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 سوابق علمی
 تدریس در دانشگاه صنعتي اصفهان در مقطع لیسانس 

 تدریس در دانشگاه تهران در مقطع لیسانس 

  کارشناس ارشدتدریس در دانشگاه تربیت مدرس درمقطع 

 کارشناس ارشددر مقطع دکتری و  تهران تدریس در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات 

 یا مشاوره پایان انهم اهي دانشجوئیراهنمائی 
  نفر 20راهنمایي پایان نامه در مقطع فوق لیساني 

  نفر 8راهنمایي پایان نامه در مقطع دکتری 

 طرح اهي ژپوهشی 
 در زمینه شیالت و آبزیان  کاربردی پروژه تحقیقاتي  دهها مجری 

 ترال آبهای خلیج پروژه تحقیقاتي بین المللي با نام کاهش صید ضمني در صید  مشاور

 فارس

  ات شیالتي قپروژه تحقی 25نظارت، ارزیابي،  مشاورو ارائه گزارش علمي برای 

یا خالهص مقاهل رد همایش اراهئ مقاهل خارجی و    و داخلی معتبر ژپوهشی – علمی مجالت رد شده منتشر ژپوهشی – علمی مقاهل
 علمی معتبر اهي 
  مقاله علمي  مقالع 40انتشاربیش از 

  شرکت در دهها همایش علمي و ارائه مقاله و سخنراني علمي 

 کتاب: تدوین 
 فنون جمع آوری آمار و اطالعات صید و صیادی 
 Aquatic Resources Exploition and Fishing Technology Text  Book 

 ایجاد حق بهره برداری ابزاری برای مدیریت ماهیگیری 
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 مسئوليت اهي اجرایی
  1385-1360هیات هفت نفره واگذاری زمین در استان کهگیلویه و بویراحمد عضو و دبیر 

  1361-1363فرماندار کهگیلویه 

  1363-1366 کهگیلویه و بویراحمدشورای جهاد 

  فرمانده گردان مهندسي در مناطق عملیاتي و مسئول پشتیباني جنگ جهاد استان کهگیلویه و

  تا پایان جنگ تحمیلي 1364بویراحمد 

  1376-1377)بوشهر(  مرکز تحقیقات خلیج فارسرئیس 

    )1377-1378رئیس بخش مدیریت ذخایر موسسه تحقیات شیالت ایران )تهران 

  تهران( 1378  -1384مدیرکل صید شیالت ایران( 

  1389-1384معاون برنامه ریزی و پشتباني موسسه تحقیقات شیالت ایران 

 1390-1389سازمان شیالت ایران  رئیس 

  دان خواریار و کشاورزی ملل متحوری اسالمي ایران نزد سازمسفیر و نماینده دائم جمه 

 1391 -1393 

  1395-1394  از (فائو )کارشناس ارشد سازمان خواربار و کشاورزی جهانيمشاور و 

  تا کنون -1396مشاور رئیس موسسه تحقیقات علوم شیالتي کشور 


