی و اجرایی
ردیف

شركت /موسسه/دانشگاه

عنوان شغل/مسئولیت

سال
خاتمه

شروع

1

عضو هیات علمی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالرد

 1511تاكنون

2

رئیس اداره پژوهش

دانشگاه آزادسالمی واحد مالرد

1513 -1511

5

مدیرگروه دروس عمومی و پایه

دانشگاه آزادسالمی واحد مالرد

1513-1512

1

مدیرگروه زیست شناسی

دانشگاه آزادسالمی واحد مالرد

1511 -1515

3

دبیر آموزگار

دبیرستانهای اداره آموزش و پرورش منطقه بستان آباد

1521 – 1522

6

عضو ستادهای اجرایی سرشماری

فرمانداری میانه و بخشداری كندوان

1522- 1523- 1521

نفوس و مسكن ،كشاورزی ،انتخابات

-6عضویت ها
ردیف

محل فعالیت

عنوان

سال
شروع

خاتمه

1

عضو كمیته داوری و ارزیابی انتخاب دانشجوی نمونه

دانشگاه آزادسالمی واحد مالرد

 1511تا كنون

2

عضو كمیته نظارت و كمک به استقرار شركتهای دانش بنیان

دانشگاه آزادسالمی واحد مالرد

1513 - 1515

5

عضو ستاد هفته پژوهش و فناوری شهرستان مالرد

فرمانداری شهرستان مالرد
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1511 – 1515 – 1512

 -2مشاركت در دوره ها و كارگاههای مهارت افزایی  /مهارت ها ،گواهی نامه ها:
ردیف

1

برگزار كننده

عنوان دوره /كارگاه
مدیریت عملیاتی ویژه (معاونان و مدیران

حوزه معاونت برنامه ریزی دانشگاه آزاد

پژوهشی و فناوری)

اسالمی – سازمان مركزی

2

دوره مدیریت پژوهش

حوزه معاونت برنامه ریزی دانشگاه آزاد

5

ضیافت اندیشه استادان -معرفت شناسی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالرد و نهاد

اسالمی

نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه آزاد

تاریخ برگزاری

مدت

11و/12/15

22ساعت

1515
 11و 1511/ 1

16ساعت

اسالمی – سازمان مركزی
شهریور 1511

52ساعت

اسالمی استان تهران
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالرد – بامجوز

1

مقاله نویسی علمی به زبان انگلیسی

3

آشنایی با كامپیوتر و مقدمات ویندوز
XP

دفتر مطالعات نیروی انسانی سازمان مركزی

6

ضیافت اندیشه استادان-مبانی انقالب

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالرد – بامجوز

اسالمی

دفتر مطالعات نیروی انسانی سازمان مركزی

2

تقویت هویت فرهنگی جوانان

دفتر مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد

2

توحید از منظر قرآن كریم

1

آسیب شناسی شبكه های اجتماعی

دفتر مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد

مجازی

اسالمی -واحد الكترونیكی

11

اخالق در دانشگاه

دفتر مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد

11

شبهه شناسی دینی

12

شاخص های فرهنگی در دانشگاههای

دفتر مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد

برتر جهان

اسالمی -واحد الكترونیكی

روش برگزاری همایش ها و سخنرانی های

فرمانداری شهرستان مالرد

دیماه 1515

16ساعت

دفتر مطالعات نیروی انسانی سازمان مركزی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالرد – بامجوز

شهریور 1515
تیرماه 1511
آذر 1511

 11ساعت
16ساعت
2ساعت

اسالمی -واحد الكترونیكی
دفتر مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد

بهمن 1515

2ساعت

اسالمی -واحد الكترونیكی
آذر 1511
آذر 1511

2ساعت
2ساعت

اسالمی -واحد الكترونیكی
دفتر مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد

آذر 1511

16ساعت

اسالمی -واحد الكترونیكی

15

خرداد 1513
آذرماه 1511

2ساعت
2ساعت

علمی
11

دوره بدو خدمت مهارتهای تدریس

سازمان آموزش و پرورس استان آذربایجان

دبیران متوسطه نظری و هنرآموزان فنی

شرقی

و حرفه ای
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شهریور 1522

 121ساعت

-2سوابق فرهنگی – اجتماعی
ردیف

محل فعالیت

عنوان فعالیت

سال
خاتمه

شروع

1

عضو بسیج اساتید

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالرد

 1512تا كنون

2

عضو انجمن اسالمی دانشجویان

دانشگاه تبریز

1525 – 1521

5

عضو هیات مكتب الشهدا

دانشگاه تبریز

1525 - 1522

-1عالقمندی های تحقیقاتی:
 ترمیم عصبی با استفاده از سلولهای بنیادی و نانومواد
 باروری وناباروری

 – 11اولویت و عالقمندی های تدریس
 جنین شناسی و تكوین جانوران
 زیست شناسی جانوری  -جانورشناسی
 تكامل
 پروتوزئولوژی
... 

آخرین به روز رسانی – 3116/5/13
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