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 موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور 

mailto:Fshnfahim@yahoo.com


 تحقيقاتيها و طرحهاي پروژه

 ردیف

 عنوان پروژه/طرح
شماره 

 مصوب

نوع 

 *تحقيق
 واحد اجرا

سمت در 

 پروژه/طرح

وضعيت 

** 
 سال خاتمه سال شروع

8  

بررسي تاثير مواد نگهدارنده بر 

 عمر ماندگاري برگر ماهي فيتوفاگ

مرکز ملي تحقيقات  خاص 

 فرآوري آبزیان

 8353 مختومه همكار

8353 

قابليت بررسي بهبود بافت و  0

پذیرش برگر ماهي کپور نقره اي 

 با افزودن پكتين در مواد برگر

مرکز ملي تحقيقات  خاص 

 فرآوري آبزیان

 8351 مختومه مجري

8318 

تهيه سوسيس ماهي غني شده با  3

روغن با استفاده از فناوري 

امولسيون و مواد افزودني جهت 

 تطابق مزه، رنگ و بافت

مرکز ملي تحقيقات  خاص 

 فرآوري آبزیان 

 8358 8353 مختومه همكار

3  

 Fishارزیابي کيفي کنسرو کوفته )

balls از گوشت چرخ شده ماهي )

کپور نقره اي )حاوي یا بدون 

 نشاسته(

مرکز ملي تحقيقات  مستقل 

 فراوري آبزیان 

 8351 8353 مختومه همكار

8  

بررسي امكان توليد اسنك هاي 

از اضافات گوشت فيله حجيم شده 

 ماهي کپور نقره اي

مرکز ملي تحقيقات  مستقل 

 فرآوري آبزیان 

 8351 8353 مختومه همكار

1  

استفاده از قسمتهاي خاص ماهي 

 کپور نقره اي براي توليد فيله

مرکز ملي تحقيقات  مستقل 

 فرآوري آبزیان 

 8351 8353 مختومه همكار

3  

بررسي امكان توليد بستني با 

استفاده از پروتئين هاي تغليظ شده 

 ماهي فيتوفاگ به جاي شير

مرکز ملي تحقيقات  مستقل 

 فرآوري آبزیان 

 8353 8358 مختومه همكار

5  

پروژه ارزیابي مقایسه اي ماشين 

آالت تریمينگ فيله ماهي کپورنقره 

 اي

مرکز ملي تحقيقات  مستقل 

 فرآوري آبزیان 

 8355 8353 مختومه همكار



1  

بررسي امكان استفاده از فيلم پروژه 

هاي خووراکي ) سودیم آلنینوات،    

پروتئين آب پنيرو و مخلوط آن هوا  

( براي بسته بندي مواهي کيلكواي   

 سر و دم زده شكم خالي

مرکز ملي تحقيقات  مستقل 

 فرآوري آبزیان 

 8355 8358 مختومه همكار

طرح مقایسه کيفيت وپتانسيل  82

کوبيده از توليدکباب دي اقتصا

 گوشت کپور نقره اي

مرکز ملي تحقيقات  مشترک 

 فرآوري آبزیان 

 8355 8358 مختومه همكار

طرح بررسي امكان تهيه خمير  88

آماده مصرف (Fish paste)ماهي 

از ماهيان پرورشي در بسته بندي 

 جدید

مرکز ملي تحقيقات  مشترک 

 فرآوري آبزیان 

 8355 8358 مختومه همكار

80  

بررسي عمر ماندگاري و طرح 

تعيين ميزان پذیرش کنسرو کوفته 

ماهي کپور نقره اي در مقایسه با 

کوفته ماهي با پوشش سوخاري در 

 وکيوم  کيسه

مرکز ملي تحقيقات  مشترک 

 فرآوري آبزیان 

 8355 8358 مختومه همكار

83  

طرح تعيين زمان ماندگاري ماهي 

و فيتو فاگ در شرایط   قزل آال

 -02یخچال، یخ پوشي و مختلف 

 درجه سانتيگراد

مرکز ملي تحقيقات  مستقل 

 فرآوري آبزیان 

 8355 8358 مختومه همكار

بهينه سازي هندلينگ ماهيان  83

 گرمابي مجتمع شهداي قصر شيرین

مرکز ملي تحقيقات  مشترک 

 فرآوري آبزیان 

 8351 8355 مختومه همكار

88  

بررسي امكان تهيه پودر سوپ 

با استفاده از کنسانتره و سایر ماهي 

افزودني هاي الزم در استان 

 سيستان و بلوچستان

مرکز ملي تحقيقات  مشترک 

 فرآوري آبزیان 

 8351 8355 مختومه همكار



بررسي تاثير استفاده از  نگهدارنده  81

هاي طبيعي )رزماري و آویشن( بر 

پایداري گوشت بدون استخوان 

 ماهي کپور نقره اي در شرایط

 انجماد

مرکز ملي تحقيقات  مستقل 

 فرآوري آبزیان 

 8318 8351 مختومه همكار

بررسي امكان استفاده از ژالتين  83

استخراج شده از زایدات فرآوري 

کپور ماهيان پرورشي در توليد کره 

 کم چرب

مرکز ملي تحقيقات  مستقل 

 فرآوري آبزیان 

 8318 8351 مختومه همكار

انجماد سریع و پروژه بررسي اثر  85

کند روي کيفيت گوشت ماهي 

 تيالپيا )شكم خالي و فيله(

مرکز ملي تحقيقات  مستقل 

 فرآوري آبزیان 

 8318 8351 مختومه همكار

ارزیابي تازگي گوشت ماهي تيالپيا  81

نگهداري شده در یخ و دماي 

یخچال به روش اندازه گيري 

 شاخص هاي کيفيت

مرکز ملي تحقيقات  مستقل 

 فرآوري آبزیان 

 8318 8351 مختومه همكار

پروژه ارزیابي کيفي و تعيين عمر  02

ماندگاري فرآورده هاي دودي سرد 

 و گرم کيلكا

مرکز ملي تحقيقات  مستقل 

 فرآوري آبزیان 

در دست  همكار

 اجرا

8351 8318 

پروژه بررسي روش توليد فيش  08

ميزان برگر تلفيقي کيلكا و تعيين 

 پذیرش آن

مرکز ملي تحقيقات  مستقل 

 فرآوري آبزیان 

 8318 8351 مختومه همكار

پروژه بررسي روشهاي توليد انواع  00

کيلكاي خشك در طعم هاي 

 مختلف

مرکز ملي تحقيقات  مشترک 

 فرآوري آبزیان 

در دست  همكار

 اجرا

8351 8318 

پروژه تعيين روش مناسب توليد  03

ارزیابي ميزان  کيلكاي ناني شده و

 پذیرش آن

مرکز ملي تحقيقات  مشترک 

 فرآوري آبزیان 

در دست  همكار

 اجرا

8351 8318 

 

 ، طرح شوراي تحقيقات و فناوري استان          ، طرح خاص     ، طرح مستقل       طرح مشترک     پروژه، :تحقيقنوع  *

 ، متوقف       مختومه      : در دست اجراءوضعيت  **
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 تاريخ محل تاييد يا ثبت* مورد رديف

8    

0    

3    

3    

8    

 ضروري است. …تایيدکننده یا ثبت کننده نوآوري، اختراع، ابتكار و …ذکر عنوان شورا، کميسيون ، کميته، مجمع یا  *

 همين جدول است …رقم یا ارقام معرفي شده وهاي جدید، محل درج اطالعات مربوط به شناسایي گونه یا گونه
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8 Quality improvement of silver 

carp fingers by optimizing the 

level of major elements 

influencing texture 

  International food 

research journal 

21 2014 

 

مقایسه تاثير توام از آنتي اکسيدان هاي  0

BHA ،BHT  با بسته بندي تحت خالء بر

کيفيت و ماندگاري برگر پخته روکشدار ماهي 

 کپور نقره اي

×
 

همایش شيالت و آبزیان  

دانشگاه آزاد واحد 

 الهيجان

 5831 

 

تغييرات فيزیكي،شيميایي و کيفيت حسي برگر  3

 درجه -85ماهي کپور نقره اي تحت دماي 

مجله علمي تخصصي   

پنوهشنامه آبزیان 

دانشگاه آزاد واحد 

 الهيجان

30 8310 

 



تاثير انجماد بر کيفيت انواع فراورده هاي  3

 دریایي

 ×
نخستبن همایش فرآوري  

 و بهداشت مواد غذایي

 8351 
 

ارزیابي و مقایسه کيفيت ميكروبي و شيميایي  8

ماریناد سرد و گرم ميگو طي سه ماه نگهداري 

 در دماي یخچال

×
 

نخستبن همایش فرآوري  

 و بهداشت مواد غذایي

 8351 

 

هاي علمي وپنوهشي معتبر داخلي یا خارجي اشاره در مورد مقاالت چاپ شده، باید صرفاً به مقاالت چاپ شده در مجله  *

 دشو

کتب و سایر آثار منتشر شده -88

 رديف
 تيراژ نوع* عنوان

 تعداد

 صفحات
 تاريخ چاپ

 1330 02 3 گرد آوري هيستامين در بافت ماهي 1

 1330 12 12 ترجمه ماريناد 0

 1331 02 3 ترجمه ابزارهاي مديريت ايمني غذا 3

 1330 15 12 ترجمه فرآورده هاي شيالتي 5

 ،نوع: تاليف، گردآوري ، ترجمه… 

 رديف
 تاریخ اعطاء اعطا کننده مورد

 00/3/8351 شيالتریاست موسسه تحقيقات  حضور فعال در بيستمين نمایشگاه بين المللي کتاب تهران 8

0 

حضور در نمایشگاه دوره اي دستاوردها و توانمندي هاي 

موسسات و مراکز تحقسقاتي درمحل دائمي نمایشگاه هاي 

 سازمان تات

 8/80/8351 ریاست اداره روابط عمومي سازمان تات

3 
راه اندازي آزمایشگاه هاي مرکز ملي تحقيقات فرآوري 

 آبزیان

 80/0/8355 فرآوري آبزیانریيس مرکز ملي تحقيقات 

3 
حضور فعال در برگزاري نخستين همایش ملي فرآوري و 

 بهداشت فرآورده هاي شيالتي

 88/80/8351 ریيس مرکز ملي تحقيقات فرآوري آبزیان

8 
حضور فعال در بيست و چهارمين نمایشگاه بين المللي کتاب 

 تهران

 80/1/8312 ریاست موسسه تحقيقات شيالت



1 
فعال در نمایشگاه فن بازار جمهوري اسالمي ایران حضور 

 8312در محل دائمي نمایشگاه بين المللي تهران آذر 

مدیر کل دفتر تجاري سازي و انتقال 

 فناوري سازمان تات

81/82/8312 

3 
حضور فعال در بيست وپنجمين نمایشگاه بين المللي کتاب 

 تهران

 82/3/8318 ریاست موسسه تحقيقات شيالت

5 
ضور فعال در نمایشگاه فن بازار جمهوري اسالمي ایران ح

 8312در محل دائمي نمایشگاه بين المللي تهران آذر 

 08/82/8312 ریيس مرکز ملي تحقيقات فرآوري آبزیان

 

 علمي و پنوهشي داخلي و خارجي : …ها و همكاري با مجامع ، شوراها ، کميسيونها، کميته

 رديف
 عنوان

 تاريخ

 عضويت

عضويت  مدت

 ماهبه

 سمت*

 عضو ماه80 8358 انجمن ميكروبشناسي ایران 8

 عضو ماه80 8358 کميته علمي فني مرکز تحقيقات فرآوري آبزیان شيالت 0

 عضو تاکنون 8353 شوراي پنوهشي مرکز ملي تحقيقات فراوري آبزیان 3

 عضو تاکنون 8318 انجمن پروبيوتيك و غذاهاي فراسودمند ایران 3

8     

 سمت : ریيس ، دبير ، عض *

 تدریس-85

 

 عنوان واحد درسي رديف

 تعداد واحد

 تدريسدانشگاه محل
سال 

 تحصيلي

 نيمسال

ی
ظر

ن
 

ي
مل

ع
 

ل
او

 

وم
د

 

8        

0        

3        

3        



 هاي دانشجویي :نامهسرپرستي پایان81

 رديف
 عنوان

 مقطع

 دانشگاه
سال 

 تحصيلي

 نيمسال

ي
اس

شن
کار

شد
ار

 

د
ش

 

ی
تر

دک
 

ل
او

 

وم
د

 

5        

2        

8        

4        

1        

6        

 رديف
 تاريخ انتصاب سمت

 مدت اشتغال در سمت

 مذكور به ماه 

8 
کارشناس آزمایشگاه جلبك مرکز آموزش ترویج ميگو 

 کالهي ميناب

 ماه88 8/3/8338

0 
کنترل کيفي  مرکز ملي تحقيقات فرآوري آبزیان سرپرست 

 شيالت

 ماه03 8/8/8358

3 
مسئول آزمایشگاه عمل آوري مرکز ملي تحقيقات فرآوري 

 آبزیان شيالت

8/8/8353 8/8/8351 

 تاکنون 8/8/8351 کارشناس بيوشيمي مواد غذایي 3

 

 

 

 



 رديف
 ميزان تسلط مهارت

 خوب انگليسيآشنایي با زبان  1

 خوب آشنایي با کامپيوتر  2

3   

4   

 اشاره شود. …در اين جدول الزم است به مهارتهايي نظير آشنايي با زبانهاي بيگانه، كامپيوتر و   *

 


