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 پروشه هب و طرحهبی تحقیقبتی : -61
شمبره ثبت گسارغ 

 نهبیی

ظبل 

 خبتمه

ظبل 

 شروع

 ظمت در وضعیت**

 پروشه/طرح

 ردیف عنوان پروشه/طرح شمبره مصوة نوع تحقیق* واحذ اجرا 

 هجطی ذاتوِ یافتِ 8887 8888 
هطمع هلی تحقیقات فطآٍضی 

 آتعیاى

 -پایاى ًاهِ زاًطجَیی

 هطالؼِ هَضزی
- 

تطضسی هیعاى زپصیطش مثاب لقوِ تلفیقی هاّی مپَض ًقطُ ای ٍ هیگَ ٍ تطضسی 

 تغییطات میفی آى زض حیي ًگْساضی زض زهای اًجواز
8 

 ّوناض ذاتوِ یافتِ 8886 8888 
هطمع هلی تحقیقات فطآٍضی 

 آتعیاى
 1 -81 -81 -76079 ططح هستقل

اضی  هاّی قعل آالی ضًگیي موااى تاِ   تطضسی اثطات حول ٍ ًقل ٍ ًگْسپطٍغُ 

 1   غَضت ظًسُ تطمیفیت گَضت

 
 ّوناض ذاتوِ یافتِ 8887 8889

هطمع هلی تحقیقات فطآٍضی 

ازاضُ مل ضیالت استاى  0آتعیاى

 سیستاى ٍ تلَچستاى

 4 -81 -81 -89018 ططح ذاظ
پطٍغُ تطضسی اهناى تْیِ پَزض سَج آهازُ هػاط  اظ گَضات هاّیْاای غایس     

 8 ضایؼات تَى هاّیاى ضوٌی ٍ 

 ّوناض ذاتوِ یافتِ 8888 8889 
هطمع هلی تحقیقات فطآٍضی 

 آتعیاى
 1 -81 -81 -88064 ططح هستقل

پطٍغُ پاستَضیعاسیَى سطز فیلِ قعل آالی ضًگیي مواى تا استفازُ اظ اضؼِ گاها ٍ 

 اضظیاتی ػوط هاًسگاضی هحػَل
4 

 
 ّوناض ذاتوِ یافتِ 8887 8888

قات فطآٍضی هطمع هلی تحقی

هسیطیت ضیالت ٍ  -آتعیاى

آتعیاى جْاز مطاٍضظی استاى 

 مطهاًطاُ

 5 تطضسی اهناى تْثَز حول ٍ ًقل هاّیاى پطٍضضی گطهاتی زض استاى مطهاًطاُ 4 -81 -81 -89008 ططح ذاظ

 
 ّوناض ذاتوِ یافتِ 8885 8887

هطمع هلی تحقیقات فطآٍضی 

هسیطیت ضیالت ٍ  -آتعیاى

ضظی آتعیاى جْاز مطاٍ

 آشضتایجاى ضطقی

 6 پطٍغُ تطضسی تْیِ ذویط هاّی آهازُ هػط  اظ گَضت هاّیاى پطٍضضی - ططح ذاظ

 ّوناض زض زست زفاع 8889 8898 
هطمع هلی تحقیقات فطآٍضی 

 ساظهاى ضیالت ایطاى -آتعیاى
 7 صیطش آىپطٍغُ تطضسی ضٍش تَلیس فیص تطگط تلفیقی میلنا ٍ تؼییي هیعاى پ 4 -81 -81 -89888 ططح ذاظ

 
 ّوناض زض زست زفاع 8889 8898

هطمع هلی تحقیقات فطآٍضی 

 آتعیاى
 ططح هستقل

89884- 8907- 81- 

81- 81 

اضظیاتی تاظگی گَضت هاّی تیالپیا ًگِ زاضی ضسُ زض ید ٍ زهای یرچال تِ 

 ضٍش اًساظُ گیطی ضاذع ّای میفیت

 

8 

 
 ّوناض زض زست زفاع 8889 8898

ٍضی هطمع هلی تحقیقات فطآ

 آتعیاى
 ططح هستقل

89888- 8907- 81- 

81- 81 

پطٍغُ تطضسی اثط اًجواز سطیغ ٍ مٌس ضٍی میفیت گَضت هاّی تیالپیا )ضنن 

 ذالی ٍ فیلِ(

 

9 

 
 ّوناض زض حال اجطا 8889 8898

هطمع هلی تحقیقات فطآٍضی 

 آتعیاى
 1 -81 -81 -89810 ططح هستقل

ُ اظ ظایسات فطآٍضی مپَض هاّیاى تطضسی اهناى استفازُ اظ غالتیي استرطاج ضس

 پطٍضضی زض تَلیس مطُ من چطب

 

80 



 
 ّوناض زض زست زفاع 8889 8898

هطمع هلی تحقیقات فطآٍضی 

 آتعیاى
 1 -81 -81 -89808 ططح هستقل

تطضسی تاثیط استفازُ اظ  ًگْساضًسُ ّای طثیؼی )ضظهاضی ٍ آٍیطي( تط پایساضی 

 ی زض ضطایط اًجواز گَضت تسٍى استرَاى هاّی مپَض ًقطُ ا

 

88 

 هجطی زض حال اجطا 8890 8891 
هطمع هلی تحقیقات فطآٍضی 

 آتعیاى
 81 تطضسی تاثیط لؼاب ّای هرتلف ضٍی میفیت میلنای سَذاضی 1-81-81-90018 ططح هستقل

 ّوناض زض حال اجطا 8898 8891 
هطمع هلی تحقیقات فطآٍضی 

 آتعیاى
 88 ذطل طؼن زاض اظ میلناتَلیس اًَاع فطآٍضزُ ّای  - ذاظططح 

 
 ّوناض زض حال اجطا 8898 8891

هطمع هلی تحقیقات فطآٍضی 

 آتعیاى
 - ططح ذاظ زض اهس ظا

تطضسی ٍضیؼت آالیٌسُ ّای )فلعات سٌگیي ،سوَم اضگاًَملطُ ٍ فسفطُ ، 

(هَجَز زض تات ذَضامی هاّیاى اقتػازی زض PAHsّیسضٍمطتي ّای ًفتی 

 اًعلی تا تامیس تط سالهت آتعیاى ٍ جَاهغ اًساًی غیس تاالب تیي الوللی تٌسض

84 

 

 ًَع تحقیق : پطٍغُ ، ططح هلی ، ططح هطتطك ، ططح هستقل ، ططح ذاظ ، ططح ضَضای تحقیقات ٍ فٌاٍضی استاى. 

 ٍضؼیت : زضزست اجطا ، هرتَهِ ، هتَقف ضسُ. ** 
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 سَهیي ّوایص هیگَی ایطاى  9831

  *
 

تغییطات ضاذع ّای فساز زض تطگط تلفیقی هاّی ٍ هیگَ زض زهای 

 سطزذاًِ

1 

 
 سَهیي ّوایص هیگَی ایطاى  9831

  *
 

 2 تغییطات حسی ساالز هیگَی ًگْساضی ضسُ زض زهای یرچال

 
ًرستیي ّوایص هلی فطآٍضی ٍ   9831

*   تْساضت هحػَالت ضیالتی
 

 3 تاثیط جایگعیٌی گَضت هیگَ تط ذػَغیات حسی تطگط هاّی

 
ًرستیي ّوایص هلی فطآٍضی ٍ   9831

*   تْساضت هحػَالت ضیالتی
 

زض  EPA  ٍDHAچطب   تاثیط اضؼِ گاها تط تطمیة اسیسّای

 هاّی قعل آالی ضًگیي مواى

4 

 
ًرستیي ّوایص هلی فطآٍضی ٍ   9831

*  تْساضت هحػَالت ضیالتی
  

 5 ٍضؼیت ٌّسلیٌگ ظًسُ هاّی قعل آالی ضًگیي مواى زض ضْط تْطاى

 
ًرستیي ّوایص هلی فطآٍضی ٍ   9831

*  تْساضت هحػَالت ضیالتی
  

 6 هاّی طی ًگْساضی زض سطزذاًِتغییطات حسی تطگط تلفیقی هیگَ ٍ 

 
ًرستیي ّوایص هلی فطآٍضی ٍ   9831

*  تْساضت هحػَالت ضیالتی
  

هقایسِ ذػَغیات حسی هاضیٌاز میلنای تْیِ ضسُ تِ ضٍش سطز ٍ 

 گطم

7 

 
ًرستیي ّوایص هلی فطآٍضی ٍ   9831

*   تْساضت هحػَالت ضیالتی
 

ى زضیای ذعض زض پتاًسیل تَلیس مثاب مَتیسُ اظ گَضت میلنا هاّیا

 استاى آشضتایجاى ضطقی

8 

 
ًرستیي ّوایص هلی فطآٍضی ٍ   9831

*   تْساضت هحػَالت ضیالتی
 

تطضسی ضٍضْای اغَلی حول ٍ ًقل ) ٌّسلیٌگ (هاّیاى پطٍضضی 

 گطهاتی زض استاى مطهاًطاُ
9 

 
ًرستیي ّوایص هلی فطآٍضی ٍ   9831

*  تْساضت هحػَالت ضیالتی
  

هاّی اظ گَضت مپَض ًقطُ ای  تَلیس مثاب مَتیسُ

(Hypophthalmichthys molitrix) 
11 

 
ًرستیي ّوایص هلی فطآٍضی ٍ   9831

*   تْساضت هحػَالت ضیالتی
 

ساالز هیگَ طی ًگْساضی  TVNتغییطات ضاذع ّای پطامسیس ٍ 

 زض زهای یرچال
11 

 
ًرستیي ّوایص هلی فطآٍضی ٍ   9831

*  تْساضت هحػَالت ضیالتی
  

ت حسی ساالز تْیِ ضسُ تا زضغسّای هرتلف هیگَی ذػَغیا

 پطٍضضی ضیعاًسام 
12 

 
زٍهیي مٌفطاًس هلی ػلَم   9811

*  ضیالت ٍ آتعیاى ایطاى 
  

تغییطات ضاذع ّای فساز هینطٍتی زض ساالز هیگَی ًگْساضی 

 ضسُ زض زهای یرچال
13 

 
اٍلیي ّوایص هلی آتعی پطٍضی   9811

*  ایطاى
  

 14 ی تیَتینی زض آتعیاى ٍ هؼضالت ًاضی اظ اىپسیسُ هقاٍهت آًت

 
9819 4 Iranian journal  of 

Fisheries sciences 

*
   

Production of breaded kilka using two different 

batters… 

15 

 
 ّوایص گطگاى  9819

 *
  

اثط غلظت ّای هرتلف ػػاضُ ّای طثیؼی ضظهاضی ٍ اٍیطي تط 

 هاّی مپَض ًقطُ ای ذػَغیات حسی گَضت چطخ ضسُ

Hypophthalmichthys molitrix 

16 



 تاسيخ چاج
 تؼذاد

 صفحات
 سديف ػٌَاى ًَع* تيشاط

     1 

     2 

…

 سديف هَسد اػطا كٌٌذُ تاسيخ اػطاء

1387 
سياػت هشكض هلي  -دكتش خاًي پَس

 تحقيقات فشآٍسی آتضياى
 1 تـَيق تا دسج دس پشًٍذُ

1388 
سياػت هشكض هلي  -هٌْذع اسؿذ

 تحقيقات فشآٍسی آتضياى
 2 تـَيق تا دسج دس پشًٍذُ

1389 
سياػت هشكض هلي  -هٌْذع جليلي

 تحقيقات فشآٍسی آتضياى

تـَيق تا دسج دس پشًٍذُ جْت ّوکاسی دس تشگضاسی ًخؼتيي ّوايؾ هلي فشآٍسی ٍ 

 تْذاؿت فشآٍسدُ ّای ؿيالتي
3 

1389 
سياػت هَػؼِ  -دكتش هطلثي

 تحقيقات ؿيالت ايشاى
 4 سٍاتط ػوَهي تشتش

1389 
سياػت هَػؼِ  -دكتش هطلثي

 ات ؿيالت ايشاىتحقيق
 5 لَح تقذيش تِ هٌاػثت تشپايي ًخؼتيي في تاصاس هلي كـاٍسصی ٍ هٌاتغ طثيؼي

1389 
سياػت پاسك  -دكتش هتقي طلة

 ػلن ٍ فٌاٍسی گيالى
 6 لَح تقذيش تِ هٌاػثت حضَس دس ًوايـگاُ دػتاٍسدّای پظٍّـي ٍ فٌاٍسی

1391 
سياػت هَػؼِ  -دكتش هطلثي

 تحقيقات ؿيالت ايشاى
 7 تقذيش تِ هٌاػثت ّفتِ كتاب لَح

1391 

هذيش كل دفتش تجاسی  -دكتش ٍلذاى

ػاصی ٍ اًتقال فٌاٍسی ػاصهاى 

تحقيقات، آٍصؽ ٍ تشٍيج 

 كـاٍسصی

لَح تقذيش تِ هٌاػثت تؼييي غشفِ هَػؼِ تحقيقات تؼٌَاى غشفِ تشتش دس في تاصاس 

  1391آرس هاُ  28لغايت  22جوَْسی اػالهي دس تاسيخ 
8 

1391 
سياػت هشكض هلي  -ٌْذع جليليه

 تحقيقات فشآٍسی آتضياى

تـَيق تا دسج دس پشًٍذُ جْت حضَس دس دٍاصدّويي ًوايـگاُ دػتاٍسدّای پظٍّؾ ٍ في 

 دس ًوايـگاُ تيي الوللي تْشاى  91تاصاد جوَْسی اػالهي دس آرس هاُ 
9 

1391 
سياػت هَػؼِ  -دكتش هطلثي

 تحقيقات ػلَم ؿيالتي كـَس
 11  91سج دس پشًٍذُ جْت تشگضاسی في تاصاد تـَيق تا د

1391 
سياػت هشكض هلي  -دكتش خاًي پَس

 تحقيقات فشآٍسی آتضياى
 11 تـَيق تا دسج دس پشًٍذُ



…

 ػوت*
ػضَيت   هذت

 هاُ تِ

  تاسيخ

 ػضَيت
 يفسد ػٌَاى

    1 

    2 

…

 ًيوؼال

 تذسيغ داًـگاُ هحل ػال تحصيلي

 تؼذاد ٍاحذ

 سديف ػٌَاى ٍاحذ دسػي
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 ؿذ

داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ  1391 -91  *

 ػلَم تحقيقات تْشاى

تؼييي اسصؽ غزايي، صهاى هاًذگاسی ٍ پشٍفايل اػيذ چشب   *

 كيلکای ًاًي ؿذُ طي دٍسُ ًگْذاسی دس ػشدخاًِ
1 

       2 

       3 



 هذت اؿتغال دس ػوت

 هزكَس تِ هاُ 
 سديف ػوت تاسيخ اًتصاب

 1 معئول دفتر رئیط مرکس ملی تحقیقبت فرآوری آبسیبن 6834 11

 2 امور اداری و معئول امور مربوط به ببیگبنی 6831 12

 3 ظرپرظت خط تولیذ مرکس ملی تحقیقبت فرآوری آبسیبن 6831 61

 4 نمرکس ملی تحقیقبت فرآوری آبسیب کتببخبنهمعئول  6833 13

 5 مذیر روابط عمومی مرکس ملی تحقیقبت فرآوری آبسیبن 6833 ادامه دارد

 6 کبرشنبض اطالعبت علمی 6833 11

 7 معئول دفتر رئیط مرکس ملی تحقیقبت فرآوری آبسیبن 6832 1

 8 کبرشنبض اطالعبت علمی 6836 3

 9 دبیر شورای پصوهشی 6836 ادامه دارد

 11 معئول بروز رظبنی وة ظبیت مرکس 6836 ادامه دارد

 11 مذیر اطالعبت علمی 6831 ادامه دارد

 سديف هْاست هيضاى تؼلط

 1 مهبرت هبی هفت گبنه کبمپیوتر خوة

 2 زببن انگلیعی متوظط

  3 

…


