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هسضك تحصيلي  ضقتِ تحصيلي زاًكگبُ هحل تحصيل ؾبل اذص هسضك هعسل تَضيحبت

* 

 ضزيف

 1 ليؿبًؽ ػلَم ٍ صٌبيغ غصايي  قْيس چوطاى  1373 48/15 

هحصَالر  فطآٍضي -هٌْسؾي هٌبثغ عجيؼي   گبُ آظاززاًك 1393 29/18 

 قيالسي

 2 فَق ليؿبًؽ

 صطفبً ثِ هساضن سحصيلي وبضقٌبؾي ٍثبالسط اقبضُ قَز.  *

  عٌَاى پبيبى ًبهِ مبضقٌبؾي اضقس:

ض ثؿتِ ثٌسی ّبی زٍزی گطم صٌعتي ز (   Clupeonella    cultriventris)هبّي ميلنبی  هعوَلي (shelf  life) عوط هبًسگبضی هقبيؿِ

 زض زهبی يرچبل ٍؾطزذبًِ (MAP)ٍ اتوؿفط اصالح قسُ    ،ٍميَمهعوَلي

     

 عٌَاى پبيبى ًبهِ زمتطی:     

 شماره ثبت :

4 

96 
 

 اطالعات محققين فرم

5 

× 



 

 پطٍغُ ّب ٍ ططحْبی تحقيقبتي : -12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 شماره ثبت گزارش نهايي

 

عوت  ٍضؼيت** سال شروع سال خاتمه

 زرپزٍصُ/طزح

ر ػٌَاى پزٍصُ/طزح وبرُ هقَةؽ ًَع تحميك* ٍاحس اجزا

ز

ي

 ف

ّوکبر افلي  ذبتوِ يبفتِ 0831 0831 در حال تولید صنعتي

 ًوبيٌسُ همين

بزًبهِ ػوزاى -هؼبًٍت فيس

 عبسهبى هلل

)زفتز ترققي ػوزاى UNIDO كبربززي

 تَعؼِ فٌؼتي هلل هتحس(

 1 پزٍصُ پبيلَت پلٌت فزآٍري آبشيبى

كش هلي تحميمبت فزاٍري آبشيبى هز هجزي ذبتوِ يبفتِ 0831 0831 351/33

 ؽيالت ايزاى

-419-844444-40-8041-80448 هغتمل

8 

(اسگَؽت FISH BALLارسيببي كيفي كٌغزٍ كَفتِ)

بسٍى  ٍچزخ ؽسُ هبّي كپَر ًمزُ اي)حبٍي 

 ًؾبعتِ(

8 

هزكش هلي تحميمبت بب ًظبرت ازارُ  هجزي ذبتوِ يبفتِ 0835 0831 طرح خاص

 كل ؽيالت تبزيش

بزرعي ػوز هبًسگبري ٍ تؼييي هيشاى پذيزػ كٌغزٍ  ز ح ذبؿ زرآهس ساييط كبربززي

كَفتِ هبّي كپَر ًمزُ اي زر همبيغِ بب كَفتِ هبّي بب 

 پَؽؼ عَذبري زر كيغِ ٍكيَم

0 

هزكش هلي تحميمبت بب ًظبرت ازارُ  ّوکبر افلي ذبتوِ يبفتِ 0835 0831 طرح خاص

 كل ؽيالت تبزيش

ايي طز ح ذبؿ زرآهس س كبربززي

 8-18-18-98100هقَة

بزرعي اهکبى تْيِ ذويز هبّي آهبزُ هقزف اس هبّيبى 

 پزٍرؽي )هبّي عين ٍ فيتَفبگ( زر بغتِ بٌسي جسيس

0 

هزكش هلي تحميمبت بب ًظبرت ازارُ  ّوکبر افلي ذبتوِ يبفتِ 0835 0831 طرح خاص

 كل ؽيالت تبزيش

ل التقبزي تَليس كبببْبي همبيغِ كيفيت ٍ پتبًغي طز ح ذبؿ زرآهس سايي كبربززي

كَبيسُ ٍ بزگ اس گَؽت هبّيبى كپَر ًمزُ اي، كيلکب 

 ٍ كَعِ

5 

ذب توِ  0838 0835 0511/31

 يبفتِ

هزكش هلي تحميمبت فزاٍري آبشيبى  ّوکبر افلي

 ؽيالت ايزاى

-401-844444-40-4444-80408 هغتمل

8 

تأثيز هَاز ًگْسارًسُ بز ػوز هبًسگبري بزگز  بزرعي

 َفبگهبّي فيت

6 

-419-844444-40-8041-80440 هغتمل هزكش هلي تحميمبت فزاٍري آبشيبى  ّوکبر افلي ذبتوِ يبفتِ 0831 0831 311/33

8 

اهکبى تَليس فيلِ بسٍى اعترَاى اس لغوت  بزرعي

 ايّبي ذبؿ هبّي كپَر ًمزُ 
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زكش هلي تحميمبت فزاٍري آبشيبى ه ّوکبر افلي ذبتوِ يبفتِ 0831 0831 311/33

 ؽيالت ايزاى

هيشاى پذيزػ ٍ كيفيت عَعيظ تَليس ؽسُ  بزرعي 8-419-844444-40-8041-80441 هغتمل

 اس گَؽت هبّي كپَر ًمزُ اي

8 

هزكش هلي تحميمبت فزاٍري آبشيبى  ّوکبر افلي ذبتوِ يبفتِ 0831 0831 353/33

 ؽيالت ايزاى

همبيغِ اي هبؽيي آالت تزيويٌگ زر فيلِ  ارسيببي 8-419-844444-40-8041-80440 هغتمل

 هبّي كپَر ًمزُ اي

9 

هزكش هلي تحميمبت فزاٍري آبشيبى  ّوکبر افلي ذبتوِ يبفتِ 0831 0831 11233

 ؽيالت ايزاى

تَليس اعٌك ّبي حجين ؽسُ اس گَؽت  بزرعي 8-419-844444-40-8041-80445 هغتمل

 هبّي كپَر ًمزُ اي

14 

ا عتفبزُ اس تکٌيك بغتِ بٌسي اتوغفز افالح ؽسُ  8-408-844444-40-4444-80415 هغتمل هزكش هلي تحميمبت فزآٍري آبشيبى ّوکبر افلي ذبتوِ يبفتِ 0831 0831 0188/33

 زر بْبَز سهبى هبًسگبري هبّي لشل آالي تبسُ

11 

بزرعي اثزات حول ًٍمل سًسُ هبّي لشل آالي  8-18-18-76479 كبربززي هزكش هلي تحميمبت فزآٍري آبشيبى ّوکبر افلي ذبتوِ يبفتِ 0831 0833 10531

 رًگيي كوبى بز كيفيت گَؽت

18 

مورخه   10530فروست  

01/3/10 

هزكش هلي تحميمبت فزاٍري آبشيبى  هجزي ذبتوِ يبفتِ 0833 0833

 ؽيالت ايزاى

طز ح ذبؿ زرآهس سايي هزبَط بِ  كبربززي

ؽوبرُ 0-18-18-  89407چببْبر

قَة هَعغِ تحميمبت  فزٍعت  ٍه

 16/7/91هَرذِ   01581

بزرعي اهکبى تَليس ًبى هغش زار) اؽتزٍزل (بب 

 اعتفبزُ اسهبّيبى ارساى ليوت جٌَة كؾَر 

 

10 

هزكش هلي تحميمبت فزاٍري آبشيبى  ّوکبر افلي ذبتوِ يبفتِ 0833 0833 10530-/081001/3

 ؽيالت ايزاى

 كبربززي

 

-18-89407طز ح ذبؿ زرآهس سايي

18-0 

 

 

بزرعي اهکبى بْبَز حول ٍ ًمل هبّيبى پزٍرؽي 

 گزهببي زر اعتبى كزهبًؾبُ

10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زر زعت  0831 ادامه دارد 

 اجزا

بزرعي تحليلي ٍ جوؼبٌسي هطبلؼبتي تَليس  8-18-18-89149 تحليلي ٍ هلي هَعغِ تحميمبت ؽيالت ايزاى ّوکبر افلي

ليوبًسُ آبشيبى فزآٍرزُ ّبي ؽيالتي اس سايسات بب

 پزٍرؽي ٍ زريبيي

15 

هغتمل  هزكش هلي تحميمبت فزآٍري آبشيبى ّوکبر افلي ذبتوِ يبفتِ 0831 0810 11311

 ٍكبربززي

بزرعي تبثيز اعتفبزُ  اس رًگساًِ ّبي  89148-18-18-8

طبيؼي)رسهبري ٍ آٍيؾي(رٍي افشايؼ سهبى 

 هبًسگبري گَؽت چزخ ؽسُ هبّي هٌجوس

16 

بزرعي اهکبى اعتفبزُ اس صالتيي اعترزاج ؽسُ اس  8-18-18-89184هقَة كبربززي هزكش هلي تحميمبت فزآٍري آبشيبى ّوکبر افلي ذبتوِ يبفتِ 0831 0818 11181-23/00/18

سايسات فزآٍري كپَر هبّيبى پزٍرؽي زر تَليس كزُ 

 كن چزة

17 

 18 پزٍصُ بزرعي ببسارپغٌسي هبّي تيالپيب 18-18-18-8947هقَة كبربززي بت فزآٍري آبشيبىهزكش هلي تحميم ّوکبر افلي ذبتوِ يبفتِ 0831 0812 11083/3/01/12

پزٍصُ بزرعي اثز اًجوبز عزيغ ٍ كٌس رٍي كيفيت  18-18-18-8947-8910هقَة كبربززي هزكش هلي تحميمبت فزآٍري آبشيبى ّوکبر افلي ذبتوِ يبفتِ 0831 0812 12333/21/01/12

 ؽکن ذبلي ٍ فيلِ(گَؽت هبّي تيالپيب )

19 

ارسيببي تبسگي گَؽت هبّي تيالپيب ًگِ زاري ؽسُ  18-18-18-8947-8910هقَة كبربززي هزكش هلي تحميمبت فزآٍري آبشيبى ّوکبر افلي ذبتوِ يبفتِ 0831 0810 11238

زر يد ٍ زهبي يرچبل بِ رٍػ اًساسُ گيزي 

 QIMؽبذـ ّبي كيفيت 

84 

 81 بزرعي تْيِ عَپ هبّي  0-81-81-80498 كبربززي هزكش هلي تحميمبت فزآٍري آبشيبى ّوکبر افلي ذبتوِ يبفتِ 0831 0811 10238



 

 

 

 

 

 

 

 

 

بى )تَليس فيلِ عَذبري هبّي تٌَع برؾي بِ هحقَالت فزآٍري آبشي پزٍصُ ذبؿ زرآهس سايي هزبَط بِ ؽيالت تْزاى( كبربززي هزكش هلي تحميمبت فزآٍري آبشيبى هجزي ذبتوِ يبفتِ 0811 0811 طرح خاص

 هبرليي

88 

 80 كيلکب فزآٍرزُ ّبي ذؾك طؼن زار استَليس اًَاع  0-18-18-91188هقَة كبربززي هزكش هلي تحميمبت فزآٍري آبشيبى ّوکبر افلي ذبتوِ يبفتِ 0810 0812 11183/21/00/18

بزرعي فزآيٌس ٍارسيببي كيفي اعپزيٌگ رٍل هبّي كيلکب ٍ ؽبِ  هقَة كبربززي هزكش هلي تحميمبت فزآٍري آبشيبى هجزي زر زعت السام 0811  

 ؽَريسُ

80 

 8-18-18-98-105هقَة كبربززي هزكش هلي تحميمبت فزآٍري آبشيبى هجزي بفتِيذبتوِ  0812 0818 

87/18/98 

زٍزي  فزآيٌستَليس كيفي ٍ تؼييي ػوز هب ًسگب ري فزآٍرزُ بزرعي

( زربغتِ بٌسي  Clupeonella cultriventrisگزم هبّي كيلکب)

 ( MAPٍاتوغفز افالح ؽسُ) هؼوَلي،ٍكيَم

 

85 

ٍضؼيت تجوغ فلشات عٌگيي هَجَز زر ببفت ذَراكي بزذي بزرعي  10-18-18-9851-98448هقَة كبربززي هزكش هلي تحميمبت فزآٍري آبشيبى ّوکبر افلي بفتِيذبتوِ  0/0/12 23/1/18 

                                                           اًشلي               اس هبّيبى تبالة بيي الوللي بٌسر 

86 

 

 

 87               بزرعي اهکبى تَليس كپغَل اس ػقبرُ پزٍتئيي هبّي هقَة كبربززي هزكش هلي تحميمبت فزآٍري آبشيبى ّوکبر افلي زر زعت اجزا 0812 0818

 88       تسٍيي ًمؾِ راُ تَعؼِ فزآٍري آبشيبى                10-18-18-9858-98441هقَة تحليلي ٍ هلي هزكش هلي تحميمبت فزآٍري آبشيبى وکبر افليّ ذبتوِ يبفتِ 0/0/12 23/02/12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



زر زعت  0818  

 اجزا

هزكش هلي تحميمبت فزآٍري  ّوکبر افلي

 آبشيبى، زاًؾگبُ آسازگزگبى

بْيٌِ عبسي عبذت ايشٍلِ ي پزٍتئيي اسػضلِ ي تيزُ ي هبّي تَى بزاي  19/5/90(98400800هقَة) زاىفٌسٍق حوبيت پضٍّؾگ

 كبربززّبي ذَراكي

89 

هزكش هلي تحميمبت فزآٍري  ّوکبر افلي بفتِيذبتوِ  0/0/12 80/1/11 

 آبشيبى،

ببفت ذَراكي هبّيبى  بزرعي ٍضؼيت ّيسرٍكزبٌْبي حلمَي هَجَز زر 10-18-18-9851-98440 اعتبًساري گيالى

 التقبزي زرفيس تبالة بٌسر اًشلي

04 

هزكش هلي تحميمبت فزآٍري  ّوکبر افلي بفتِيذبتوِ  0/0/12 23/1/18 

 آبشيبى،

 01 ارسيببي هربطزات آسهبيؾگبّْبي هزكش هلي فزآٍري  18-18-18-9164-98448هقَة كبربززي

تحميمبت فزآٍري هزكش هلي  ّوکبر افلي بفتِيذبتوِ  0/0/12 23/1/18 

 آبشيبى،

بزرعي ٍضؼيت ببليوبًسُ ّبي عوَم ارگبًَ كلزُ ٍ فغفزُ هَجَز زر ببفت  10-18-18-9851-98441هقَة  كبربززي

 ذَراكي بزذي اس هبّيبى تبالة بيي الوللي بٌسر اًشلي

08 

زر زعت  0/2/18 0/3/11 

 اجزا

هزكش هلي تحميمبت فزآٍري  ّوکبر افلي

 آبشيبى،

تَليس هيکزٍ كپغَل رٍغي هبّي كيلکب بزاي هقبرف غذايي ٍ زارٍيي بب  ةهقَ كبربززي

اعتفبزُ اس پپتيس ّبي سيغت فؼبل صالتيي اعتحقبلي اس سائسات فزآٍري 

 كپَر ًمزُ اي

00 

زر زعت  0818 0811 

 اجزا

هزكش هلي تحميمبت فزآٍري  ّوکبر افلي

 آبشيبى،

سيزيت ٍكٌتزل سًجيزُ عزهبزر طي هزاحلورتلف فيس، بزرعي اهکبى ه 0-18-18-1851-98184هقَة كبربززي

 ّي لشل آال بباعتفبزُ اس رٍػ ّبي ًَييافزاٍري،ًگْساري ٍ تَسيغ م

00 

زر زعت  0818 0815 

 اجزا

هزكش هلي تحميمبت فزآٍري  ّوکبر افلي

 آبشيبى،

 Azolla)بتب كبرتي اس گًَِ آسٍال طبيؼيتَعؼِ زاًؼ فٌي تْيِ رًگساًِ  8-18-18-9010 كبربززي

filiculoides) 

05 

زر زعت  1090 1095 

 اجزا

هَعغِ تحميمبت ػلَم زاهي  ّوکبر افلي

 كؾَر

هبّي(ٍبزرعي ٍيضگي 0عبذت بغتٌي فزآعَزهٌس)غٌي ؽسُ بب رٍغي اهگب 8-10-10-90108 كبربززي

 هبُ ًگْساري 0ّبي حغي ٍپبيساري آى طي  

06 

تحميمبت فزآٍري هزكش هلي  ّوکبر افلي ذبتوِ يبفتِ 1091 1090 

 آبشيبى،

 07 بزرعي تبثيز لؼبة ّبي هرتلف رٍي كيفيت كيلکبي عَذبري  كبربززي

زر زعت  1/14/90 89/18/95 

 اجزا

هزكش هلي تحميمبت فزآٍري  ّوکبر افلي

 آبشيبى،

تَليس فزآٍرزُ ّبي بب ارسػ افشٍزُ ) بزگز ، فيٌگز ٍ گَؽت چزخ ؽسُ (  0-79-18-90146 كبربززي

 بّي عين عس ارط   اس گَؽت ه

 

08 

زر زعت  04/9/90 87/9/96 

 اجزا

هزكش هلي تحميمبت فزآٍري  ّوکبر افلي

 آبشيبى،

 09 بزرعي اهکبى تَليس كپغَل كٌغبًتزُ پزٍتئيي هبّي 8-18-18-90140 كبربززي

زر زعت  0/5/15 21/01/11 

 اجزا

هَعغِ تحميمبت ػلَم زاهي  ّوکبر افلي

 كؾَر

کبربزد ایشيلٍ پزيتئیه مبَی ته در فزمًالسیًن فزآيردٌ  0-10-10-95110 كبربززي
:تعییه 1َبی گًشتی يمکمل َبی خًراک دام طیًر فبس 

ريش بُیىٍ ی سبخت ایشيلٍ پزيتئیه اس گًشت تیزٌ مبَی 
 ته

04 

زر زعت  0/3/15 0/1/13 

 اجزا

 تحميمبت فزآٍري آبشيبى،برؼ  ّوکبر افلي

پضٍّؾکسُ آبشي پزٍري آبْبي 

 زاذلي

-70-18-467-95400-954980 ذبؿ-غتمله

180 

ویپًوىس تًلید فزآيردٌ َبی غذایی خشک اس میگًی ریش 
 تبالة بیه المللی بىدر اوشلی

01 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ًَع تحقيق : پطٍغُ ، ططح هلي ، ططح هكتطك ، ططح هؿتقل ، ططح ذبل ، ططح قَضای تحقيقبت ٍ فٌبٍضی اؾتبى.

 اجطا ، هرتَهِ ، هتَقف قسُ. ٍضعيت : زضزؾت **



 

 ًَآٍضی ، اذتطاع ، اثتنبض ٍ .... -13

 ضزيف هَضز هحل تبييس يب ثجت * تبضيد

هؼبٍ ى ٍظيط ٍ ضئيؽ ؾبظهبى  26/11/89

 200/78032ثِ قوبضُ 
اضظاى ليوز جٌَة  سَليس ًبى هغع زاض) اقشطٍزل ( اظهبّيبى زؾشيبثي ثِ زاًف فٌي

 وكَض 

 

1 

ٍظيط ٍ ضئيؽ ؾبظهبى هؼبٍ ى  26/11/89

 200/78033ثِ قوبضُ 

( اظ گَقز هبّي وذَض fish ballزؾشيبثي ثِ زاًف فٌي سَليس وٌؿطٍ وَفشِ )

 ًمطُ اي )حبٍي ٍثسٍى ًكبؾشِ(

2 

   3 

 

 شوطػٌَاى قَضا، وويؿيَى ، وويشِ ، هجوغ يب... سبييسوٌٌسُ يبثجز وٌٌسُ ًَآٍضي،اذشطاع،اثشىبض ٍ...ضطٍضي اؾز. *

 ضج اعالػبر هطثَط ثِ قٌبؾبيي گًَِ يب گًَِ ّبي جسيس ، ضلن يب اضلبم هؼطفي قسُ ٍ... ّويي جسٍل اؾز.هحل ز -



 هقبالت علوي ٍ پػٍّكي : -14

 عٌَاى ًوًَِ اضائِ عٌَاى هجلِ*/عٌَاى ّوبيف... قوبضُ هجلِ ؾبل ضتجِ زضثيي ًگبضًسگبى

ف
زي

ض
 

سُ
 ق

ح
چب

 

ؾشط
دَ

ٌطا 
ؾر

 ًي

 Asian-Pacific  2009 زٍم

Aquaculture 2009 - 

Meeting Abstract 

 *   

Effect of starch 

utilization on sensory 

quality of silver carp 

(Hypophthalmichthy 

 

 molitrix) fish ball can 

1 

ًرؿتيي ّوبيف هلي فطآٍضی ٍ ثْساقت   1389 چْبضم

 هحصَالت قيالتي

 

ُ ٍ گَقت چطخ قستَليس  هقبيؿِ ضاًسهبى  * 

 ؾَضيوي اظ هبّيبى مبضاؼ ٍمپَض ًقطُ ای

2 

ًرؿتيي ّوبيف هلي فطآٍضی ٍ ثْساقت   1389 اٍل

 هحصَالت قيالتي

 

تبثيط ًكبؾتِ ّبی گٌسم ٍ ؾيت ظهيٌي  *  

ثط ذَال حؿي مَفتِ هبّي مپَض ًقطُ 

 ای مٌؿطٍ قسُ

 

3 



 Journal of Food Science  2010 زٍم

and Technology 

 

 
ح

چب
 

س
ق

 

  Quality characteristics 

and consumer 

acceptance of extruded 

puffed corn snack 

fortified with fish 

protein. Under Review    

Journal of Food Science 

and Technology 

 

4 

 Journal of Science of .  2010 زٍم

Food and Agriculture 

 
ح

چب
 

س
ق

 

  . Quality changes during 

storage of extruded 

puffed corn snacks 

incorporated with freeze-

dried saithe (Pollachius 

virens) protein and 

stabilized minces from 

rainbow trout 

(Oncorhynchus mykiss) 

and silver carp 

(Hypophthalmichthys 

molitrix).  

 

5 

 Journal of Science of  2010 زٍم

Food and Agriculture 

 

 
ح

چب
 

س
ق

 

  chemical characteristics 

and sensory quality of 

ice-cream  

fortified with fish 

protein.  

6 



ًرؿتيي ّوبيف هلي فطآٍضی ٍ ثْساقت   1389 زٍم

 هحصَالت قيالتي

 

ثطضؾي اهنبى تَليس فيف ثبل تطميجي   * 

 هبّي ٍ ثطًج ٍ اضظيبثي هيعاى پصيطـ آى

7 

ثطضؾي اثط آًتي امؿيساى ّبی هصٌَعي  *   ّوبيف زاًكگبُ آظاز الّيجبى   1388 زٍم

ٍ   (BHA)ثَتيل ّيسضٍمؿي آًيعٍل

ثط   (BHT)ثَتيل ّيسٍضمؿي تَلَئي

عوط هبًس گبضی فيف ثطگط تْيِ قسُ اظ 

هبّي فيتَفبه 

(Hypophthalmichthys 
molitrix) 

8 

ًرؿتيي ّوبيف هلي فطآٍضی ٍ ثْساقت   1389 ؾَم

 هحصَالت قيالتي

تَليس مجبة مَثيسُ هبّي اظ گَقت   * 

 مپَض ًقطُ ای

9 

ذؿتيي ّوبيف هلي فطآٍضی ٍ ثْساقت   1389 زٍم

 هحصَالت قيالتي

ميفي ٍهبًسگبضی اؾٌل غٌي  تغييطات *  

قسُ شضت ثب گَقت چطخ قسُ ٍ 

پبيساضقسُ هبّيبى پطٍضقي ٍپَزض 

 پطٍتئيي هبّي

10 

ي فطآٍضی ٍ ثْساقت ذؿتيي ّوبيف هل  1389 زٍم

 هحصَالت قيالتي

ثطضؾي اثط آًتي امؿيساى ّبی هصٌَعي  *  

ٍ   (BHA)ثَتيل ّيسضٍمؿي آًيعٍل

ثط   (BHT)ثَتيل ّيسٍضمؿي تَلَئي

عوط هبًس گبضی فيف ثطگط تْيِ قسُ اظ 

 هبّي فيتَفبه

11 

 12 ای ًقطُ ؾَضيوي  ٍگَقت هبّي مپَض  *  زٍهيي مٌگطُ زاًكگبُ آظاز الّيجبى  1390/2 زٍم



-23 زٍم

september 

-2012 

Doi:101111/jfpp.12
039 

Manuscript ID JFPP-06-12-
0223.R1 - Journal of Food 
Processing and Preservation س

 ق
ح

چب
 

  "CONSUMER-BASED 

DEVELOPMENT AND 

OPTIMIZATION OF  

FISH STRUDEL USING D-

OPTIMAL MIXTURE DESIGN" 

13 

  زٍم

 شبىظهؿ1391

 فصلٌبهِ علوي علَم فٌَى قيالت ؾبل اٍل قوبضُ يه

س
 ق

ح
چب

 

تبثيط اؾيس اؾنَضثيل ًٍَع ثؿتِ ثٌسی ثط   

ميفيت ٍهبًسگبضی ثطگط ثسٍى پَقف 

هبّي مپَض ًقطُ 

  Hypophthalmichthiesای)

molitrix طي ًگْساضی زض زهبی)

oc18 - 

14 



ؾبل اٍل ديف قوبضُ 42وس  91ظهؿشبى  زٍم

 ؾَم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هجلِ علوي ترصصي پػٍّكٌبهِ آثعيبى 

 زاًكگبُ آظاز الّيجبى

س
 ق

ح
چب

 

تغييطات فيعيني ٍقيويبيي ٍميفيت حؿي   

ثطگط هبّي مپَض ًقطُ ای تحت زهبی 

 زضجِ ؾبًتي گطاز 18هٌفي 

15 



 هجلِ علوي قيالت ايطاى  31/3/93 چْبضم

ح 
چب س
ق

 

اهی تيالپيا با بررسی اندازه گيری تازگی م  

 QIMاستفاده از روش 
16 

--آ61-63 اٍل
5162

DECEMBE

R 

مٌگطُ ثيي الوللي آثعی پطٍضی آؾيبی  سْطاى

 هطمعی

 *  Shelf life study of hot smoked Kilka 

(Clupeonellacultriventris) in natural 

and modified atmosphere packaging 

(MAP) stored at refrigerator 

temperature (4± 1) oC 

 

17 

--آ61-63 چْبضم

5162
DECEMBE

R 

مٌگطُ ثيي الوللي آثعی پطٍضی آؾيبی  سْطاى

 هطمعی

  * 

QUALITY OF SILVER CARP 

INCORPORATED WITH PROTEIN 

ISOLATED FROM TUNA BY 

PRODUCT 

18 

  5163 دٌجن

 
 DOI: 10.4194/1303-

2712-v16_4_20 

 
 Turkish Journal of Fisheries and 
Aquatic Sciences 

سُ
 ق

ح
چب

 

   
 Product Optimization of Fish Burger 

Containing Tuna Protein Isolates for  

Better Sensory Quality and Frozen 

Storage Stability 

19 

هبّيبى ذبٍيبضیمٌگطُ ثيي الوللي  september 6-5 5163 چْبضم    * 

Changes of microbial spoilage 

indices beluga caviar processed 

(huso  huso)during storage at-2
oc

 

20 

/:HOMEPAGE: http 5112 زٍم
/TabID=15589&Sit
e=agrisis.areo&Lan
g=en-US 

 

Agricultural Scientific Information 

and Documentation Centre, 

Agricultural Research and 

Education Organization  ُس
 ق

ح
چب

 

  EFFECT OF STARCH 

UTILIZATION ON SENSORY 

QUALITY OF SILVER CARP 

(Hypophthalmichthys molitrix) 

FISH BALL CAN  

 

21 

/:HOMEPAGE: http 5113 زٍم
/TabID=15589&Sit
e=agrisis.areo&Lan
g=en-US 

 

Agricultural Scientific Information 

and Documentation Centre, 

Agricultural Research and 

Education Organization  ُس
 ق

ح
چب

 

  Survey of Preservatives on Shelf 

life of Silver carp Burger    

 

22 

  6923ربها چْبضم

3 (1)6923 :-22-26  

 مجلو بوم شناسی آبزیان دانشگاه ىرمزگان
سُ

 ق
ح

چب
 

ش،ویکل،کبالت متعییه میزان فلزات صىگیه   

کاراس  عضله ماهی وکروم در بافت خىراکی

 (carassiu sauratus) طالئی

 تاالب بیه المللی بىدر اوزلی

23 

http://tabid=15589&site=agrisis.areo&lang=en-us/
http://tabid=15589&site=agrisis.areo&lang=en-us/
http://tabid=15589&site=agrisis.areo&lang=en-us/
http://tabid=15589&site=agrisis.areo&lang=en-us/
http://tabid=15589&site=agrisis.areo&lang=en-us/
http://tabid=15589&site=agrisis.areo&lang=en-us/
http://tabid=15589&site=agrisis.areo&lang=en-us/
http://tabid=15589&site=agrisis.areo&lang=en-us/


، بهار 2دوره  ،7مقاله  6921بهار اٍل

7979، بهار 79  

 108-99 صفحه

مجلو آبزی پروری پیشرفتو پژوىشکده بندر 

ح انزلی
چب

 
سُ

ق
 

تاثير سطوح مختلف نشاسته های گندم و   
سيب زمينی بر کيفيت شيميايی و حسی 

ای کوفته ماهی کپور نقره
(Hypophthalmichthys 

molitrix و ماندگاری کنسرو توليدی )
ماه نگهداری 42طی   

24 

 

 ؼشجط زاذلي يب ذبضجي اقبضُ قَز.ّبي ػلوي ٍ دػٍّكي ه زضهَضزهمبالر چبح قسُ ، ثبيس صطفبً ثِ همبالر چبح قسُ زضهجلِ *

 

 

http://aasj.areeo.ac.ir/issue_11985_11986_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+2%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+97%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+1397%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+99-108.html
http://aasj.areeo.ac.ir/issue_11985_11986_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+2%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+97%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+1397%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+99-108.html


 متت ٍ ؾبيط آثبض هٌتكط قسُ : -15

 تبضيد چبح
 زصفحبر سؼسا

ضز عٌَاى ًَع * تيطاغ

ي

 ف

 Effect of superchilled storage همبلِ: ترجمه جلد3 صفحه44 1393

on the freshness and salting 
behaviour 

of Atlantic salmon (Salmo salar) 

fillets 
 

1 

گزارش  جلد5 صفحه55 757/88
پروژه 

 تحقيقاتی
 مصوب

(ازگوشت چرخ شده FISH BALLارزيابي كيفي كنسرو كوفته)
 ماهي كپور نقره اي)حاوي و بدون نشاسته(

2 

گزارش  جلد5 صفحه13 47/7/94مورخه   14584
پروژه 

 تحقيقاتی
 مصوب

ارزان بررسی امکان توليد نان مغز دار) اشترودل (با استفاده ازماهيان 

 قيمت جنوب کشور 

 

3 

گزارش  جلد4 صفحه34 4391ديماه
طرح خا ص 

 درآمد زايی

تنوع بخشی به محصوالت فرآوری آبزيان )توليد فيله سوخاری ماهی 

 مارلين

4 

گزارش   صفحه79 4391
پروژه 

 تحقيقاتی
 مصوب

دودی گرم  فرآيندتوليد کيفی و تعيين عمر ما ندگا ری فرآورده بررسی

( دربسته بندی  Clupeonella cultriventrisماهی کيلکا)

 ( MAPواتمسفر اصالح شده) معمولی،وکيوم

 

5 

 ...  ًَع سأليف ، گطزآٍضي ، سطجوِ ٍ *

 

 



 تكَيقبت ٍ جَايع علوي : -16

 ضزيف هَضز اعطبء قسُ تبضيد اعطبء

 1 زضيبفز لَح سمسيط ًبحيِ يه قيالر گيالى 16/12/1369

 2 1370وبضهٌس ًوًَِ ؾبل  ىازاضُ ول قيالر گيال 1370

 3 1382وبضهٌس ًوًَِ ؾبل  قطوز ثبظضگبًي قيالر ايطاى 21/4/82

 سوسيس 7/6/83هَضخ 86/8206

 27/12/91هَضخ86/35434

 4 سبييس صالحيز هؿئَل وٌشطل ويفيز هَؾؿِ اؾشبًساضز ٍ سحميمبر صٌؼشي ايطاى

 5 ()سسضيؽزضيبفز لَح سمسيط  زاًكگبُ سطثيز هسضؼ ًَض  1387

 6 )اضظيبثي ػولىطز(زضيبفز لَح سمسيط ضٍاثظ ػوَهي ؾب ظهبى آهَظـ ٍسحميمبر وكبٍضظي 5/12/86

 7 )ّوىبضي زض آهَظـ( زضيبفز لَح سمسيط زاًكگبُ آظاز ٍاحس قوبل سْطاى 1386

 8 )ّوىبضي زض آهَظـ(زضيبفز لَح سمسيط هطوع آهَظـ ػبلي ػلوي وبض ثطزي قيالر 1386ٍ1387

 9 )اضظيبثي ػولىطز(زضيبفز لَح سمسيط وكَض قيالسي ػلَم سحميمبر ِهَؾؿ 1387

 10 (ػولىطز اضظيبثي)زضيبفز لَح سمسيط هطوع هلي سحميمبر فطآٍضي آثعيبى 1387

 11 )اًشمبل زاًف فٌي(زضيبفز لَح سمسيط الجطظ گلفبم عاليي قطوز صٌبيغ غصائي 1387

)ّوىبضي زض ثبظزيس ذظ  يطزضيبفز لَح سمس ؾفبضر ؾبحل ػب ج  2003/05/22

 سَليس(

12 

 13 )سسضيؽ( زضيبفز لَح سمسيط زاًكگبُ سطثيز هسضؼ ًَض 13/3/88

)ّوىبضي زض سَليس  زضيبفز لَح سمسيط اًؿشيشَ سحميمبر ثيي الوللي هبّيبى ذبٍيبضي زوشط زازهبى 19/7/88 14 



 سحميمبسي (

 15 (سسضيؽ)يبفز لَح سمسيطزض قطوز صٌبيغ غصايي دبضؼ ثطيبًه هكْس 18/7/88-76-88

 16 زضيبفز لَح سمسيط)دػٍّكگط ًوًَِ( وكَض قيالسي ػلَم سحميمبر هَؾؿِ 1388

 17 )سسضيؽ(زضيبفز لَح سمسيط زاًكگبُ سطثيز هسضؼ ًَض 15/8/89

زضيبفز لَح سمسيط)جكٌَاضُ سَليس وٌٌسگبى  قطوز گلفبم عاليي الجطظ)دفيف( 3/9/88

 جَاى ٍ لْطهبًبى صٌؼز(

18 

 19 )هكبٍض دطٍغُ(زضيبفز لَح سمسيط هكبٍض دطٍغُ سحميمبسي هصَة 2/11/87

هؼبٍ ى ٍظيط ٍ  26/11/89

ضئيؽ ؾبظهبى ثِ قوبضُ 

200/78033 

 20 )زؾشبٍضز سحميمبسي(زضيبفز لَح سمسيط ؾبظهبى ضئيؽ هؼبٍى ٍظيط

هؼبٍ ى ٍظيط ٍ  26/11/89

ضئيؽ ؾبظهبى ثِ قوبضُ 

200/78032 

 21 )زؾشبٍضز سحميمبسي(زضيبفز لَح سمسيط ؾبظهبى ضئيؽ هؼبٍى ٍظيط

 22 )اضظيبثي ػولىطز(زضيبفز لَح سمسيط هطوع هلي سحميمبر فطآٍضي آثعيبى 15/12/89/م ف2560/89

زضيبفز لَح سمسيط)ًرؿشيي في ثبظاض هلي  وكَض قيالسي ػلَم سحميمبر هَؾؿِ 1389

 وكبٍضظي ٍ هٌبثغ عجيؼي(

23 

 24 ٍػبلي اضسمبء ضسجِ اظ وبضقٌبؼ اضقس ثِ ذجطُ َؾؿِ سحميمبر ػلَم قيالسي وكَضه 22/5/90هَضخ11942/200

15713/11 

17/6/90 

زضيبفز لَح سمسيط )زٍهيي جكٌَاضُ ًٍوبيكگبُ  هؼبًٍز ػلوي ٍ فٌبٍضي ضيبؾز جوَْضي

هلي ػلن سب ػول(زؾشبٍضزّبي فٌبٍضي ٍ 

 سجبضي ؾبظي زض ػطصِ هلي

25 



22969/020 

16/6/90 

زضيبفز لَح سمسيط)دطٍغُ صٌؼشي وطزى سَليس  بز وكبٍضظيٍظيط جْ

 فيف ثبل(

26 

 27 )اضظيبثي ػولىطز(سكَيك ثب زضج زض دطًٍسُ ضئيؽ هطوع 25/10/90/م ف 2260/90

هسيط ول زفشط سجبضي ؾبظي ٍاًشمبل فٌبٍضي ؾبظهبى  19/10/90هَضخ224/60810

 سحميمبر وكبٍضظي

 28 لَح سمسيط غطفِ ثطسط في ثبظاض

/9/10هَضخ39977/027/247

91 

)اضظيبثي سكَيك زضج زض دطًٍسُسمسيط سكىط ٍ هَؾؿِ سحميمبر ػلَم قيالسي وكَض

 ػولىطز(

29 

م ف 1910/91

 11/10/91هَضخ

)اضظيبثي سكَيك زضج زض دطًٍسُسمسيط سكىط ٍ هطوع هلي سحميمبر فطآٍضي آثعيبى

 ػولىطز(

30 

/1/12هَضخ41496/027/247

91 

 31 اضسمبء ضسجِ  اظ ذجطُ ثِ ػبلي م قيالسي وكَضهَؾؿِ سحميمبر ػلَ

جكٌَاضُ هلي وبًَى ّوبٌّگي زاًف ٍ صٌؼز فطآٍضي  1392سيط 16

 آثعيبى

 32 )سسٍيي ًمكِ ضاُ فطآٍضي(زضيبفز لَح سمسيط

 33 اضائِ ؾرٌطاًي زضيبفز لَح سمسيط دػٍّكىسُ آثعي دطٍضي آثْبي زااذلي 1393

اًشمبل في ) سكَيك زضج زض دطًٍسُسمسيط سكىط ٍ ي دطٍضي آثْبي زااذليدػٍّكىسُ آثع 2390ح آ25/5/1394

 (آٍضي

34 

هؼطفي ) سكَيك زضج زض دطًٍسُسمسيط سكىط ٍ دػٍّكىسُ آثعي دطٍضي آثْبي زااذلي 2630ح آ22/7/1394

 (فطآٍضزُ ّبي ًَيي قيالسي

35 

)سحمك دطًٍسُ زض زضج كَيكٍس سكىط سمسيط زااذلي آثْبي دطٍضي آثعي دػٍّكىسُ 26/8/94/ح ،آ 3930

 ثَزجِ سىليفي(

36 



  7/9/94/ح ،آ 4087

 

 37 اضائِ ؾرٌطاًي زضيبفز لَح سمسيط زااذلي آثْبي دطٍضي آثعي دػٍّكىسُ

 38 ثطگعاضي ًوبيكگبُ زؾشبٍضزّبي سحميمبسي  ضيبؾز ؾبظهبى حَظُ ولهكبٍض هؼبٍى ٍظيط ٍهسيط 200/40414-18/8/95

 39 ثطدبيي ًوبيكگبُ سَاًوٌسيْبي سحميمبسي هَؾؿِ َم قيالسي وكَضهَؾؿِ سحميمبر ػل 12/8/95

 40 اضائِ ؾرٌطاًي زضيبفز لَح سمسيط زااذلي آثْبي دطٍضي آثعي دػٍّكىسُ 24/7/95ح آ2629

 41 اضائِ ؾرٌطاًي زضيبفز لَح سمسيط زااذلي آثْبي دطٍضي آثعي دػٍّكىسُ 18/2/96ح آ431

 42 )سسضيؽ( ز لَح سمسيطزضيبف زاًكگبُ ضٍزوي 1396ثْبض 

 43 زضيبفز لَح سمسيط)جكٌَاضُ غصا( ازاضُ ول قيالر گيالى 1396سبثؿشبى 

ثط دبيي ٍآهبزُ ؾبظي اٍليي ًوبيكگبُ قيالر  زااذلي آثْبي دطٍضي آثعي دػٍّكىسُ 1793-4/6/96

 اًعلي زض هٌغمِ آظاز

44 

)ثطگعاضي دطًٍسُ زض زضج ٍسكَيك سكىط سمسيط يزااذل آثْبي دطٍضي آثعي دػٍّكىسُ 7/11/96خ.آهَضخ    3958

ؾفطُ قيالسي زض ؾبظهبى قيالر ايطاى ٍاضسف 

 جوَْضي اؾالهي(

45 

سكىط ٍلسضزاًي)هؼطفي فطآٍضزُ ّبي ًَيي  هَؾؿِ سحميمبر ػلَم قيالسي وكَض 1396

قيالسي(ثِ قطوز زاًف ثٌيبى، صبحجبى صٌبيغ 

 قيالسي،ؾبظهبى اسىبٍآهبز دكشيجبًي اضسف

46 

 47 لَح ؾذبؼ ازاضُ ول قيالر اؾشبى هبظًسضاى 11/2/97/الف هَضخ1417-4

 48 لَح سمسيط ؾبظهبى قيالر ايطاى 1397

 49 لَج سمسيط زاًكگبُ ػلَم وكبٍضظي ٍ هٌبثغ عجيؼي ؾبضي 1397اضزيجْكز



 50 اضائِ ؾرٌطاًي زضيبفز لَح سمسيط زااذلي آثْبي دطٍضي آثعي دػٍّكىسُ 19/3/1397هَضخ875ح.آ

 

 ّبٍ... علوي ٍ پػٍّكي زاذلي ٍ ذبضجي : ّونبضی ثب هجبهع، قَضاّب،مويؿيًَْب،مويتِ -17

هست عضَيت ثِ  ؾوت *

 هبُ

 ضزيف عٌَاى تبضيد عضَيت

 1 ازاضُ ول ًظبضر ثط هَاز غصايي ٍظاضر ثْساقز 30/4/81 1393 هؿئَل فٌي

 2 ٌؼشيازاضُ ول اؾشبًساضز ٍ سحميمبر ص 1381 ازاهِ زاضز ػضَ وويشِ

 3 اًجوي صٌبيغ ّوگي ؾبظهبى صٌبيغ اؾشبى گيالى 82 31/2/1387 اًجوي ػضَ

 4 ػلوي گطٍُ اعالع ضؾبًي 26/5/1382 31/2/1387 گطٍُ ػضَ

 5 وويشِ سرصصي فطاٍضي ٍثبظاضيبثي هبّيبى گطهبثي 16/12/85 ازاهِ زاضز وويشِ ػضَ

 6 گطٍُ صٌبيغ غصايي 8/3/86 ازاهِ زاضز ػضَ گطٍُ

 7 وويشِ سرصصي فطاٍضي ٍثبظاضيبثي هبّيبى ؾطز آثي 3/4/86 ازاهِ زاضز وويشِ َػض

 8 فٌي هطوع-وويشِ ػلوي 27/1/86 ازاهِ زاضز وويشِ ػضَ

 9 ازاضُ ول زاهذعقىي اؾشبى گيالى 1386 ازاهِ زاضز ػضَ وويشِ

 10 ؾشبز سسٍيي ثطًبهِ دٌجن ؾبظًسگي 12/9/87 يه ؾبل ػضَ ؾشبز

 11 قَضاي دػٍّكي هطوع هلي سحميمبر فطآٍضيأثعيبى وكَض 14/2/87ٍ 21/2/87 هِ زاضزازا ػضَ قَضا

ػضَ وويشِ 0

 00اجطايي

 12 ّوبيف هلي فطآٍضي ٍثْساقز فطآٍضزُ ّبي قيالسي 22/4/89 30/11/89



 13 وويشِ فطػي ًظبم ديكٌْبزار 13/5/89 ازاهِ زاضز ػضَ وويشِ

 14 سسٍيي ًمكِ ضاُ سَؾؼِ فطآٍضي آثعيبى وكَض وبض گطٍُ ٍيػُ 1/7/91 1393 ػضَ وويشِ

 ضاثغيي اػضبي

 قَضا

-27/1/1392 ازاهِ زاضز

 /م ف270/92

 15 سحميمبر ،آهَظـ، سطٍيج وكبٍضظي  ّوبٌّگي قَضاي

-906/306/1 ازاهِ زاضز گطٍُوبضػضَ 

23/1/93 

ًوبيٌسُ هطوعزض وبضگطٍُ دبيگبُ سغصيِ ؾبلن ثب هكبضوز ازاضُ آهَظـ ٍ 

 ٍقجىِ ثْساقز ثٌسض اًعليدطٍضـ 

16 

 17 ػضَ قَضاي ازاضي ٍثطًبهِ ضيعي دػٍّكىسُ اًعلي 80ح.آ/15/1/94 ازاهِ زاضز ػضَ قَضا

 18 ػضَ گطٍُ سرصصي فطآٍضي آثعيبى 4/7/1394 ازاهِ زاضز ػضَ وبض گطٍُ

 19 ػضَ وويشِ ػلوي ٍفٌي ثرف فطآٍضي آثعيبى 7/1/96 ازاهِ زاضز ػضَ وويشِ

24/4هَضخ1342ح.آ زاهِ زاضزا ػضَ قَضا

/97 

 20 ػضَ قَضاي ازاضي ،هبلي ٍثطًبهِ ضيعي دػٍّكىسُ اًعلي

 ؾوز : ضئيؽ ، زثيط ، ػضَ ، ... *



 تسضيؽ : -18

 ضزيف عٌَاى ٍاحس زضؾي تعساز ٍاحس زاًكگبُ هحل تسضيؽ ؾبل تحصيلي ًيوؿبل

ٍم
ز

ٍل 
ا

 

 

وي
ػل

طي 
ًظ

 

هطوع هلي سحميمبر  1385ٍ 1384 * 

 ي آثعيبىفطآٍض

 ًَيي وبض گبُ آهَظقي فطآٍضي 6 10

 آثعيبى

1 

هطوع آهَظـ صيبزي  1383ٍ1384ٍ1385 * 

 قيالر گيالى

ثْيٌِ ؾبظي ضٍـ ّبي ًگِ زاضي  6 2

ٍجبثجبيي هبّيبى صيس قسُ دطُ ّبي 

 سؼبًٍي گيالى

2 

قطوز صٌبيغ غصائي يلسا  1385 * 

 زضيب

فطآيٌس سَليس  وبض گبُ آهَظقي  8

 ؾَضيوي

3 

ازاضُ ول قيالر هبظًسضاى  1385  *

 )هؼبًٍز صيس(

فطآيٌس سَليس وبض گبُ آهَظقي  * 8

وٌؿطٍ هبّي وذٍَض ًمطُ اي ٍ 

 هبضيٌبز ويلىب

4 

 5 وبض گبُ آهَظقي فطآٍضي آثعيبى  6 سطثيز هسضؼ ًَضزاًكگبُ  1387ثْبض  *

        

قطوز ًبى لسؼ ضضَي  1386  *

 هكْس

هبيكي سَليس آظوبض گبُ آهَظقي  * 4

 اقشطٍزل هبّي وذَض ًمطُ اي

7 

قطوز صٌبيغ غصائي دبضؼ  6/7/83لغبيز5/7/83 * 

 ثطيبًه هكْس

زُ ّبي وبض گبُ آهَظقي فطآٍض 6 10

 ذويطي هبّي

8 



قطوز صٌبيغ غصائي هبضيي  26/5/83لغبيز25/5/83  *

 وطج

 ًَيي وبض گبُ آهَظقي فطآٍضي 6 10

 آثعيبى

9 

قطوز سَليسي فطآٍضزُ  1385 * 

 ّبي زضيبيي ويب ًيبى قوبل

 ثٌسض سطووي

فطآٍضزُ ّبي وبض گبُ آهَظقي  6 10

 ذويطي هبّي

10 

وبض گبُ آهَظقي فطآٍضي ًَيي   6 زاًكگبُ سطثيز هسضؼ ًَض 13/3/88  *

 آثعيبى

11 

قطوز آثعي گَقز  1388  *

 ويبضـ)ولْبم(

يٌس سَليس فيف وبض گبُ آهَظقي فطآ 6 10

 ثطگط ٍفيف ثبل ٍهبضيٌبز

 

12 

 

يٌس سَليس وبض گبُ آهَظقي فطآ  6 زاًكگبُ سطثيز هسضؼ ًَض 15/8/89  *

 ؾَضيوي ٍ فيف ثبل ٍثشطيٌگ

13 

هطوع هلي سحميمبر  28/11/89  ×

 فطآٍضي آثعيبى

وبضگبُ آهَظقي ًرؿشيي ّوبيف   6

هلي فطاٍضي ٍ ثْساقز فطاٍضزُ ّبي 

 قيالسي

14 

ثِ 13/11/1395  ×

 27/11/95ح آ/ 3921قوبضُ

ّكىسُ آثعي دطٍضي دػٍ

ثرف -آثْبي زاذلي

 فطآٍضي

وبضگبُ آهَظقي اًساظُ گيطي لسضر  2 6

غلي ؾَضيوي )گَقز دباليف قسُ 

 هبّي(

15 

×  1346/110/96 

2/3/1396 

هَؾؿِ آهَظـ ػبلي 

 ضٍزوي

 16 وبضگبُ آهَظقي فطآٍضي آثعيبى 2 6



-2217ثِ قوبض1/6/96ُ × -

26/6/96 

دػٍّكىسُ آثعي دطٍضي 

ثرف -ليآثْبي زاذ

 فطآٍضي

آقٌبيي ثب قطوز ّبي زاًف ثٌيبى  - 8

 ٍسكىيل ّؿشِ ّب ٍٍاحسّبي فٌبٍض

17 

 14/8/96سبضيد2814آ/ح × -

 

دػٍّكىسُ آثعي دطٍضي 

ثرف -آثْبي زاذلي

 فطآٍضي

فطآيٌس سَليس فطآٍضزُ ّبي زٍزي  2 2

 گطم هبّي)صٌؼشي(

18 

دػٍّكىسُ آثعي دطٍضي  20/12/96/ح آهَضخ4497 - ×

ثرف -اذليآثْبي ز

 فطآٍضي

فطآيٌس سَليس فطآٍضزُ ّبي ذويطي  2 4

 قبهل فيف ثطگط،فيٌگطٍثبل هبّي

19 

 

 

 

 

 ؾطپطؾتي پبيبى ًبهِ ّبی زاًكجَيي : -19

 ضزيف عٌَاى  زاًكگبُ ؾبل تحصيلي ًيوؿبل

ٍم
ز
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ا
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شطُ )وٌؿبfpcًاهىبى سَليس  ثطضؾي *  ػلَم سحميمبر سْطاى 1386 * 

 دطٍسئيي هبّي ويلىب(

1 



اهىبى سَليس ؾَضيوي اظ هبّي  ثطضؾي *  فطزٍؾي هكْس 1383 * 

 ويلىب

2 

 

 

 

 

 ؾَاثق اجطايي : -20

هست اقتغبل زض 

 ؾوت هصمَض ثِ هبُ

 ضزيف ؾوت تبضيد اًتصبة

 1 هشصسي صيسگبُ هبّيبى ذبٍيبضي قْيس ًبهجَ گلكي 1368هطزاز هبُ  31/6/1371

 2 وبضقٌب ؼ هؿئَل ازاضُ صٌبيغ قيالسي 1373سيط هبُ 22/5/80

  وبضقٌبؼ هبقيي آالر  ٍسَليس 1380 1389

 3 هطوع هلي سحميمبر فطاٍضي آثعيبى سحميمبسيهسيط سَليس 22/5/80 ازاهِ زاضز

 4 هؿئَل ؾشبز افششبحيِ هطوع هلي سحميمبر فطاٍضي آثعيبى قيالر ايطاى  17/6/1381 11/10/1381

 5 هطوع هلي سحميمبر فطاٍضي آثعيبى قيالر ايطاىلبئن همبم  22/5/80 25/1/87

 6 هؿئَل فٌي هطوع هلي سحميمبر فطاٍضي آثعيبى قيالر ايطاى 1/1/1381 1/7/1393

 7 گيالى ًظبضر زاضٍ ٍغصاي اؾشبى ول ًوبيٌسُ همين ازاضُ 1/1/1381 1/7/1393

 8 ميمبر صٌؼشي اؾشبى گيالىًوبيٌسُ همين ازاضُ ول اؾشبًساضز ٍسح 1/1/1381 1/7/1393



 9 ًوبيٌسُ هسيطيز زض اجطاي ؾيؿشن حصخ  20/2/1382 25/1/1387

 10 هؼبٍى هطوع هلي سحميمبر فطاٍضي آثعيبى قيالر ايطاى 24/2/1385 25/1/1387

 11 هؿئَل عطح ّبي ػوطاًي هطوع هلي سحميمبر فطاٍضي آثعيبى قيالر ايطاى 30/7/1386 25/1/87

 12 هؿئَل عطح ّبي ذبل ٍ زضآهسظايي 21/2/87 1391

 20/10/89 ازاهِ زاضز

 /م ف2248/89

 13 هؼبٍى سَؾؼِ سَليس سحميمبسي هطوع هلي

 14 هؿئَل گطٍُ صٌبيغ غصايي  1284-1/1/1390 ازاهِ زاضز

   15 

 

 

 

 

 

 

 

 هْبضتْبی قرصي * : -21

 ضزيف هْبضت هيعاى تؿلط



 1 ظثبى اًگليؿي هشَؾظ

 WORDٍExcelٍPowerPoint 2ٍ يٌسٍظ ٍ ايٌشطًزوبهذيَسط )ٍ ذَة

 3 ي ًَيي آثعيبى(زُ ّبفطآٍضسَليس صٌؼشي )ثط گعاضي وبضگبُ آهَظقيسسضيؽ ٍ ذَة

فطآٍضزُ ّبي ذويطي هبّي  قبهل فيف ثطگط،فيف فيٌگط،فيف  اًَاع ٍسَليس آظهبيكي ذظ سَليسضاُ اًساظي  ذَة

 )گَقز هبّي دب اليف قسُ (ثبل...ٍ ؾَضيوي

4 

 5 ثطگعاضي ًوبيكگبُ سرصصي فطآٍضزُ ّبي ًَيي آثعيبى َةذ

 6 ٍاًشمبل زاًف فٌي ثِ صبحجبى صٌبيغ قيالسي ثطگعاضي في ثبظاض ذَة

 7 هبّي زٍزي گطم ٍ ؾطز صٌؼشي ضاُ اًساظي ذظ سَليس ٍسَليس آظهبيكي اًَاع فطآٍضزُ ّبي ذَة

 8 اجطاي آىزاٍضي ٍ ي زاًكجَيي ٍضاٌّوبيي ٍهكبٍضُ زضسسٍيي ؾٌس دطٍغُ ٍدبيبى ًبهِ ّب ذَة

 9 سسٍيي زؾشَضالؼول فٌي ٍسطٍيجي فطآٍضي آثعيبى ذَة

 

 زض ايي جسٍل الظم اؾز ثِ هْبضسْبيي ًظيط آقٌبيي ثب ظثبًْبي ثيگبًِ ، وبهذيَسط ٍ ... اقبضُ ًوَز.*

 

 ؾبيط هَاضز : -22

َاّيٌبهِ گثيؿت ثيف اظي آثعيبى ٍتضويي ميفيت)ؾيؿتن مٌتطل ميفيت جبهعِ اقتصبزی اضٍپب( ٍزضيبفت فطآٍضی ًَي ؾَضيوي ٍ زٍضُ ّبی ترصصي ضوي ذسهت زض ظهيٌِقطمت زض  

ٍّونبضی ثب زاًكگبُ  ٍ  ٍضزُ ّبی قيالتيآٍضی ٍثْساقت فطآهقبالت فط پطٍغُ ّبی هصَة هَؾؿِ ٍ ٍ زاٍضیعلوي ٍ فٌي فطآٍضی آثعيبى  ٍعضَ مويتِ ّبی زاذلي ٍذبضجي هعتجط

ٍهكبٍضُ زض ثْجَز ضٍـ ّبی ًَيي فطآيٌس تَليس فطآٍضزُ  َيي ٍزض تسٍيي اؾتبًساضز فطآٍضزُ ّبی ًَيي قيالتيجپبيبى ًبهِ زاًك ؾطپطؾتي اًجبم مبضٍضظی، اضززض ضاؾتبیؾبظهبى اؾتبًس

 ّبی قيالتي

 

 



 

 

 

 

 

 


