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مدرک  رديف

 تحصیلي*

 رشته تحصیلي
 دانشگاه محل تحصیل

سال 

 مدرکاخذ
 توضیحات معدل

مهندسي منابع طبیعي تكثیر وپرورش  فوق لیسانس 1

 آبزيان 

 1391 دانشگاه آزاد واحد الهیجان
13/18  

اهي غذای بچه ماهي سفید و تاثیر آن بر فاكتورهای رشد والشه بچه م امكان جايگزيني كنجاله كانوال در كارشناسي ارشد :عنوان پايان نامه  -

 سفید

 : عنوان پايان نامه دكتری  -

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : ها و طرحهاي تحقيقاتيپروژه -21  

 عنوان پروژه/طرح
شماره 

 مصوب
 واحد اجرا *نوع تحقیق

سمت در 

 پروژه/طرح
 **وضعیت 

سال 

 شروع

سال 

 خاتمه

 شماره ثبت

 گزارش نهايي

         

         

 

بررسي شوريهای مختلف بر روی 

رشد وضريب بازماندگي بچه ماهي 

 سفید يک گرمي

مطالعه  

 موردی

ايستگاه 

تكثیروپرورش 

آبزيان دريای 

)  آبزی خزر

 پروری

  1383 1384 مختومه مجری

تعیین اندازه مناسب رهاسازی ماهي 

آزاد دريای خزر از طريق قابلیت 

 تنظیم اسمزی 

ايستگاه  پروژه 

تكثیروپرورش 

آبزيان دريای 

)  آبزی خزر

 پروری

  1384 1383 مختومه همکار

تغذيه ماهي فیتو فاگ با استفاده از 

 جلبكهای سبز و سبز آبي

ايستگاه  پروژه 

تكثیروپرورش 

آبزيان دريای 

)  آبزی خزر

 پروری

  1382 1381 مختومه همکار

 

تعیین نیازهای غذايي الرو ماهي 

 سطح پروتین وچربي سفید از نظر

ايستگاه  پروژه 

تكثیروپرورش 

آبزيان دريای 

)  آبزی خزر

 پروری

  1384 1381 مختومه رهمکا

 

استفاده از ماده اسالری در 

پرورش الرو ماهي سفید و 

كپورماهیان چیني وتعیین 

  غلظت بهینه آن

ايستگاه  پروژه 

تكثیروپرورش 

آبزيان دريای 

)  آبزی خزر

 پروری(

  1387 1383 مختومه همکار

استفاده از كپور سیاه در پرورش 

 ماهیان گرم آبي

بخش آبزی  پروژه 

 پروری 

  1389 1388 مختومه همكار

 

پرورش ماهي آزاد با استفاده از آب 

 دريای خزر

بخش آبزی  پروژه 

 پروری

  1389 1388 مختومه همكار

تعیین دوز مناسب هورمون اواپريم 

تكثیر جهت افزايش راندمان 

 مصنوعي اردک ماهي

 

  1391 1391 مختومه همكار ايستگاه آستانه پروژه 

مطالعه آلودگي های انگلي ماهیان 

 در ياچه نئور

 

  1393 1393 در حال اجرا همكار ايستگاه آستانه پروژه 

بهینه سازی تكثیر وپرورش شاه 

 میگوی اب شیرين

 

  1393 1393 در حال اجرا همكار ايستگاه آستانه پروژه 

 

 

        

 



 

 : مقاالت علمي و پژوهشي -
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 عنوان

 نحوه ارائه

 …عنوان مجله*/ عنوان همايش،

 شماره

 مجله
 سال

 رتبه دربین

ي نگارندگان
ران

خن
س

 

تر
وس

پ
 

ده
 ش

پ
چا

 

بررسی اثر شوریهای مختلف بر روی رشد وضریب بازماندگی بچه  1

 ماهیان سفید انگشت قد

 شناسی ایرانهمایش زیست   * 

 دانشگاه تربیت مدرس -تهران

 5831 
 اول

گروه وزنی ازبچه ماهیان کپور  6مقایسه گونه هایی ازجلبک سبزدرتغذیه  2

 نقره ای

 همایش زیست شناسی ایران  * 

 دانشگاه تربیت مدرس -تهران

 5831 
 هفتم

بررسی دوره های مختلف نوری بر رشد بچه ماهیان قزل آال ی رنگین  3

 کمان

 همایش زیست شناسی ایران  * 

 دانشگاه تربیت مدرس -تهران

 5831 
 سوم

تعیین اندازه مناسب رهاسازی ماهی آزاد دریای خزر از طریق قابلیت  4

 تنظیم اسمزی

 5831  مجله علمی شیالت  *  
 هفتم

بررسی اثر شوریهای مختلف بر روی رشد وضریب بازماندگی بچه  3

 ماهیان سفید انگشت قد

 5831  مجله علمی شیالت *  
 اول

1 
اثرات مثبت رها کرد کپور ماهیان چینی در بهره برداری شیالتی از 

 تاالب انزلی 

 

 –سمینار ملی زیست شناسی   * 

 دانشگاه ازاد واحد مرند 

 5836 

 دوم

بررسی رشد وبازماندگی بچه ماهیان سفید در مخازن پلی  7

  )ژئومبران ( اتیلنی با چگالی زیاد

 5836 پاییز مجله علمی شیالت *  
 چهارم

اولین همایش بین الملی علوم   *  بررسی میزان آلودگی کلی فرمی در استخرهای پرورشی کپور ماهیان  8

 زیستی ایران

 5831 
 دوم

مقایسه فاکتورهای رشد بچه ماهیان سفید در دو نژاد مختلف پاییز و  9

 بهاره توسط غذای کنستانتره 

کنفرانس ملی علوم شیالت اولین    *

 وآبزیان

 5831 
 اول

اولین کنفرانس ملی علوم شیالت   *  بررسی تاثیر الکتو باسیلها بر روی فلور باکتریایی ماهی کپور  11

 وآبزیان

 5831 
 دوم

مدیریت بر تکثیر وپرورش ماهیان قره برون با استفاده از نتایج بررسی  11

 از دریا در رودخانه سفید رودپارامترهای زیستی ماهیان صید شده 

اولین همایش بین الملی علوم   * 

 زیستی ایران

 5831 
 سوم

اولین همایش بین المللی ماهیان    * پدیذه اسملت شدن ماهی آزاد 12

 سرد آبی

 5833 
 سوم

اولین همایش بین المللی ماهیان   *  پرورش ماهی فزل آال در حوضجه های گرد 13

 سرد آبی

 5833 
 دوم

بررسی فعالیت بافت کلیه وآبشش بچه ماهی آزاد خزر در شوری آب  13

 دریای خزر

 5833 زمستان مجله علمی شیالت *  
 ششم



 استفاده از ماده اسالری در پرورش الرو ماهی سفید و کپورماهیان چینی 

 سوم 5831 زمستان خوارزمی جشنواره بین المللی   *

الرو ماهی سفید و کپورماهیان چینی استفاده از ماده اسالری در پرورش 

 وتعیین غلظت بهینه آن

دومین کنفرانس ملی علوم    *

 شیالتو آبزیان 

 5811 بهار
 دوم

 ررسی سطوح مختلف کنجاله کانوال بر روی فاکتورهای رشد بچه ماهی سفیدب

دومین کنفرانس ملی علوم   * 

 شیالتو آبزیان 

 5811 بهار
 اول

 کنجاله کانوال بر روی فاکتورهای رشد بچه ماهی سفیدررسی سطوح مختلف بب

مجله علمی پژوهشی دانشگاه  *  

 آزاد شهر

 5811 پاییز
 اول

 51pptمقایسه فاکتورهای رشد بچه ماهی سفید پاییزه وبهره در شوری 

 اول 5811 پاییز اولین همایش ملی آبزی پروری  * 

در جیره غذایی  بر روند  یگزینی سطوح مختلف کانوال با آرد ماهیجاامکان 

 (Rutilus frisii kutum)ماهیان سفید رشد وترکیب الشه بچه

 

 5811 پاییز اولین همایش ملی آبزی پروری  * 

 اول

بررسی وضعیت تولید ورهاسازی بچه ماهی سیم واثر آن درصید این 

 ماهی در سواحل ایرانی دریای خزر

 5811 پاییز اولین همایش ملی آبزی پروری *  
 سوم

 سوم 5811 پاییز اولین همایش ملی آبزی پروری  *  بررسی انگلهای مونوژن درماهیان تاالب

تا ثیر شیرابه کود آلی تخمیر شده بیهوازی در پرورش ماهی سفید 

 مقایسه فاکتور های رشد وبقائ با تغذیه مرسوم

 5815 تابستان مجله علمی شیالت *  
 چهارم

کنجاله کنجاله کانوال به جای آرد ماهی اثر جایگزینی سطوح مختلف 

 بر رشد والشه بچه ماهیان سفید

مجله علمی پژ وهشی زیست  *  

 دریا اهواز

 5818 تابستان
 اول

تعیین دوز مناسب هورمون اواپریم جهت افزایش راندمان تکثیر 

 مصنوعی اردک ماهی 

 5811 بهار مجله علمی شیالت *  
 چهارم

 

 

 

 

 

 هاي علمي وپژوهشي معتبر داخلي يا خارجي اشاره شود.در مورد مقاالت چاپ شده، بايد صرفاً به مقاالت چاپ شده در مجله  

 

 

 

 كتب و ساير آثار منتشر شده: -13



 تیراژ نوع* عنوان رديف
 تعداد

 صفحات
 تاريخ چاپ

 1384  1 ترجمه بررسي نوسانات شوری بر روی رشد ماهیان  جوان 1

 1384  1 ترجمه A S Aتغذيه كپور علفخوار با استفاده از غذای كنستانتره  2

3      

3      

 نوع: تاليف، گردآوري ، ترجمه،  *

 

 

… 

 تشويقات و جوايز علمي :-11

 تاريخ اعطاء اعطا كننده مورد رديف

 1831 محترم گیالناستاندار  دریافت لوح تقدیر به پاس خدمت در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی 1

2 
استفاده از ماده اسالری در پرورش الرو ماهی سفید و کپورماهیان پروژه  با همکاری

 نائل گردید به عنوان سومی جشنواره خوارزمی چینی وتعیین غلظت بهینه آن

 1831 ریاست محترم جمهور

 

 

 علمي و پژوهشي داخلي و خارجي : …ها و همكاری با مجامع ، شوراها ، كمیسیونها، كمیته -17

 عنوان رديف
 تاريخ

 عضويت
 سمت* ماهعضويت به مدت

     3/7/1389 7/7/1388 عضو كمیته سرد آبي پژوهشكده آبزی پروری 1

2     

 …سمت : رييس ، دبير ، عضو، *

 

 

 

 

 


