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دانشگاه آزاد اسالمي واحد مالرد

3

دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرقدس

کارشناسي

4

دانشگاه آزاد اسالمي واحد زنجان

کارشناسي

5

دانشگاه پيام نور مركز تهران شرق

کارشناسي

6

دانشگاه پيام نور خوزستان

کارشناسي

کارشناسي

فيزيولوژی جانوری  1و  ،2حشره شناسي ،اكولوژی عمومي،

نيمسال دوم
88-89

ادامه دارد

اكولوژی دريا ،اكولوژی عملي ،مهندسي محيط زيست

کارشناسي
ارشد

نيمسال دوم

روش تحقيق پيشرفته ،محيط زيست و حمل و نقل

94-95

ادامه دارد

اكولوژی عمومي ،اكولوژی عملي ،جانورشناسي و

نيمسال دوم

نيمسال اول

آزمايشگاه ،زيست شناسي پيش

87-88

90-91

زيست شناسي انگل ،زيست جانوری ،زيست شناسي پيش

نيمسال اول

نيمسال دوم

دانشگاهي ،اكولوژی عمومي ،اكولوژی دريا

88-89

89-90

نيمسال دوم

تنوع زيستي

90-91

اكولوژی عمومي ،جانورشناسي ،تكثير و پرورش آبزيان و

نيمسال اول

آزمايشگاه ،دامپروری عمومي و آزمايشگاه

90-91

 -5سوابق اجرائي
رديف

سال

عنوان مسئوليت

شرکت /موسسه/دانشگاه

1

عضو هيئت علمي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد مالرد

بهمن  91تاكنون

2

مديرگروه زيست شناسي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد مالرد

90-91

3

مدير آموزش

دانشگاه آزاد اسالمي واحد مالرد

بهمن  91تاكنون

4

عضو شورای آموزشي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد مالرد

بهمن  91تاكنون

5

عضو كميسيون موارد خاص

دانشگاه آزاد اسالمي واحد مالرد

مرداد  95تاكنون

خاتمه

شروع

يک نيمسال

يک نيمسال

6

عضو كميته انضباطي دانشجويان

دانشگاه آزاد اسالمي واحد مالرد

بهمن  91تاكنون

7

عضو كميته انتظامي اساتيد

دانشگاه آزاد اسالمي واحد مالرد

فروردين  94تاكنون

8

عضو ستاد شاهد و ايثارگر

دانشگاه آزاد اسالمي واحد مالرد

بهمن  92تاكنون

9

عضو هسته علمي بسيج اساتيد

دانشگاه آزاد اسالمي واحد مالرد

فروردين  91تاكنون

ساير توضيحات
عناوین و مدارک دیگر
.1

پژوهشگر برتر موسسات و دانشگاه های سطح شهرستان مالرد در سال 95

.2

استاد تالشگر در اشاعه تعليم و تربيت و بسط و توسعه علم و دانش از سوی بنياد شهيد و امور ايثارگران استان تهران در سال 94-95

.3

استاد نمونه دانشگاه آزاد اسالمي مالرد سال 94-95

.4

پژوهشگر برتر موسسات و دانشگاه های سطح شهرستان مالرد در سال 92

.5

استاد نمونه و تالشگر در اشاعه تعليم و تربيت دانشجويان و عضو ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه آزاد اسالمي واحد مالرد در سال 93

.6

مدرك بين المللي غواصي PADI Open Water

.7

مدرك بين المللي غواصي PADI Advance

کارگاه های علمی و آموزشی
.1

شركت در كارگاه آموزشي سومين كنفرانس بين المللي نواوری های اخير در عمران ،معماری و شهرسازی به مدت  8ساعت برگزار شده در
 26شهريور  95در دانشگاه تربيت مدرس

.2

شركت در كارگاه جنبي آموزشي چهاردهمين كنگره سراسری بيوشيمي ايران تحت عنوان «روش های شناسايي ،شمارش و تصويربرداری
زنده از سلول بصورت همزمان با بكارگيری روش های لومينسانس و فلورسانس در دستگاه های هيبريدی» برگزار شده در  25مرداد  95در
دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

.3

شركت در كارگاه آموزشي " "HSEبرگزار شده توسط دانشگاه تهران در بهمن  93در معاونت حفاظت محيط زيست رياست جمهوری

.4

شركت در كارگاه آموزشي "پايش و اندازه گيری پارامترهای زيست محيطي" برگزار شده توسط دانشگاه تهران در بهمن  93در دانشكده
محيط زيست دانشگاه تهران

.5

شركت در كارگاه آموزشي " "The First Meeting of Conservationists with HSE Approchبرگزار شده توسط TUV
 Academyبا همكاری ايران و آلمان در  28ژانويه  2015در تهران

.6

شركت در كارگاه آموزشي "دستگاه  "Real Time PCRبرگزار شده توسط دانشگاه پيام نور استان تهران با مشاركت كمپاني Corbett
) (QIAGENو شركت آرمين طب نوين

.7

شركت در كارگاه بين المللي "مديريت سواحل خوريات مناطق آبسنگهای مرجاني و جنگلهای حرا" برگزار شده توسط دانشگاه هرمزگان
با حضور پروفسور مایک اليوت ،دکتر اندرو الورنس ،دکتر ترزا فرناندز

 .8شركت در كارگاه آموزشي "امداد و نجات پستانداران دريايي" برگزار شده توسط سازمان حفاظت محيط زيست با حضور دکتر نبوی،
دکتر یزدی و مهندس صدیقی

 .9شركت در كارگاه آموزشي تكثير و پرورش ميگوی وانامي برگزار شده توسط شيالت خوزستان در منطقه چوئبده آبادان با حضور دکتر
متين فر و دکتر افشارنسب
 .10شركت در كارگاه آموزشي بهداشت و بيماری های ميگوی وانامي برگزار شده توسط شيالت خوزستان در منطقه چوئبده آبادان با حضور
دکتر متين فر و دکتر افشارنسب
 .11شركت در كارگاه آموزشي ماهيان زينتي برگزار شده توسط دانشگاه منابع طبيعي كرج با حضور دکتر رفيعی ،دکتر اميری مجازی،
دکتر جوانشير و ...
 .12شركت در كارگاه آموزشي ليمنولوژی ( 8-9آذرماه) برگزار شده توسط دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر با حضور دکتر اسماعيلی

پروژه هاي و سمينارهاي ارائه داده
.1

كولوژی دريای خزر

.2

گرمايش جهاني و تاثير آن بر اليه اوزون

.3

بقايای خرده پالستيک در آبهای اقيانوسي جهان

.4

تكتونيک صفحات اقيانوسي

.5

ميكروارگانيسم های مرتبط با چرخه نيتروژن و گوگرد

.6

اكوفيزيولوژی توليدمثل در جانوران دريايي

.7

بيولوژی هورمون با تاكيد بر هورمون های توليدمثلي

.8

غدد آندوكرين در ماهي ها

.9

سيستم عصبي و اندام های حسي در خارپوستان

 .10محتويات انرژی و تركيبات تخم در ماهي ها
 .11چشمه های هيدروترمال در اعماق
 .12جريان پرو
 .13اعجاز قرآن در زيست شناسي

