
 

 

 شماره نظام مهندسی : 

059029082 

 :محیط زیست و شیالت شماره مرکز تخصصی
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با هدف  059029082بصورت سهامی خاص به شماره نظام مهندسی  مهندسین مشاور آبزیان مهرپادینشرکت 

خدمات فنی و مشاوره در حوزه تخصصی محیط زیست ارائه ، و همچنین پرورش آبزیانساخت و اجرای پروژ های مرتبط با طراحی، 

تاسیس شده است. این شرکت دارای مجوز مرکز تخصصی خدمات  1850در سال  10129با شماره ثبت  ، HSEو 

ایی اماده ارائه خدمات مشاوره ای و فنی، اداری، اجر 0590290829999988کشاورزی و منابع طبیعی به شماره 

/ی/ن/م 02/8102دارای پروانه اشتغال به شماره می باشد و همچنین  در زمینه محیط زیست و شیالت و آبزیان

می باشد و با ده از نظام مهندسی در زمینه خدمات مشاوره ای و رتبه دو پایه یک در زمینه خدمات مشاوره ای 

شور ک یط زیست و تکثیر و پرورش آبزیانمح در حوزهجزو شرکت های برتر فعالیت مستمر اکنون سال سابقه 

 محسوب می شود.

 

 

 فعالیت هایزمینه 

 بخش شیالت 

نظارت بر  ،یامکان سنج نهیدر زم  یو تخصص یشامل خدمات مشاوره ا یارائه خدمات فن -

خدمات مشاوره  هیارا نیکمان و همچن نیرنگ یمزرعه پرورش قزل آال کیاز  یساخت و بهره بردار

جهت  ییو غذا ییدارو یازهاین هیکل نیو مولد و تام یتخم، بچه ماه نیتام نهیمدر ز یو تخصص یا

  .Aquaparsبه شرکت  کستانیدر کشور تاج  یفن یبانیو پشت یابیبازار د،یروند تول دربهبود 

نظارت بر  ،یامکان سنج نهیدر زم  یو تخصص یشامل خدمات مشاوره ا یارائه خدمات فن -

در  یو تخصص یخدمات مشاوره ا هیارا نیو همچن گویمزرعه پرورش م کیاز  یساخت و بهره بردار

 هارگستر چاب یدر طول دوره پرورش به شرکت آبز یفن یبانیو پشت یابیبازار د،یروند تول نهیزم

ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه مطالعات امکان سنجی، نظارت بر ساخت و بهره برداری مزارع  -

 .کشور از خارج و داخل رورش تیالپیا درپرورش آبزیان با تکیه بر پ

 تفصیلی پروژه های مربوط به شیالت و ابزیان و پایه طراحی -

 



 

   

 

 

 

 

 

 هایپروژه اجرای و احداث و ایجاد برداری،بهره مهندسی، و فنی و ایمشاوره خدمات ارائه -

 از خارج و لداخ در طبیعی منابع و کشاورزی تبدیلی صنایع شیالتی، ای،گلخانه دامپروری، مجتمع

 کشور

 طبیعی منابع و کشاورزی بخش در تحقیقاتی آموزشی، هایپروژه اجرای -

 

 پروژه های در دست اجرا

 -تنی تکثیر و پرورش تیالپیا در سلیمانیه 09طراحی، نظارت  بر احداث و بهره برداری پروژه  -

 کردستان عراق

خراسان  -و پرورش تیالپیا در فردوس تنی تکثیر 289طراحی، نظارت  بر احداث و بهره برداری پروژه  -

 جنوبی

 سمنان -تیالپیا در السجرد تنی تکثیر و پرورش 299طراحی، نظارت  بر احداث و بهره برداری پروژه -

 یزد -تنی تکثیر و پرورش تیالپیا در بافق 899طراحی، نظارت  بر احداث و بهره برداری پروژه  -

تی و کشتی های تجاری و صیادی بر فاکتورهای ارزیابی اثرات زیست محیطی ناشی از پساب صنع -

 اکز تکثیر میگورفیزیکوشیمیایی اب دریا در خلیج چابهار بر م

شهرک صنعتی بافق -تهیه طرح توجیهی کارخانه تولید آهک -



 

   

 

 

 

 بخش محیط زیست 

 ینظارت و اجرا ،یشامل طراح HSEو  ستیز طیمح یو مشاوره در حوزه تخصص یارائه خدمات فن -

 نیو ب یدر بخش داخل HSEو  ستیز طیمح یعلوم و مهندس یمرتبط  با حوزه تخصص  یپروژه ها -

    یالملل

  ستیز طیمختلف مح یها در حوزه ها ندهیاثرات آال یو بررس ییانجام مطالعات مربوط به شناسا -

 (و حیات وحش توسعه های طرح برد، ظرفیت ارزیابی:  شامل)مطالعات آمایش سرزمین  -

 تهیه طرح های توجیهی محیط زیست در حوزه صنعت، معدن -

 دمات آزمایشگاهی و کارگاهی در حوزه های مختلف،ارائه خ -

 برگزاری کارگاههای آموزشی، ارائه خدمات آموزشی  و پژوهشی  -

 برگزاری نمایشگاه در حوزه محیط زیست -

 سبز صنعت گواهی گرفتن برای مختلف صنایع در سبز مدیریت زمینه در راهکار ارائه و استراتژی تدوین -

 دنیا روز روشهای با

 (CE) دورانی اقتصاد بر مبتنی 0R رویکرد با صنعتی اندپسم مدیریت -

 مختلف صنایع پساب از متعارف استفاده و مدیرت -

 ها آالینده به منتسب بهداشتی اثرات بررسی -

 ها¬آالینده انتشار محدوده تعیین و بندی پهنه یابی، منشا گیری، اندازه شناسایی، -

 متغیره چند ارزیابی هوشمند و نوین های روش از استفاده با صنایع استقرار محل یابی کانم -

 زینهگ پیشنهاد جهت گیری تصمیم تحلیل سامانه با نظر مورد صنعت مطلوب های پهنه بندی اولویت -

 جایگزین های

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

  صنایع محیطی زیست مخاطرات مطالعات در شاخصه چند گیری تصمیم های روش اربردک -

  داده پوششی تحلیل باروش صنایع کارایی گیری اندازه -

 منطقه زیست محیط  بر صنعت یک تاثیرگذار عوامل ساختاری یابی مدل -

 الگوی ردکارب با منطقه در آن تاثیر شعاع برآورد و صنعت یک تاثیرگذار عوامل متقابل تاثیرات بررسی -

 همزمان معادالت

 صنعت یک های آلودگی سازی مدل برای سیستم شناسی پویایی رویکرد -

 سیستم شناسی پویایی رویکرد با محیطی زیست های آلودگی از ناشی های خسارت پایش -

 میستس شناسی پویایی رویکرد استفاده با صنعتی بستر یک در روابط بینی پیش و سازی شبیه -

 پردازی سناریو روش به استناد با نظر مورد صنعت توسعه در پژوهی آینده -

 پردازی سناریو روش به استناد با صنایع توسعه در  مدیریتی های گزینه ترین محتمل معرفی -

 

 

 



 

   

 

 

 

 وضعیت تحصیالت مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره، تجارب مفید موثر و میزان مشارکت آنان در شرکت

 

ف
دی

ر
 

 سمت نام خانوادگی نام و

آخرین 

مدرک 

 تحصیلی

رشته 

 تحصیلی

 تاریخ اخذ مدرک

تجارب مفید و موثر 

های  در فعالیت

 مالحظات مهندسین مشاور

 سال ماه  سال ماه 

مدیر عامل و  مرتضی علیزاده  1

عضو هییت 

 مدیره

  ده سال 109 59 10 شیالت  دکتری

سید علی اکبر   0

 مدنی

رییس هییت 

 مدیره

  ده سال 109 90 10 شیالت لیسانس

نایب رییس  اکرم بمانی خرانق  2

 هییت مدیره

  ده سال 109 08  محیط زیست دکتری

 

         صحت مندرجات این برگ مورد تأیید است. -
 امل: مرتضی علیزادهنام و نام خانوادگی مدیر ع                                                                                

 امضاء مجاز و مهر شرکت:                            



 

   

 

 

 وضعیت تحصیالت افراد فنی الزم، تجارب مفید موثر و میزان مشارکت آنان در شرکت 

 

 

 

ف
دی

ر
 

 سمت نام و نام خانوادگی
آخرین مدرک 

 تحصیلی
 رشته تحصیلی

 تاریخ اخذ مدرک

تجارب مفید و موثر در 

سین فعالیت های مهند

 مالحظات مشاور

 سال ماه  سال ماه 

مدیر عامل و عضو  مرتضی علیزاده  1

 هیئت مدیره

تکثیر و پرورش  دکتری

 آبزیان

 رتبه ممتازی نظام مهندسی سال 19 109 59 10

نایب رییس هیئت  اکرم بمانی خرانق 0

 مدیره

 رتبه خبره نظام مهندسی سال 19 109 08 10 محیط زیست دکتری

حمود نفیسی م 2

 بهابادی

تکثیر و پرورش  دکتری سهام دار

 آبزیان

 رتبه ممتازی نظام مهندسی سال 19 109 59 10

سید علی اکبر مدنی  2

 منشادی

 عضو نظام مهندسی سال 12 159 92 90 علوم دام لیسانس سهام دار

 عضو نظام مهندسی سال 19 109 00 9 محیط زیست دکتری سهام دار محسن نوروزی 8

تکثیر و پرورش  دکتری سهام دار محمد محمدی 9

 آبزیان

 رتبه یک نظام مهندسی سال 19 109 05 10

 - سال 19 109 00 10 محیط زیست دکتری افراد فنی طاهره اردکانی 5

 - سال 19 109 08 10 محیط زیست دکتری افراد فنی ملیحه عرفانی 0

 عضو نظام مهندسی یک سال 10 00 0 ستیز طیمح کارشناس ارشد افراد فنی زهرا دهقان منشادی 0

 - یک سال 10 00 8 محیط زیست کارشناسی ارشد مدیریت فنی فریده مهدیان زاده 9



   

   

 

 سوابق فعالیت

 بخش شیالت 

در آب لب شور منطقه   (Tilapia nilotica)  ایالپیت یپروژه پرورش ماه  (EIA) یطیمح ستیاثرات ز یابیارز -

 فق با ستگاهیا زد،یبافق 

 کشور، سطح کشور  یسردآب یپرور یراه توسعه آبز نقشه -

  زدیدر مناطق  مستعد استان  ایالپیپرورش ت(   (EIAیطیمح ستیاثرات ز یابیارز -

با  یقیتلف یپرور یبه منظور آبز یآب کشاورز یچاهها یبهره بردار یو ارائه الگوها دیتول لیپتانس یابیارز -

 یه مل)پروژ یشور قاتیمرکز تحق -یکشاورز

 در حال اجرا -ایالپیآب به منظور پرورش ت ضیبدون تعو ستمیس یتکنولوژ یو اجرا یمعرف -

 زدیدر آب لب شور منطقه بافق  ایالپیت یپروژه ماه EIA یطیمح ستیاثرات ز یابیارز -

 با آب لب شور یخاک یدر استخرها نهیبر اساس تراکم به ایالپیپرورش ت یبازده اقتصاد یبررس -

 یکشاورز - یپرور یآبز یوره ساخت استخرهاو مشا یطراح -

 در آب لب شور بافق ایالپیالرو ت یبر رشد و بازماندگ یتراکم و همجنس خوار ،یدوره نور ،یاثر دما، شور یبررس -

 پروژه/طرح عنوان -

 ( حوزه بافقیآب کشاورز رهیپرورش و ذخ ی)استخرها یمنابع آب یدر قفس در برخ ایالپیت پرورش -

 بافق ،ینیرزمیلب شور ز یدر منابع آبها یپرورش  (Huso huso) یماه لیف نیمل گناد مولدروند تکا یبررس -

 در بافق ایالپیو پرورش ت ریتکث یدر کارگاه ها یعفون یزایماریعوامل ب یو بررس یبهداشت طیشرا شیپا -

 کیآکواپون ستمیدر س ایالپیت پرورش -

و تیالپیا  (Oreochromis niloticusیالپیا سیاه در تیالپیا تک جنس ت 1کارایی دوسیستم نرسینگ مقایسه -

 (.Oreochromis sهیبرید قرمز 

 ارتباط برخی عوامل زیستی و غیرزیستی با رشد ماهی تیالپیا پرورشی در سیستمهای خاکی و بسته بررسی -

 در آب لب شور یزمستان گذران یبرا ایالپیدما و تراکم الرو ت ،یغذاده نهیسطوح به یبررس -

 بافق  یالتیپرورش قزل آال، ایستگاه تحقیقات ش یخاک یاستخرها ینولوژمیل یبررس -

  یمتراکم با استفاده از روشها ستمیپرورش قزل آال در آب شور تا حد س یخاک یدر استخرها دیتول شیافزا -

 بافق  یالتیایستگاه تحقیقات ش ،یهواده

 رانیدر ا ایالپیت انیپرورش ماه یاقتصاد یبررس -

 آب لب شور بافق طیدر شرا یپرورش یایالپینورس ت انیبچه ماه دیو تول ریتکث کیوتکنیب نییتع -

 در آب لب شور بافق اهیس یایالپیپرورش ت یبرا ییغذا رهیج نیمناسب تر نییتع -



   

   

 
 

 آب لب شور بافق یپرورش طیدر شرا ایالپیت یرشد و بازماندگ ،یسازگار تیوضع طالعهم -

 رانیا یریمناطق کو یداخل یو پرورش آبها ریثبه صنعت تک ایالپیت یامکان معرف یبررس -

 و ارزان یبوم ییاقالم غذا ینیگزیبا جا اهیس یایالپیت ییغذا رهیج یساز نهیبه -

 آب لب شور بافق طیدر شرا اهیس یایالپیتک جنس ت دیتول یروشها یبررس -

 آب لب شور بافق طیتحت شرا supermaleابرنر  اهیس یایالپیت دیتول امکان -

در  اهیس یپرورش یایالپیت انی( ماهنیمولد یتراکم و نسبت جنس ،یدوره نور ،ی)شور ریتکث یها ممیاپت نییتع -

 آب لب شور بافق طیشرا

در  یپرورشسه  یهایماه لیف یجنس یبر عملکرد رشد و تکامل گنادها ییغذا رهیج یسطوح مختلف انرژ ریتاث -

 آب لب شور

 .یپرور یموجود آبز تی. گزارش وضعابانکی، خور و بکوه اهیس ریکو یمطالعه جامع توسعه کشاورز طرح -

موسسه  یکاربرد ی. طرح هازدیآب لب شور در استان  یخاک یکمان در استخرها نیرنگ یقزل آال یماه پرورش -

 رانیا التیش قاتیتحق

 یاهمتراکم با استفاده از روش  ستمیپرورش قزل آال در آب لب شور تا حد س یخاک یدر استخر ها دیتول شیافزا -

  یهواده

 رانیا التیش قاتیموسه تحق یکاربرد ی. طرح هااهیساز لب س دیصدف مروار یمصنوع ریتکث -

 .021/10. شماره طرح ییغذا رهیج یقزل آال با توجه به انرژ یماه یمصرف یمقدار غذا یساز نهیبه -

 . 000/10کمان. شماره طرح  نیرنگ یقزل آال یماه یخون یآب بر رشد و فاکتورها یشور ریتاث -

 یکوتاه مدت و غذاده یگرسنگ یبه دوره ها (Lates calcarifer)  ییایباس آس یس یماه یرشد جبران پاسخ -

 PGU/FC/3-.1/1391/813مجدد. شماره طرح  

 کیوتیدر استفاده از سطوح متفاوت پروب( (Lates calcarifer   ییایباس آس یس یعملکرد رشد بچه ماه یبررس -

 PGU/FC/3-.1/1391/814ح .شماره طرییغذا رهیدر ج

 Lates) ییایباس آس یس یماه یدیکلرا یو سلولها یرشد، خون یاز فاکتورها یبر برخ یاثرات شور یبررس -

calcarifer   ) 3/1393/3253شماره طرح-PGU/FC/3 

 ییایباس آس یس یماه یمنیبر عملکرد رشد و پاسخ ا یبا پودر ماه یائیماکروجلبک در ینسب ینیگزیجا اثرات -
(Lates calcarifer) 

و ( Hypnea cervicornis) ایپنی، ه(Gracilaria corticata) ایالریگراس یو پرورش ماکروجلبک ها کشت -

 و ایپنیاز ه نانیکاراگ ا،یالریدر استان بوشهر و استخراج آگار از گراس (.Dunaliella sp) الیدونال کروجلبکیم

 الیبتاکاروتن از  دونال

 



   

   

 

طرح ها و پروژه های مورد بهره برداری صنعت نفت در منطقه (    (HIAعیاجتما-ی بهداشتیاثرات تجمع ارزیابی -

 بر روی انسان و محیط پیرامون آن

بیتی و ص ،یباس ، سوکال، خامه ماه یفارس )س جیخل یتجار انیالرو آبز دیبیوتکنیک تکثیر و تول یساز یبوم -

 (ییایدر   اریخ

در آبهای لب شور زیرزمینی، ایستگاه   (M.auratus &M.salience)  و پرورش کفال دریای خزر آداپتاسیون -

 بافق  یالتیتحقیقات ش

اه آب لب شور، ایستگ یخاک یدر استخرها یکفال و کپور معمول یکفال با دو گونه ا یپرورش تک گونه ا سهیمقا -

 ارشد ینامه کارشناس انیبافق ، پا یالتیتحقیقات ش

در استخرهای خاکی آب لب شور،   (Oncorhynchus myksis)نگین کمان  و پرورش قزل آالی ر آداپتاسیون -

 بافق  یالتیایستگاه تحقیقات ش

  (Oncorhynchus myksis)ضایعات عمل آوری شده غالت در جیره غذایی قزل آالی رنگین کمان   کاربرد -

 بافق  یالتی، ایستگاه تحقیقات ش یدر مرحله پروار

 یالتیش قاتیآب لب شور، ایستگاه تحق یخاک یدر استخرها  (Huso huso)امکان پرورش فیل ماهی   یبررس -

 بافق 

 یالتیاستفاده مجدد آب خروجی، ایستگاه تحقیقات ش قیتولید در استخرهای خاکی پرورش قزل آال از طر افزایش -

 بافق 

 uso   huso) (Hفیل ماهی   یغذایی بر رشد و تکامل گنادهای جنس رهیتاثیر سطوح مختلف انرژی ج یبررس  -

 آب لب شور، ایستگاه تحقیقات بافق  طیدر شرا

 سطح کشور  ،یسردآب انیماه قاتیتحق یراهبرد برنامه -

 بافق  یقاتیتحق ستگاهی،ایدوره نور شیمحصور و افزا طیتحت شرا یعملکرد رشد قزل آال در استخر خاک یبررس -

 بافق ستگاهی،ایلعه مورددر آب لب شور،مطا افتهیپرورش  یقزل آال نیمولد یمصنوع ریتکث -

قزل  یو رشد مرحله الرو ریتکث یبازده ن،یبر سالمت و  بهداشت مولد  یو جلبک کیآستاگزانتین سنتت تاثیر -

 کمان   نیرنگ یآال

یستگاه ا  ن،یریکمان بالغ ، سازگار شده در آب شور با ش نیرنگ یقزل ال نیمولد ریتکث جینتا یا سهیمقا یبررس -

 ق باف یالتیتحقیقات ش

 زدیمناسب آبزی پروری در دشت مروست استان  یو مکانها یالتیش یلهایپتانس یبررس یبرا GISاز  استفاده -

 نیریکمان بالغ سازگار شده در آب لب شور با ش نیرنگ یقزل آال نیمولد ریتکث جینتا یا سهیمقا یبررس -

 کمان نیرنگ یقزل آال انیهدر ما ییغذا لیتبد بیو اثرات آن بر رشد و ضر یسطوح مختلف غذاده یبررس -

 انیو پرورش آبز ریزنده به منظور استفاده در تکث یغذا دیتول کیوتکنیبه ب یابیدست -



   

   

 کمان در آب لب شور نیرنگ یقزل آال یماه ییغذا لیتبد بیبر ضر یو اندازه رهاساز یغذاده یها نوبت ریتاث -

محصور و  یها طیمح جادیا قیقزل آال از طرآب لب شور  یخاک یدر استخرها دیو عملکرد تول یبهره ور بهبود -

 یدوره نور شیافزا

 و زدیاستان  نیریلب شور و ش یآبها طیدر شرا یکمان پرورش نیرنگ یقزل آال انیماه ییارزش غذا یبررس -

 بافت عضله هیبر اساس تجز نیفلزات سنگ یتراکم برخ

 زدیقه بافق آب لب شور منط طیدر شرا یپرورش  (Huso huso) یماه لیف یمولدساز -

 

 

 بخش محیط زیست 

 

 کردیوخوزستان با ر زیآبر یدر حوضه ها ینفت یتهایفعال ریتحت تاث انیآب و رسوب و آبز یو پهنه بند ییشناسا -

 یبانک اطالعات ی هیته

 زدیدر آب لب شور منطقه بافق  ایالپیت یپرورش ماه یطیمح ستیز یابیارز -

 زدیدر مناطق  مستعد استان   ایپالیپرورش ت  (EIA)یطیمح ستیاثرات ز یابیارز -

با  یقیتلف یپرور یبه منظور آبز یآب کشاورز یچاهها یبهره بردار یو ارائه الگوها دیتول لیپتانس یابیارز -

 (ی)پروژه مل یشور قاتیمرکز تحق -یکشاورز

 زدی یشهرک صنعت یصنعت یپسماندها تیریمد -

 زدیت دش ینیزم ریمنابع آب ز یرو زیوه تفت و مهرک دیسف یو شهرک صنعت عیاز صنا یناش یهایآلودگ یبررس -

 زدیدانشگاه  -ـ اردکان

 یاستفاده مجدد از پساب خروج قیپرورش قزل آال از طر یخاک یدر استخرها دیتول شیافزا -

 فلزات سنگین در ذخیره گاه زیست کره حرا، اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان. تعیین -

ده از ش هیکربن فعال ته هیبر پا یدفلزینانوساختار اکس های¬تیاده از کامپوزبا استف دکربنیاکس ید جذب -

 یلیتوده درخت انج-ستیز

Micro plastics and glyphosate decay with the presence of earthworms -  

: دشت ی)مطالعه مورد یو هوش مصنوع یسازنهیروش به قیبا تلف PM10و  PM2.5غلظت ذرات  یسازمدل -

 اردکان( - زدی

 یو هوش مصنوع یسازنهیروش به قیبا تلف PM10و  PM2.5غلظت ذرات  یسازمدلساعت  02پیش بینی  -

 اردکان( - زدی: دشت ی)مطالعه مورد

 شهرستان اردکان( ی)مطالعه مورد ینیرزمیبر منابع آب ز یفاضالب شهر خانه هیاثرات تصف سازیمدل -

 ارزیابی و آمایش سرزمین -

 بالقوه برای توسعه کاربری های کالن به روش های تصمیم گیری چند متغیرهمکان یابی مناطق  -



   

   

 کاربرد سامانه های اطالعات جغرافیایی و سنجش از دور در پایش تغییرات پوشش اراضی/ استفاده از سرزمین -

 آینده پزوهشی و سناریو نویسی -

 مطالعه ساختار و عملکرد اکوسیستم ها -

 اکولوژیک سیستم های طبیعی و مصنوعیتجزیه و تحلیل آماری ویژگی های  -

 مدیریت اکوسیتم های ساحلی -

 (Delphiوروش دلف  (Analytical Hierarchy Proccess)کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی - -

Method  )در مدیریت اکوتوریسم 

  Multi Criteria)و سیستم تصمیم گیری چند متغیره   (Fuzzy Logic)کاربرد منطق فازی  -

n) Evaluatio در ارزیابی توان سرزمین جهت کاربری گردشگری 

 یتفرج ازیو ن یفرصت تفرج فیجاصل از پرسشنامه ط های¬داده لیتحل یبرا یمعادالت ساختار یمدلساز -

 در تفرج یسینو ویسنار یکاربرد نرم افزارها -

 ها ستمیس ییایپو لیبا استفاده از تحل یاثرات توسعه گردشگر ینیبشیپ -

 یبرد تفرج تیدر براورد ظرف یاکتشاف های تمیکاربرد الگور -

 ساختارو عملکرد اکوسیستم های مانگرو -

 تجزیه و تحلیل آماری ویژگی های اکولوژیک جنگلهای مانگرو -

 یعیمنابع طب تیریدر مد یساز نهیبه یها تمیکاربرد الگور -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

 اطالعات مربوط به افراد فنی الزم و سایر افراد فنی شرکت

 نام پدر: رمضان   علیزادهنام خانوادگی:                      مرتضی نام: 

 محل صدور: مهریز            225شماره شناسنامه:           18/98/1822تاریخ تولد: 

 رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
 تاریخ اخذ مدرک

 کشور نام دانشکده یا دانشگاه
 سال ماه

 ایران علوم و تحقیقات تهراندانشگاه  08 10 محیط زیست دکتری

 ایران دانشگاه علوم و تحقیقات تهران 50 90 محیط زیست کارشناسی ارشد

 ایران دانشگاه گرگان 52 90 محیط زیست کارشناسی

 

 

 

مدت  از تاریخ

به 

 ماه

 نام پروژه کارفرما سابقه کار)سمت( نوع فعالیت

محل 

اجرای 

 پروژه
 سال ماه

91  ،22-

1821 

80 

 ماه

رئیس اداره  

آبزیان جهاد 

 استان یزد

اجرایی: رئیس اداره  

 آبزیان 

اداره  آبزیان 

جهاد استان 

 یزد

 یزد رئیس اداره  آبزیان 

91 28-1822 10 

 ماه

مدیر شیالت و 

 آبزیان استان یزد، 

اجرایی: مدیر شیالت و 

 آبزیان 

شیالت و 

آبزیان استان 

 یزد، 

مدیر شیالت و 

 آبزیان 

 یزد

91 20- 1828 25 

 ماه

رئیس بخش 

تحقیقات شیالت 

مرکز تحقیقات 

منابع طبیعی و 

امور دام استان 

 یزد 

اجرایی: رئیس بخش 

تحقیقات شیالت مرکز 

تحقیقات منابع طبیعی و 

 امور دام 

مرکز 

تحقیقات 

منابع طبیعی 

و امور دام 

 استان یزد

رئیس بخش 

تحقیقات شیالت 

مرکز تحقیقات 

 منابع طبیعی و امور

 دام 

 یزد

 

 

 

 

 

 

91 52 -1820 09 

 ماه

رئیس ایستگاه 

تحقیقات شیالتی 

آبهای شور داخلی 

 بافق، -کشور

اجرایی: رئیس ایستگاه 

 تحقیقات شیالتی 

موسسه 

تحقیقات علوم 

 شیالتی کشور

رئیس ایستگاه 

 تحقیقات شیالتی 

 بافق



   

   

 

90 58 – 

1852 

10 

 ماه

هماهنگ کننده و 

ماهیان  lead centerمسئول 

 NACAردآبی سازمان س

)شبکه آبزی 

پروری آسیا و 

اقیانوسیه( در 

 ایران،

اجرایی: هماهنگ کننده 

ماهیان  lead centerو مسئول 

  NACAسردآبی سازمان 

موسسه 

تحقیقات علوم 

 شیالتی کشور

هماهنگ کننده و 

ماهیان  lead centerمسئول 

 NACAسردآبی سازمان 

)شبکه آبزی پروری 

آسیا و اقیانوسیه( 

 در ایران،

 تهران

98 1852 10 

 ماه 

عضو کارگروه 

تخصصی تکثیر و 

پرورش ماهیان 

 سردآبی، 

اجرایی: عضو کارگروه 

تخصصی تکثیر و پرورش 

 ماهیان سردآبی،

موسسه 

تحقیقات علوم 

 شیالتی کشور

عضو کارگروه 

تخصصی تکثیر و 

پرورش ماهیان 

 سردآبی، 

 تهران

91 1855- 

1858 

80 

 ماه

مدیر برنامه 

اهبردی ر

تحقیقات ماهیان 

 سردآبی کشور

   

اجرایی: مدیر برنامه 

راهبردی تحقیقات 

 ماهیان سردآبی کشور

موسسه 

تحقیقات علوم 

 شیالتی کشور

مدیر برنامه 

راهبردی تحقیقات 

ماهیان سردآبی 

 کشور

   

 تهران

98 1855-

1850 

02 

 ماه

عضو هسته علمی 

برنامه ریزی 

آموزشی درسی 

تکثیر و پرورش 

 ان سردآبی، ماهی

اجرایی: عضو هسته 

علمی برنامه ریزی 

آموزشی درسی تکثیر و 

 پرورش ماهیان سردآبی،

موسسه 

تحقیقات علوم 

 شیالتی کشور

عضو هسته علمی 

برنامه ریزی 

آموزشی درسی 

تکثیر و پرورش 

 ماهیان سردآبی، 

 تهران

90 1850 10 

 ماه

معاونت پژوهشی 

 قاتیمرکز تحق

 یسردآب انیماه

  یهرمط دیشه

موسسه  اجرایی: معاونت پژوهشی

تحقیقات علوم 

 شیالتی کشور

معاونت پژوهشی 

 قاتیمرکز تحق

 یسردآب انیماه

 یمطهر دیشه

  (،اسوجی)

 (،اسوجی)

92 1801-

1809 

10 

 ماه

مسئول تدوین 

گزارش نقشه راه 

توسعه ماهیان 

 سردآبی، 

مسئول تدوین گزارش 

نقشه راه توسعه ماهیان 

 سردآبی، 

موسسه 

قیقات علوم تح

 شیالتی کشور

مسئول تدوین 

گزارش نقشه راه 

توسعه ماهیان 

 سردآبی، 

 تهران



   

   

 

 

 

91 1808-

1808 

02 

 ماه

عضو کارگروه 

 هیتغذ یتخصص

 ، انیآبز

عضو کارگروه اجرایی: 

 ، انیآبز هیتغذ یتخصص

موسسه 

تحقیقات علوم 

 شیالتی کشور

عضو کارگروه 

 هیتغذ یتخصص

 ، انیآبز

 تهران

 

 25 ونتا کن 08 98

 ماه

 هیتعضو کم

 و دیتول یتخصص

ی اقتصاد کشاورز

سازمان نظام 

مهندسی 

استان  کشاورزی

 ،زدی

 هیتعضو کماجرایی: 

اد و اقتص دیتول یتخصص

 یکشاورز

سازمان نظام 

مهندسی 

 کشاورزی

 ، زدیاستان 

 هیتعضو کم

 و دیتول یتخصص

ی اقتصاد کشاورز

سازمان نظام 

 مهندسی کشاورزی

 1808، زدیاستان 

 ا کنونت

 یزد

برنامه  مسئول   98

اصالح نژاد  یمل

 نیرنگ یقزل اال

کمان در ستاد 

 قاتیموسسه تحق

 یالتیعلوم ش

 کشور

موسسه  اجرایی: مجری طرح

تحقیقات علوم 

 شیالتی کشور

مسئول برنامه ملی 

اصالح نژاد قزا االی 

رنگین کمان در 

ستاد موسسه 

تحقیقات علوم 

 شیالتی کشور

 تهران

د از خردا 98

تا  08

 کنون

02 

 ماه

هماهنک کننده 

طرح ملی اصالح 

نژاد قزل آالی 

رنگین کمان، 

موسسه تحقیقات 

 شیالت ایران، 

اجرایی: هماهنک کننده 

طرح ملی اصالح نژاد 

 قزل آالی رنگین کمان، 

موسسه 

تحقیقات علوم 

 شیالتی کشور

هماهنک کننده 

طرح ملی اصالح 

نژاد قزل آالی 

رنگین کمان، 

یقات موسسه تحق

 شیالت ایران، 

 تهران

تا  02 98

 کنون

اجرایی: ریاست  -

مرکز تحقیقات 

آبزیان آبهای 

 بافق -شور

اجرایی:  اجرایی: ریاست

ریاست مرکز 

تحقیقات 

آبزیان آبهای 

 بافق -شور

اجرایی: ریاست 

 مرکز تحقیقات 

 بافق



   

   

      

 رنام پدر: جعف   بمانی خرانقنام خانوادگی:     اکرم نام: 

 محل صدور: یزد 810شماره شناسنامه:    98/90/1801تاریخ تولد: 

 رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
 تاریخ اخذ مدرک

 کشور نام دانشکده یا دانشگاه
 سال ماه

 ایران دانشگاه تربیت مدرس 08 10 محیط زیست دکتری

 ایران دانشگاه تهران 50 90 محیط زیست کارشناسی ارشد

 ایران دانشگاه یزد 52 90 یستمحیط ز کارشناسی
 

 

 از تاریخ

 نوع فعالیت مدت به ماه
سابقه 

 کار)سمت(
 نام پروژه کارفرما

محل 

اجرای 

 پروژه
 سال ماه

عضو هیات  اجرایی ماه 09 تا کنون 09 92

 علمی

دانشگاه  عضو هیات علمی دانشگاه اردکان

 اردکان

مدیرگروه  اجرایی - تا کنون 02 10

 محیط زیست

دانشگاه  مدیریت دانشگاه اردکان

 اردکان

عضو شورای ( دانشگاه اردکان عضو شورا اجرایی - تا کنون 00 -

راهبردی مدیریت 

 سبز دانشااه اردکان 

دانشگاه 

 اردکان

عضو کارگروه محیط  دانشگاه اردکان عضو شورا اجرایی - تا کنون 00 -

زیست شهرستان 

 اردکان 

دانشگاه 

 اردکان

 اهگنماینده دانش- 4 اجرایی - ونتا کن 08 -

اردکان در بخش 

 ارتباط با صنعت 

اه گنماینده دانش- 4 دانشگاه اردکان

اردکان در بخش 

ارتباط با صنعت 

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناورری 

دانشگاه 

 اردکان

شرکت مهندسین  معاونت فنی اجرایی ماه  10 09تا  50 -

مشاور محیط 

 پردازان مدبر

 -یزد معاونت فنی

پارک علم 

 و فناوری

 

 



   

   

 

 نام پدر: محمد   مدنی منشادینام خانوادگی:     سید علی اکبرنام: 

 محل صدور: یزد             0220شماره شناسنامه:               98/90/1828تاریخ تولد:             

 رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
 تاریخ اخذ مدرک

 کشور نام دانشکده یا دانشگاه
 سال اهم

 - - - - - دکتری

 - - - - - کارشناسی ارشد

 ایران دانشگاه آزاد کرج 52 90 دامپروری کارشناسی
 

مدت  از تاریخ

 به ماه
 نوع فعالیت

سابقه 

 کار)سمت(
 نام پروژه کارفرما

محل اجرای 

 سال ماه پروژه

اجرایی: مسئول آموزش و  ماه 10 1829-1821 91

 دام یزد  ترویج معاونت امور

 

مسئول 

آموزش و 

 ترویج

 معاونت امور دام یزد 

 

اجرایی: 

مسئول 

آموزش و 

 ترویج 

 یزد

اجرایی: معاونت امور دام  ماه 80 1821-1828 91

 شهرستان تفت 

 

معاونت امور 

 دام

معاونت امور دام 

 شهرستان تفت 

 

اجرایی: 

معاونت امور 

 دام 

 تفت

خش پرورش اجرایی: مسئول ب ماه 10 1822-1822 91

 گاو معاونت امور دام  یزد 

مسئول بخش 

 پرورش گاو

اجرایی:  معاونت امور دام  یزد 

مسئول بخش 

 پرورش گاو 

 یزد

91 1822-1800 159 

 ماه

اجرای: مدیر عامل شرکت 

 آبزی پرور چابهار 

شرکت آبزی پرور  مدیر عامل

 چابهار 

 مدیر عامل 

 

 چابهار

91 1858-1801 195 

 ماه

یس هیئت مدیره اجرایی: رئ

شرکت توسعه صادرات آبزیان 

 استان سیستان و بلوچستان

رئیس هیئت 

 مدیره

 

شرکت توسعه صادرات  

آبزیان استان سیستان 

 و بلوچستان

رئیس هیئت 

 مدیره 

سیستان و 

 بلوچستان

اجرایی: رئیس هیئت مدیره  ماه 00 1850-1801 91

 شرکت تعاونی لیان رز

رئیس هیئت 

 مدیره

رئیس هیئت  ی لیان رز شرکت تعاون

 مدیره 

 یزد

اجرایی: رئیس هیئت مدیره  ماه  10 تا کنون 1800 91

انجمن صنفی میگو استان 

 سیستان و بلوچستان 

رئیس هیئت 

 مدیره

انجمن صنفی میگو 

استان سیستان و 

 بلوچستان 

رئیس هیئت 

 مدیره 

سیستان و 

 بلوچستان

 

 



   

   

 

 -نام پدر:    اردکانیی: نام خانوادگ                 طاهرهنام: 

 محل صدور: اردکان  - شماره شناسنامه:   1880تاریخ تولد: 

 رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
 تاریخ اخذ مدرک

 کشور نام دانشکده یا دانشگاه
 سال ماه

 ایران دانشگاه گرگان 00 10 محیط زیست دکتری

 ایران دانشگاه تهران 50 90 محیط زیست کارشناسی ارشد

 ایران دانشگاه یزد 50 90 محیط زیست رشناسیکا

 

 

 از تاریخ

 نوع فعالیت مدت به ماه
سابقه 

 کار)سمت(
 نام پروژه کارفرما

محل 

اجرای 

 پروژه
 سال ماه

عضو هیات  اجرایی ماه 180 تا کنون 50 92

 علمی

دانشگاه  عضو هیات علمی دانشگاه اردکان

 اردکان

 

 یید است.صحت مندرجات این برگ مورد تأ -

 

 نام و نام خانوادگی مدیر عامل: مرتضی علیزاده

 امضاء مجاز و مهر شرکت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

 

 -نام پدر:   عرفانینام خانوادگی:                  ملیحهنام: 

 محل صدور: زابل  - شماره شناسنامه:   1809تاریخ تولد: 

 رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
 تاریخ اخذ مدرک

 کشور دانشگاه نام دانشکده یا
 سال ماه

 ایران دانشگاه تهران 08 10 محیط زیست دکتری

 ایران دانشگاه تهران 50 90 محیط زیست کارشناسی ارشد

 ایران دانشگاه زابل 50 90 محیط زیست کارشناسی

 

 

 از تاریخ

 نوع فعالیت مدت به ماه
سابقه 

 کار)سمت(
 نام پروژه کارفرما

محل 

اجرای 

 پروژه
 لسا ماه

عضو هیات  اجرایی ماه 180 تا کنون 50 92

 علمی

دانشگاه  عضو هیات علمی دانشگاه زابل

 زابل

کارشناس  اجرایی ماه180 تاکنون 50 10

امورجنگل و 

 ممیزی اراضی 

اداره منابع 

 طبیعی زهک

 زهک کارشناس

معاون مدیریت  اجرایی ماه122 تاکنون52 19

تحصیالت 

 تکمیلی 

 زابل عاونم دانشگاه زابل

 

 صحت مندرجات این برگ مورد تأیید است. -

 

 نام و نام خانوادگی مدیر عامل: مرتضی علیزاده

 امضاء مجاز و مهر شرکت:

 

 

 

 

 

 



   

   

 

 نام پدر: غالمرضا   نوروزینام خانوادگی:      محسننام: 

 محل صدور: الر   0881شماره شناسنامه:    89/90/1808تاریخ تولد: 

 تحصیلیرشته  مدرک تحصیلی
 تاریخ اخذ مدرک

 کشور نام دانشکده یا دانشگاه
 سال ماه

 ایران دانشگاه تربیت مدرس 00 90 محیط زیست دکتری

 ایران دانشگاه بیرجند 09 90 محیط زیست کارشناسی ارشد

 ایران دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 55 92 محیط زیست کارشناسی

 

 از تاریخ
مدت به 

 ماه
 نام پروژه کارفرما سابقه کار)سمت( عالیتنوع ف

محل 

اجرای 

 پروژه
 سال ماه

دانشگاه خلیج  عضو هیات علمی اجرایی ماه 2 00 11

 فارس

دانشگاه  عضو هیات علمی

خلیج 

 فارس

 

 صحت مندرجات این برگ مورد تأیید است. -

 

 نام و نام خانوادگی مدیر عامل: مرتضی علیزاده

 کت:امضاء مجاز و مهر شر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

 نام پدر: جواد            نفیسی بهابادینام خانوادگی:            محمود نام: 

 محل صدور: شیراز   1811شماره شناسنامه:    18/90/1820تاریخ تولد: 

 رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
 تاریخ اخذ مدرک

 کشور نام دانشکده یا دانشگاه
 سال ماه

تکثیر و پرورش  دکتری

 آبزیان

 ایران دانشگاه تربیت مدرس 59 10

تکثیر و پرورش  کارشناسی ارشد

 آبزیان
 ایران دانشگاه تهران 92 90

تکثیر و پرورش  کارشناسی

 آبزیان
 ایران دانشگاه تهران 99 90

 

 از تاریخ

 نوع فعالیت مدت به ماه
سابقه 

 کار)سمت(
 نام پروژه کارفرما

محل 

اجرای 

 پروژه
 سال ماه

کارشناس اجرایی:  ماه 088 59تا  21 98

مشاور و همکار 

سازمان شیالت 

 ایران

اجرایی: 

 کارشناس مشاور

سازمان شیالت 

 ایران

کارشناس مشاور و 

همکار سازمان شیالت 

 ایران

 یزد

ریاست اجرایی:  ماه 25 58تا  51 90

دانشکده کشاورزی 

و منابع طبیعی 

دانشگاه خلیج 

 فارس

ریاست اجرایی: 

 هدانشکد

دانشگاه خلیج 

 فارس

ریاست دانشکده 

کشاورزی و منابع 

طبیعی دانشگاه خلیج 

 فارس

 بوشهر

عضو شورای  ماه 52 55تا  51 90

پژوهشی دانشگاه 

 خلیج فارس

عضو اجرایی: 

 شورای پژوهشی 

عضو شورای پژوهشی  "

 دانشگاه خلیج فارس

 بوشهر

اجرایی: رئیس  ماه 80 تا کنون 02 91

پژوهشکده خلیج 

 سفار

اجرایی: رئیس 

پژوهشکده 

 خلیج فارس

دانشگاه خلیج 

 فارس

رئیس پژوهشکده خلیج 

 فارس

 بوشهر

 

 

 

 



   

   

 نام پدر: علی            محمدینام خانوادگی:            محمد نام: 

 محل صدور: مشهد  028شماره شناسنامه:          1880تاریخ تولد:              

 رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
 اخذ مدرکتاریخ 

 کشور نام دانشکده یا دانشگاه
 سال ماه

تکثیر و پرورش  دکتری

 آبزیان

 ایران دانشگاه ارومیه 05 10

 ایران دانشگاه تربیت مدرس 51 90 شیالت کارشناسی ارشد

 ایران دانشگاه گرگان 95 90 شیالت کارشناسی

 

 از تاریخ
 نوع فعالیت مدت به ماه

سابقه 

 کار)سمت(
 محل اجرای پروژه کارفرما

 سال ماه

های کاردانی اجرایی: مسئول دوره   

کاربردی رشته تکثیر و  -علمی

 پرورش ماهیان آب شیرین

مسئول 

های دوره

کاردانی 

 -علمی

 کاربردی

  

کارشناس آزمایشگاه اجرایی:    

مجتمع آموزش جهادکشاورزی 

 خوزستان

کارشناس 

 آزمایشگاه

جهادکشاورزی 

 خوزستان

 وزستانخ

اجرایی:مسئول روابط عمومی و  ماه12 50 92

 بین الملل ایستگاه تحقیقات بافق

مسئول روابط 

عمومی و بین 

 الملل

ایستگاه 

 تحقیقات بافق

 بافق

 اجرایی:مسئول اطالعات علمی ماه0 52 92

 ایستگاه تحقیقات بافق 

مسئول 

 اطالعات علمی

ایستگاه 

 تحقیقات بافق 

 بافق

ایی:مسئول پرورش ماهی اجر ماه 8 20 90

آال در محیط محصور )پن( در قزل

 خلیج گرگان )شخصی(

مسئول 

پرورش ماهی 

 آالقزل

 خلیج گرگان خلیج گرگان

 گویکارشناس کارگاه ماجرایی: ماه 8 20 98

در  بخش  تیکشت چابهار و فعال

تولید غذای زنده: ناپلی آرتمیا و 

کارشناس 

 گویرگاه مکا

کشت چابهار و 

)کارگاه میگو 

 کشت چابهار

 چابهار



   

   

جلبک )کارگاه میگو کشت 

 چابهار(

در   تیفعال

 بخش تولید

اجرایی:مشاور و کارشناس تولید  سال0 50 95

در شرکت پرورش ماهیان گرمابی 

 ماهیزاد آبادان

مشاور و 

کارشناس 

 تولید

شرکت 

پرورش 

ماهیان 

گرمابی 

 ماهیزاد آبادان

 آبادان

رکت ماهی پرور اجرایی:مشاور ش تاکنون 00 98

 کویر

شرکت ماهی  مشاور

 پرور کویر

 

اجرایی:معاون مرکز تحقیقات ملی  تاکنون 02 98

 آبزیان آبهای شور

مرکز  معاون

تحقیقات ملی 

آبزیان آبهای 

 شور

 

 یزد   نیعضو شرکت مهرپاداجرایی: تاکنون 00 98

 

 صحت مندرجات این برگ مورد تأیید است. -

 

 عامل: مرتضی علیزادهنام و نام خانوادگی مدیر 

 امضاء مجاز و مهر شرکت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

 قاسمنام پدر:    مهدیان ز ادهنام خانوادگی:    فریدهنام: 

 نایین محل صدور:  1029985109شماره شناسنامه:    92/92/1828تاریخ تولد:          

 رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
 تاریخ اخذ مدرک

 کشور نام دانشکده یا دانشگاه
 سال ماه

 ایران یزد دانشگاه 00 90 محیط زیست کارشناسی ارشد

 ایران دانشگاه یزد 00 90 محیط زیست کارشناسی

 

 از تاریخ
مدت به 

 ماه
 نوع فعالیت

سابقه 

 کار)سمت(
 کارفرما

محل 

اجرای 

 پروژه
 سال ماه

مدیریت  اجرایی تاکنون 05 92

 فنی

شرکت مهندسین 

مشاور آبزیان 

 دینمهرپا

 یزد

دبیر  اجرایی تاکنون 05 92

گردشگری 

 ام10مقطع 

انجمن گرشگری 

 طبیعت

 یزد

 

 صحت مندرجات این برگ مورد تأیید است. -

 

 نام و نام خانوادگی مدیر عامل: مرتضی علیزاده

 امضاء مجاز و مهر شرکت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

 

 

 

 نام پدر: محمدحسن   دهقان منشادینام خانوادگی:     زهرا نام: 

 محل صدور: یزد 2209812002شماره شناسنامه:    00/11/1828تاریخ تولد:          

 رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
 تاریخ اخذ مدرک

 کشور نام دانشکده یا دانشگاه
 سال ماه

 ایران دانشگاه اردکان 00 90 محیط زیست کارشناسی ارشد

 ایران دانشگاه یزد 00 90 محیط زیست کارشناسی

 

 ریخاز تا
مدت به 

 ماه
 نوع فعالیت

سابقه 

 کار)سمت(
 کارفرما

محل 

اجرای 

 پروژه
 سال ماه

شرکت مهندسین  کارشناس اجرایی یک سال 05 92

مشاور آبزیان 

 مهرپادین

 یزد

 

 صحت مندرجات این برگ مورد تأیید است. -

 

 نام و نام خانوادگی مدیر عامل: مرتضی علیزاده

 امضاء مجاز و مهر شرکت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

 

 برگزاری کارگاههای آموزشی و مهارت آموزی
 

 Earth Engine Explorerسامانه کارگاه آموزشی  -

 متلب  طیدر مح یماهواره ا ریدر پردازش تصاو یشبکه عصبکارگاه آموزشی  -

 ENVIبا نرم افزار  یا رماهوارهیتصاو یو اتمسفر یهندس حیتصحکارگاه آموزشی  -

 landsat series اهوارهرمیبا تصاو کارکارگاه آموزشی  -

 MODIS رسنجندهیبا تصاو کارکارگاه آموزشی  -

 پردازش تصاویر ماهواره ای در متلب -

 Qgisتئوری و نرم افزاری کاربردهای منابع آب و هیدرولوژی در نرم افزار  -

 ecognitionکار با نرم افزار  -

 Idrisiکارگاه آموزشی  -

 ناسا  Giovanniتهیه نقشه بارش با استفاده از سایت  -

 سازمان نقشه برداری 08999کار با نقشه های  -

 sentinel 1شناسایی لکه های نفتی با تصاویر ماهواره ای راداری  -

 Rکارگاه آموزشی نرم افزار  -

  GISو ARCGIS  ینرم افزارهاکارگاه آموزشی  -

  Expert Choiceبا نرم افزار   (AHP) یسلسله مراتب لیتحلکارگاه آموزشی  -

 Super Decisionsبا نرم افزار  (ANP)   یشبکه ا لیحلتکارگاه آموزشی  -

 متلب طیدر مح ایو جغراف کیمباحث علوم ژئوماتکارگاه آموزشی  -

و  Slope ،Aspect ،Hillshade ینقشه ها هیو ته QGISدر نرم افزار  نیسطح زم یزهایآنالکارگاه آموزشی  -
Rellief  

( Delphi Method( وروش دلفی)Analytical Hierarchy Proccessکارگاه آموزشی تحلیل سلسله مراتبی ) -

 در مدیریت اکوتوریسم

 Multi Criteria( و سیستم تصمیم گیری چند متغیره )Fuzzy Logicکارگاه آموزشی کاربرد منطق فازی ) -

Evaluationدر ارزیابی توان سرزمین جهت کاربری گردشگری ) 
 

 

 

 

 

 



   

   

 

 

 ندسین مشاورجدول امکانات و تجهیزات شرکت یا موسسه مه

 شرح وسائل ، ابزار و تجهیزات ردیف 

 

 مالحظات قیمت وسائل تعداد

 

  189999999 1 دوربین نقشه برداری با وسایل مربوطه 1

  099999999 8 کامپیوتر 0

  09999999 0 لپتاپ 8

  18999999 1 فاکس، اسکنر، پرینتر 2

  59999999 1 مولتی متر تبخیر و آب 8

  88999999 1 سنجاکسیژن  0

  08999999 1 شوری سنج 2

  59999999 1 ویدنوپرژکتور 5

  28999999 1 میکروسکوپ دیجیتال مجهز به دوربین 0

  88999999 1 لوپ دیجیتال 19

11 pH 89999999 8 متر دیجیتال  

  18999999 8 ترومتر دیجیتال 10

  109999999 - لوازم کامل نمونه برداری 18

  089999999 1 ن عکاسی و فیلمبرداری دیجیتالدوربی 12

  099999999 1 مبلمان اداری کامل 18

 

 صحت مندرجات این برگ مورد تأیید است. -

 نام و نام خانوادگی مدیر عامل: مرتضی علیزاده

 امضاء مجاز و مهر شرکت:

 

 

 

 



   

   

 

 جدول امکانات و تجهیزات شرکت یا موسسه مهندسین مشاور

 لیست کتاب ردیف 

 

 مالحظات قیمت وسائل عدادت

 

  59999 1 کتاب مبانی محیط زیست 1

  29999 09 تغذیه و غذادهی در ماهی و سخت پوستان    0

  89999 18 آبزی پروری و محیط زیست 8

  089999 0 شناخت محیط زیست 2

  89999 1 شیمی محیط زیست 8

  29999 8 آبزی پروری 0

  59999 1 آلودگی اب، خاک و هوا 2

  199999 8 واژه نامه محیط زیست 5

 

 صحت مندرجات این برگ مورد تأیید است. -

 نام و نام خانوادگی مدیر عامل: مرتضی علیزاده

 امضاء مجاز و مهر شرکت:

 

 

 
 


