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 رزومه                                   
              شهرام دادگر نام و نام خانوادگي:

 
وزارت جهاد موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور وابسته به  ت علميئهي عضو موقعيت شغلي:

و منابع  یکشاورز يکارشناس ممتاز سازمان نظام مهندس، ( 25 پژوهشي پایه ياردانش) کشاورزی

نتشارات موج سبز، امدیر مسوول ، انیو آبز التيش شیگرا يکارشناس رسم، استان تهران يعيطب

و  ، بازار و تجارت آبزیانبز، دنيای آبزیان، آبزیان زینتيسمدیر مسوول نشریات علمي موج 

Survey in Fisheries Sciences اختراع تایيد شده توسط مرکز مالکيت معنوی،  7، دارای

ترویجي در  -پژوهشي و علمي -مقاله علمي 06ی بيش از پروژه تحقيقاتي به عنوان مجری، همکار و مشاور، دارا 06انجام بيش از 

 نشریات معتبر داخلي و خارجي 

   تهران محل سکونت:
 سوابق تحصيلي:

مدرك  ردیف

 تحصيلي

 رشته تحصيلي
 محل تحصيلو دانشگاه 

سال 

 مدركاخذ

 لمعد

 55/10 1776 زنجان دامپروری ليسانس 1

 97/10 1771 انتهر -آزاد اسالمي شيالت فوق ليسانس 2

 A 1755 مالزی -UPM تغذیه ماهي – شيالت دکترا 7

      

            (Cyprinus carpio) استفاده از مازادآشپزخانه ای در تغذیه ماهي کپور معمولي عنوان پایان نامه کارشناسي ارشد:
در جيره غذایي مرحله رشد به جای سویا له تخم پنبه امکان جایگزیني واریته های مختلف کنجابررسي  عنوان پایان نامه دکتری:

  (Oncorhynchus mykiss)  آالی رنگين کمان قزل
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 های تحقيقاتي:ها و طرحپروژه -17

 وضعيت سال شروع سال خاتمه
سمت در 

 پروژه/طرح
 عنوان پروژه/طرح

 ردیف

خاتمه یافته و  1771 1771

 دفاع شده

آشپزخانه ای در  استفاده از مازاد مجری

تغذیه ماهي کپور معمولي 

(Cyprinus carpio) 

1 

خاتمه یافته و  1775 1779

 دفاع شده

بررسي کيفيت رشد و نمو قزل آالی  مشاور

رنگين کمان با سطوح متخلف 

 پروتئين

2 

خاتمه یافته و  1775 1779

 دفاع شده

استفاده از ميوه بلوط به عنوان هم  مشاور

قزل آالی بند در جيره غذایي 

 رنگين کمان

7 

خاتمه یافته و  1751 1752

 دفاع شده

بررسي امکان جایگزیني دانه علوفه  مشاور

ای ماش در تغذیه ماهي قزل آالی 

 رنگين کمان

1 

خاتمه یافته و  1779 1751

 دفاع شده

بررسي وضعيت کوددهي و مدیریت  مشاور

 تغذیه مزارع پرورش ميگو حله

5 

و  خاتمه یافته 1775 1756

 دفاع شده

بررسي امکان جایگزیني پودر  همکار

ضایعات کشتارگاهي طيور با پودر 

ماهي در جيره قزل آالی رنگين 

 کمان

0 

خاتمه یافته و  1751 1757

 دفاع شده

آوری شده کاربرد ضایعات عمل مشاور

غالت در جيره غذایي ماهيان 

 آالی پرواریقزل

7 

خاتمه یافته و  1755 1755

 دفاع شده

بررسي امکان جایگزیني واریته  ریمج

های مختلف کنجاله تخم پنبه به 

جای سویا در جيره غذایي مرحله 

رشد قزل آالی رنگين کمان  

(Oncorhynchus mykiss) 

5 

بررسي مسایل و مشکالت صنعت  همکار خاتمه یافته 1755 1759

 -پرورش ماهيان زینتي ایران

 استان مرکزی

9 

بررسي امکان بهره برداری و تاثير  مجری خاتمه یافته 1759 1791

 استفاده از ازون در مزارع سردآبي

16 

خاتمه یافته و  1/0/96 76/5/91

 دفاع شده

بررسي امکان آداپتاسيون سيچالید  مجری

 Iranocichla)ایراني 

hormuzensis)  به عنوان یک

 گونه بومي  و زینتي

11 

لعه وضعيت بهداشت طرح مطا همکار افتهیخاتمه  1759 ادامه دارد

وبيماریهای ماهيان زینتي استان 

 تهران
 

12 
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خاتمه یافته و  1759 1791

 دفاع شده

مطالعه، طراحي و  ظرفيت سنجي  مجری

به منظور بررسي امکان توليد 

ماهيان سردآبي در مزرعه زرین 

استان  -خوشه شهرستان اراك

 مرکزی

17 

خاتمه یافته و  1/1/96 76/5/91

 دفاع شده

بررسي سرانه مصرف آبزیان در  مجری

مناطق شهری و روستایي استان 

 مرکزی

11 

خاتمه یافته و  1/9/91 25/2/97

 دفاع شده

مطالعات تعيين تاثير مزارع پرورش  مجری

ماهيان سردآبي بر کيفيت آب 

رودخانه های حوزه آبریز سد 

 طالقان

15 

 Moina یبررسي امکان غني ساز همکار افتهیخاتمه  1791 ادامه دارد

macrocopa  به عنوان غذای زنده

با استفاده از مدفوع ماهي قزل آالی 

 رنگين کمان

 

10 

بررسي امکان استفاده از عصاره  مجری افتهیخاتمه  1791 ادامه دارد

های آلویتا، پونه، برگ زیتون و سير 

بر ميزان بازماندگي تخم و الرو 

ماهي سيچالید گورخری  به عنوان 

ماالشيت گرین،  جایگزیني برای

 متيلن بلو و آب اکسيژنه

17 

بررسي تکثير ماهي گارا یا دکتر  همکار افتهیخاتمه  1791 ادامه دارد

 ماهي

15 

 19 راه اندازی موزه آبزیان مدیر پروژه خاتمه یافته 1791 1792

توانمند سازی جوامع محلي منطقه  مدیر پروژه خاتمه یافته 1797 1797

ن منطقه و )گروه هدف: دامدارا

کشت و صنعت با رویکرد حفظ 

پوشش گياهي منطقه حفاظت شده 

باشگل و احياء گونه های پرندگان 

 آبزی و شکاری(

26 

بررسي اکوسيستم رودخانه های  مجری خاتمه یافته 1797 1797

متاثر از پساب و گونه های فراری 

از مزارع پرورش ماهي در منطقه 

ت ها الموت با تاکيد بر اثر این فعالي

بر روی گونه های بومي محيط 

 پذیرنده

21 

غذای زنده و کاربرد آن در آبزی  پروژهاصلي همکار  خاتمه یافته 1/5/92 76/16/97

 پروری الروی ماهيان خاویاری

 
 

22 
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ریزی و مطالعات ليمنولوژیک، برنامه مدیر پروژه افتهیخاتمه  1797 1791

 –مدیریت اکولوژیک دریاچه اوان 

 وینالموت قز

27 

تدوین برنامه عملياتي آموزش  مدیر پروژه افتهیخاتمه  1797 1791

 زیست محيطي شهروندان تهراني

21 

آسيب شناسي واردات ماهيان  مجری افتهیخاتمه  1797 1791

زینتي در انطباق با اهداف کالن 

 اقتصاد مقاومتي

25 

در  انیآبز ديبرآورد تول يبررس مجری افتهیخاتمه  1797 1791

 دست سد طالقان نیيپا

20 

 يقاتيتحق یبر پروژه ها يليتحل اصليهمکار  افتهیخاتمه  1/12/92 20/5/91

علوم  قاتيانجام شده موسسه تحق

 یکشور در برنامه ها يالتيش

 روپرورشيتکث قاتيتوسعه تحق

 (Barbus sharpei) يبن يماه

27 

پنجم توسعه موسسه  برنامه نیتدو همکار پروژه خاتمه یافته 1/7/1792 29/0/97

 کشور يالتيعلوم ش قاتيتحق

25 

بررسي ظرفيت های آبزی پروری  همکار پروژه افتهیخاتمه  1792 1791

 رودخانه پایاب سد یامچي

29 

بررسي و تحليل نوع و روش های  اصليهمکار  افتهیخاتمه  1/16/1792 71/61/1795

مناسب تغذیه ای در معرفي انواع 

در منطقه قفس های پرورش ماهي 

 جنوبي دریای خزر

76 

تهيه بانک اطالعاتي الرو ماهيان  اصليهمکار  افتهیخاتمه  1/67/1797 76/62/1795 

ایران تحت پورتال موسسه 

تحقيقات علوم شيالتي کشور 

http://enifl.ifro.ir)) 

71 

بررسي شرایط و توان توليد ماهي  همکار پروژه افتهیخاتمه  1797 1791

ين کمان در قزل آالی رنگ

استخرهای احداث شده در ایستگاه 

 تحقيقاتي گلپایگان

72 

بررسي تاثير آرتميای غني شده با  اصليهمکار  افتهیخاتمه  1/2/92 20/7/97

بر رشد و بازماندگي و  Cویتامين 

استرس دمائي در الرو ماهي زینتي 

 سيچالید ایراني

77 

بر  ريپودر س يکخورا زیتجو پروژه مجری افتهیخاتمه  1791 1790

 هیو تغذ يعملکرد رشد، بازماندگ

 قرمز حوض يماه

 

 

 
 

71 
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امکان استفاده از الرو  يبررسطرح  طرحمجری  افتهیخاتمه  1791 1795

 ريو تاث یيغذا رهيکرم مگس در ج

 يماه هیرشد و تغذ تيفيآن بر ک

کمان )از زمان  نيرنگ یقزل آال

گرم(،  16فعال تا وزن  هیتغذ

گرم(  5تا  1)از وزن  يوانام یگويم

 آنجل ينتیز يماه نیو مولد

75 

بهينه سازی جيره غذایي با هدف  همکار پروژه افتهیخاتمه  71/61/1791 57/61/7179

افزایش شاخص های رشد، بهبود 

کارایي تغذیه و ارتقای سيستم 

ایمني تاسماهيان پرورشي )فاز 

 اول: فيلماهي و تاسماهي سيبری(

70 

محصول  ديامکان تول يبررس همکار پروژه افتهیخاتمه  1/12/1791 97/11/5179

مواد  نه،يتامیو کسيپرم یتجار

 یيایدر اهيو همبند از گ يمعدن

 Sargassumسارگاسوم 

illicifolium  گويم یغذا یبرا 

   يغرب ديسف

77 

پلت و  یيغذا یيها رهيج ديتول همکار پروژه افتهیخاتمه  1/16/91 29/9/95

 یآنها بصورت انفراد ريتاث يبررس

بر  يعيتر طب یبا غذاها يبيو ترک

ماده  نیمولد يجنس يدگيرس

 يغرب ديسف یگويم

(Litopenaeus vannamei) 

75 

مقایسه شاخص های رشد ماهي  همکار پروژه خاتمه یافته 1/11/91 27/1/90

آمور وارداتي از کشور چين با ماهي 

 اهواز -آمور استان خوزستان 

79 

فصلي  -بررسي تغييرات جغرافيایي همکار اصلي پروژه خاتمه یافته 1/11/95 20/12/90

ترکيب غذایي خياردریایي 
Holothuria leucospilota       

 چهار فصل( -)چهار استان جنوبي 

16 

بررسي و تعيين ميزان فلزات  همکار اصلي پروژه افتهیخاتمه  1/1/95 27/9/90

سنگين در آب و رسوب رودخانه 

ر محدوده استان آذربایجان ارس د

 شرقي

11 

و  يبهداشت یشاخص ها يابیارز پروژه يهمکار اصل افتهیخاتمه  1/16/91 1/7/90

در مرکز  يستیز يمنیاستقرار ا

 يقاتيتحق لوتیپا نهيقرنط شيپ

 یمارياز ب یعار یقزل آال ديتول

 خاص
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و   يبهداشت یص هاشاخ يابیارز پروژه يهمکار اصل افتهیخاتمه  1/16/91 1/7/90

در مرکز  يستیز يمنیاستقرار ا

SPF قزل  ديتول يقاتيتحق لوتیپا

 خاص یمارياز ب یعار یآال

17 

 کيوتيپرب ريتاث پروژه يهمکار اصل افتهیخاتمه  1/2/95 1/11/90

بر عملکرد  دیگوساکاريگاالکتوال

و مقاومت  يمنیا یرشد، پاسخ ها

 Aeromonas یدر برابر باکتر

hydrophila یگويدر شاه م 

 ن،یريآب ش کیچنگال بار
Astacus leptodactylus 

(Eschscholtz, 1823) 

17 

 ،يبهداشت یشاخص ها يابیارز پروژه يهمکار اصل افتهیخاتمه  1/1/95 1/7/90

و کاربرد  يستیز يمنیاستقرارا

و ضد  یيايميمناسب داروها، مواد ش

 لوتیکننده ها در پا يعفون

از  یعار یآالقزل  ديتول يقاتيتحق

 (  SPFخاص ) یماريب

11 

 Application of local مجری افتهیخاتمه  1/11/95 1/11/97

protein sources to replace 

the fish meal in fish feeds 

due to formulate less 

expensive feeds for warm 

water fish aquaculture 

15 

عوامل و شاخص  يابیو ارز شیپا پروژه يهمکار اصل خاتمه یافته 1/11/91 1/1/97

پرورش در مزارع منتخب  یها

نمونه در مناطق  هيجهت ته

  ياتيعمل

10 

رشد و بقا در  یپارامترها سهیمقا پروژه يهمکار اصل افتهیخاتمه  1/11/91 1/11/90

حاصله از  F1,F2 ینتاج نسل ها

 یمارياز ب یعار یقزل آال نیمولد

 خاص

17 

نقش غذا و  يابیو ارز شیپا مجری افتهیخاتمه  1/11/91 1/11/90

مراحل  يدر ط هیتغذ تیریمد

 یقزل آال نیمختلف رشد مولد

 کمان نيرنگ

15 

 ترکيبرژیم غذایي و بررسي  مجری افتهیخاتمه  1/5/95 25/1/90

خياردریایي  تقریبي الشه

Stichopus sp.  در آب های استان

 هرمزگان

 

19 

بررسي تاثير مکمل گياهي  بر رشد  پروژه يهمکار اصل افتهیخاتمه  1/7/90 1/7/95

ماهي قزل آالی رنگين کمان 

 پرورشي در مرحله پرواری

56 
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 يستیز یارهايضوابط و مع نیتدو پروژه يهمکار اصل افتهیخاتمه  1/11/90 1/5/95

 در قفس يپرورش ماه

 

51 

واج ام ريتاث يبررس پروژه يهمکار اصل خاتمه یافته 1/11/95 1/11/90

تلفن همراه بر  يسيالکترومغناط

 یکو ينتیز يمثل ماه ديتول

( Cyprinus carpio) 

52 

مسائل، چالشها و  يبررس پروژه يهمکار اصل افتهیخاتمه  1/2/97 1/2/95

 ياجتماع - یاقتصاد یراهکارها

دست  نیيدر پا يماه ديتوسعه تول

 سد طالقان

57 

 يپرورش ماه يامکان سنج روژهپ يهمکار اصل خاتمه یافته 1/7/90 1/1/95

پشت  یها اچهیدرقفس دردر

 ديارس، حسنلو و شه یسدها

با  يغرب جانیاستان آذربا یقنبر

 يستیز ريعوامل غ نييتع

51 

 يآلودگ یمطالعه شاخص ها پروژه يهمکار اصل افتهیخاتمه  1/7/90 1/1/95

 يمخزن یها اچهیآب در یيایباکتر

 یقنبر ديسد شه ارس و حسنلو،

 در قفس يپرورش ماه جهت

55 

هضم مواد  تيقابل یرياندازه گ مشاور افتهیخاتمه  1/1/97 1/16/95

)از  نيگلومات يماده خوراک یمغذ

 يآرد گندم( در ماه یفرآورده ها

 کمان نيرنگ یقزل آال

50 

بهينه سازی و توليد غذای بچه  مشاور افتهیخاتمه  1/0/97 1/0/95

 ماهي آزاد دریای خزر

57 

کيلو آلژینات سدیم از  56توليد  پروژه يهمکار اصل افتهیخاتمه  1/16/97 1/5/99

جلبک دریایي سارگاسوم سواحل 

 چابهار

55 

خاتمه یافته و  1777 1756

 دفاع شده

      از  کیولوژيفرآورده ب ديتول پروژه يهمکار اصل

)آگار(  ایالريقرمز گراس یجلبک ها

 عمان یایفارس و در جيدر خل

59 

 یآبز اتيتجرب یارهايضوابط و مع پروژه يهمکار اصل افتهیخاتمه  1/1/97 1/1/95

 نيرنگ یقزل آال يخوب ماه یپرور

 رانیکمان  ا

06 

 يیایجاد سایت الگو يجیطرح ترو همکار خاتمه یافته 1/1/90 1/7/97

ال در قفس در آقزل  يش ماهرپرو 

 خزر یدریا

 

01 

مقایسه شاخصهای رشد و بقاء  پروژه يصلهمکار ا افتهیخاتمه  1/11/91 1/11/90

مختلف جهت به  یدرجمعيت ها

گزیني مولدین قزل آالی رنگين 

02 
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1 Shrimp farming in Iran 

X
  26

62
 

-چين  

 WAS 2002 

2 Aquaculture in Iran 

X
  26

6 6
 

 2666کنفرانس اسالمي  -ترکيه

3 Iranian Cottonseed Meal as Substitute for 

Soybean Meal in Rainbow 
trout (Oncorhynchus mykiss) Ration 

X
  

26
65

  -لهستان 
Aquaculture Europe  
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 يشرق جانیآذربا

 رانیا التيش يمجله علم در نوبت چاپ

شيميایي گياه دریایي -ترکيبا ت تقریبي 11

( مناطق Sargassum ilicifoliumسارگاسوم )

 مختلف ساحلي استان سيستان و بلوچستان

، 1، شماره 25سال 

 95زمستان 

 رانیا التيش يمجله علم

، 1، شماره 2سال  جلبک ها زیر یيپاال ستیز 15

 90تابستان 

 آبزیان دریای خزر

10 Effect of different carbohydrate-to-

lipid ratios elicits on growth, feed 

utilization, lipid deposition and 

lipogenic enzyme activity of striped 

catfish fingerlings 

2615 Iranian Journal of Fisheries Sciences 

http://isfj.ir/article-1-1460-fa.pdf
http://isfj.ir/article-1-1460-fa.pdf
http://isfj.ir/article-1-1460-fa.pdf
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17 Oral administration of garlic powder 

(Allium sativum) on growth 

performance and survival rate of 

Carassius auratus fingerlings 

2615 Iranian Journal of Fisheries Sciences 

در رودخانه  Nemacheilidae کيفونست يبررس 15

 شرق استان تهران یها

سال چهارم/شماره 

 1790/سال 1

 ترویجي آبزیان زینتي يفصلنامه علم

  

ورا بر  هیآلو  اهيبرگ گ يعصاره اتانول ريتاث 19

 يدر ماه يمثل ديرشد و عملکرد تول یشاخص ها

 یريدم شمش

، 2، شماره 0سال 

 97تابستان 

دانشگاه  -انیآبز یوتکنولوژيو ب یولوژیزيف

 النيگ

و نسبت  يرشد و بازماندگ یفاکتورها يبررس 56

 هیتغذ یريدم شمش انيدر نسل اول ماه يجنس

 Aloe vera ا شده با عصاره آلوئه ور

، 2، شماره 16سال 

 97تابستان 

 یجانور ستیز طيفصلنامه مح

بررسي تاثير پارامترهای زیست شناختي مولدین  51

بقاء  گشایي،بر ميزان همآوری، درصد تخمهماده 

ان کم آالی رنگين و رشد در نوزادان قزل

(Oncorhynchus mykiss) 

 انیآبز يمجله بوم شناس 6)3 1395: 93-101

س                 تاثير استفاده از عصاره ماهيان کارا 52

 (Carasius ausatusو کلم ) ه(Rutilus 

rutilusبچه  يبازماندگرشد و  یها( بر شاخص

 يفيل ماهيان پرورش

شماره  ازدهم،یسال 

 179دوم، تابستان 

 پروری توسعه آبزی هینشر

 نیمولد يشناخت ستیز یپارامترها ريتاث يبررس 57

بقاء  ،یيگشادرصد تخمه ،یآورهم زانيماده بر م

 کماننيرنگ یآالو رشد در نوزادان قزل

(Oncorhynchus mykiss) 

 التيعلوم و فنون ش يپژوهش يفصلنامه علم 6)3 1395: 93-101

 در رودخانه دميب ستانیدوز کيفونست يبررس 51

 شرق استان تهران یها

، 1، شماره 17جلد 

 97زمستان 

 دانش زیست شناسي ایران

 م،یاواپر یهورمون ها یا سهیاثرات مقا يبررس 55

 يمصنوع ريتکث یرو زيپوفياوافکت و عصاره ه

 (Rutilus kutum ) ديسف يماه

دوره چهارم، شماره 

 95 زیيسوم، پا

 کاربردی يشناس يپژوهش های ماه

زنده  زانيبر م رهيدر ج ماالكیپر کيوتيپروب ريتاث 50

 Poecilia) اهيس يمول يماه يو بازماندگ یيزا

sphenops) 

، 1سال نهم، شماره 

 1790بهار

 محيط زیست جانوری

گلرنگ  اهيسطوح مختلف پودر گ ريتأث 57

(Carthamus tinctorius بر عملکرد رشد و )

 (Heros severumسوروم ) يماه یرپذیرنگ

 ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟
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 Terrestisخارخاسک ) اهيگ ياثر عصاره اتانول 55

tribulusدر  دمثليرشد و تول یفاکتورها ی( رو

 (Xiphophorus helleri) یريشمشدم يماه

 یجانور ستیز طيمح 97 زیيپا

 يالرو ماه هیتغذ ريتاث يمان هزند زانيم يبررس" 59

 ستيبا س (Salmo trutta caspiusر )آزاد خز

 Artemia) اناياورم ايشده آرتم یيکپسول زدا

urmiana) 

 یجانور ستیز طيمح 97زمستان 

پنج انگشت  اهيعصاره گ یريکار گاثرات به 06

(Vitex agnus-castusبر عملکرد تول )يدمثلي، 

 یريدم شمش يرشد و بقاء در ماه

(Xiphophorus helleri) 

، 7، شماره 5دوره 

1790 

 علوم آبزی پروری

 باتيترک يفصل - یيايجغراف راتييتغ يبررس 01

 Holothuria یيایدر اريخ يبیتقر

leucospilata عمان یایفارس و در جيخل یآبها 

 رانیا التيش يمجله علم 1، شماره 27سال 

کمان  بررسي تاثير رشد ماهي قزل آالی رنگين 02

در مرحله  (Oncorhynchus mykiss)ي پرورش

 پرواری با استفاده از مکمل گياهي

، 2، شماره 11سال 

 95تابستان 

 یجانور ستیز طيمح

در قفس  انیپرورش آبز يبرنامه اقتصاد مقاومت 07

 یيایدر یها

 فصلنامه توليد مقاوم 7سال اول، شماره 

 ليو پروف لهيعملکرد رشد، بازده ف سهیمقا 01

 يکپور معمول انيماه نهيآم یدهاياس

، 5، شماره 0دوره 

1797 

 علوم آبزی پروری

تلفن همراه بر  يسيامواج الکترومغناط ريتاث 05

 یکو انيماه يمثل شاخص های خوني و توليد

(Cyprinus carpio) مولد 

، 1، شماره 0دوره 

1797 

 فيزیولوژی و بيوتکنولوژی آبزیان

چرب  یدهاياس ليپروفو  لهيف تيفيک سهیمقا 00

 Osphronemusالجثه ) ميعظ يگورام يماه

gouramyيکپور معمول ي( با ماه (Cyprinus 

carpio يبتون یدر استخرها افتهی( پرورش 

، 7، شماره 11دوره 

1795 

 یجانور ستیز طيمح

بر عملکرد  يمختلف غذاده یاثر درصدها 07

 یريدم شمش يماه يمثل ديتول

 (Xiphophorus helleri)  

 توسعه آبزی پروری پذیرش شده

 يبیتقر باتيو ترک یيغذا میرابطه رژ يبررس 05

 یهادر آب Stichopus herrmanniالشه گونه 

 استان هرمزگان

 محيط زیست جانوری پذیرش شده

سرم خون  یيايميوشيب یطالعه پارامترهام 09

سطوح مختلف شده با  هیفالورهورن تغذ انيماه

 شيالت دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران شده چاپ
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 پوست گاو زيروليه

و  یيايمشي – يکیزيعوامل ف ريتاث يبررس 76

در قفس در  يآب بر پرورش ماه يحالت تروف

 سد ارس

 یجانور ستیز طيفصلنامه مح شده رشیپذ

71 Effect of different protein levels on 

growth and reproductive 

performance of Paradise fish, 

Macropodus opercularies 

12 August 2019 Aquaculture Nutrition 

72 The effect of Artemia urmiana, 

Earthworm, Cow heart and 

concentrate as supplementary diets 

on  skin color and pigmentation of 

Oscar fish 

 International Journal of Aquatic چاپ شده

Science 

   اسکار يپرورش ماه طیشرا یساز نهيبه 77

(Astronotus ocellatus)  ا استفاده از روش ب

  (CCD) یطرح مرکب مرکز یآمار

 آبزیان زینتي چاپ شده

     ارخي الشه غذایي ترکيبات و رژیم بررسي 71

Stichopus herrmanni گونه دریایي   در 

قشم جزیره – هرمزگان استان هایآب محدوده  

 

سال دوازدهم، شماره 

 1799، بهار 1

یجانور ستیز طيفصلنامه مح  

 یتهايدر جمع يو وزن يروابط طول نييتع 75

 کمان نيرنگ ینر و ماده قزل آال نیمختلف مولد

(Oncorhynchus mykiss)  یعار 

خاص یماريب از  (SPF)  به منظور انتخاب

 اصلح

یجانور ستیز طيفصلنامه مح شده رشیپذ  

بر عملکرد  يمختلف غذاده یدهااثر درص 70

 یريدم شمش يمثل ماه ديرشد و تول
(Xiphophorus helleri)  

توسعه آبزی پروری هینشر شده رشیپذ  

بر عملکرد  دراتيمنابع مختلف کربوه ريتأث 77

 میو آنز یریهضم پذ تيقابل بدن، بيرشد، ترک

 یبريس يتاس ماه يو گوارش یکبد یها

(Acipenser baerii ) 

1799 (1 )29 رانیا التيش يمجله علم   

با آکوپرو بر شاخص  يپودر ماه ينیگزیاثر جا 75

 نيرنگ یدر قزل آال يو خون شناس هیتغذ یها

 Oncorhynchus mykissکمان انگشت قد 

  یپرور یتوسعه آبز هینشر در حال داوری

 

 

 :)فروست گرفته(  گزارشات منتشره

گزارشعنوان  ردیف اره فروستشم تاریخ انتشار   

 بررسي امکان استفاده از  واریته های مختلف 1

ایي کنجاله  تخم پنبه به جای سویا در جيره غذ

 مرحله رشد ماهي قزل آالی رنگين کمان

15/7/91  11061 
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ن سرانه مصرف آبزیان در استا بررسي ميزان 2

 مرکزی

17/16/91  11911 

مطالعه تغذیه ميگوهای بومي ایران در مراحل  7

 رشد

10/1/92  17190 

رانيبررسي امکان تکثير و پرورش سيچالید ای 1  27/9/92  11166 

بر  تعيين تاثير مزارع پرورش ماهيان سردآبي 5

انکيفيت آب رودخانه های حوضه آبریز سد طالق  

15/11/97  10577 

 یگرمنطقه گردش یيجوامع روستا یتوانمند ساز 0

()الموت شرقي نقزوی استان –اوان  اچهیدر  

1/7/91  17151 

آوری شده غالت در جيره کاربرد ضایعات عمل 7

پرواری الیآغذایي ماهيان قزل  

 

1750 7527 

 قاتيبرنامه پنجم توسعه موسسه تحق نیتدو 5

 کشور يالتيعلوم ش

29/0/97  15510 

متاثر از پساب و  یرودخانه ها ستمياکوس يبررس 9

قه در منط ياز مزارع پرورش ماه یفرار یگونه ها

    یها بر رو تيفعال نیبر اثر ا ديالموت با تاک

 رندهیپذ طيمح يبوم یگونه ها

19/5/91  15107 

مداربسته  یها ستمياستفاده از ازون در بهبود س 16

 کمان  نيرنگ یپرورش ماهي قزل آال

15715 25/9/91  

تحليلي بر پروژه های تحقيقاتي انجام  شده   11

شور در برنامه موسسه تحقيقات علوم شيالتي ک

 های توسعه تحقيقات تکثير وپرورش ماهي بني

15065 5/11/91  

در  یا هینوع و روش مناسب تغذ ليو تحل يبررس 12

در منطقه  يپرورش ماه یانواع قفس ها يمعرف

 خزر یایدر يجنوب

51525 25/7/90  

تحت  رانیا انيالرو ماه يبانک اطالعات هيته 17

 کشور يتاليعلوم ش قاتيشبکه موسسه تحق

56552 12/5/95  

 لياردب يامچیسد  ابیپا يمطالعه و امکان سنج 11

 ليدر استان اردب یپرور یبه منظور آبز

51061 0/2/90  

الی آبررسي شرایط و توان توليد ماهي قزل  15

 رنگين کمان دراستخرهای احداث شده در

57755 25/1/97  
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 ایستگاه تحقيقاتي گلپایگان

16/7/90 51715 (ندهی)گذشته، حال، آ ايآرتم يتخصص يشیهم اند 10  

آنها  ريتاث يپلت و بررس یيغذا یها رهيج ديتول 17

بر  يعيتر طب یبا غذاها يبيو ترک یبصورت انفراد

 يغرب ديسف یگويماده م نیمولد يجنس يدگيرس

(Litopenaeus vannamei) 

51555 29/1/90  

 ( برAllium sativum) ريپودر س يخوراک زیتجو 15

قرمز  يماه هیو تغذ يرشد، بازماندگ عملکرد

 (Carassius auratusحوض )

57619 7/11/90  

استفاده  يستیاثرات ز یا سهیمطالعه مقا 19

 یتجار یو غذا انايااروميدکپسوله آرتم ستيازس

 Salmo truttaخزر ) اییآزاد در يدر الرو ماه

caspius) 

57777 19/1/97  

الشه  يبیتقر بيو ترک یيغذا میرژ يبررس 26

استان  یدر آبها .Stichopus sp  یيایاردريخ

 هرمزگان

51567 21/5/97  

 یمقایسه شاخصهای رشد و بقاء درجمعيت ها 21

مختلف جهت به گزیني مولدین قزل آالی رنگين 

 یکمان عاری از بيمار

55059 17/7/95  

بهينه سازی جيره غذایي با هدف افزایش  22

ایي تغذیه و ارتقای شاخص های رشد، بهبود کار

 سيستم ایمني تاسماهيان پرورشي

 فيلماهي و تاسماهي سيبری( )فاز اول:

55922 0/5/95  

پایش و ارزیابي نقش غذا و مدیریت تغذیه در  27

طي مراحل مختلف رشد مولدین قزل آالی رنگين 

 کمان عاری از بيماری خاص

50699 1/0/95  

های معيتطالعات پرورش و به گزیني در جطرح م 21

 ماهيان مولد قزل االی عاری از بيماری
54265 9/7/95  

بررسي اثر تغذیه ای الرو مگس خانگي بر روی  25

ميزان رسيدگي جنسي، هم آوری مولدین و رشد 

 پست الرو ميگوی وانامي

50252 16/7/95  

ضوابط و معيارهای تجربيات آبزی پروری خوب  20

 ماهي قزل آالی رنگين کمان ایران

09750  1/16/95  

تاثير پربيوتيک گاالکتواليگوساکارید بر عملکرد  27

رشد، پاسخ های ایمني و مقاومت در برابر باکتری 

Aeromonas hydrophila  در شاه ميگوی

 چنگال باریک آب شيرین

50515 22/16/95  
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ارزیابي شاخص های بهداشتي، استقرارایمني  25

يایي و زیستي و کاربرد مناسب داروها، مواد شيم

ضد عفوني کننده ها در پایلوت تحقيقاتي توليد 

 قزل آالی عاری از بيماری خاص

50965 2/11/95  

ضوابط پرورش ماهيان دریایي  تدوین معيارها و 29

 قفس در

57250 21/1/99  

بررسي تاثير مکمل گياهي بر رشد ماهي قزل  76

 آالی رنگين کمان پرورشي در مرحله پرواری

57075 12/7/99  

دریاچه  امکان سنجي پرورش ماهي درقفس در 71

های پشت سدهای ارس، حسنلو و شهيد قنبری 

استان آذربایجان غربي با تعيين عوامل غير 

 زیستي

57719 1/1/99  

کيلو آلژینات سدیم از جلبک دریایي  56توليد  72

 سارگاسوم سواحل چابهار

55756 22/7/99  

ماده  اندازه گيری قابليت هضم مواد مغذی 77

خوراکي گلوماتين )از فرآورده های آرد گندم( در 

 ماهي قزل آالی رنگين کمان
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 1799 فيتال در مزرعه انیخوراك آبز یسازدستورالعمل آماده 71

 1799 فيتال هازجلبکینامه کشت ر وهيش 72

 1799 ترجمه انيپرورش هامورماه ياصول و مبان 77

71 Proceedings of 4th International Congress of Fisheries and 

Aquatic Research 
 1799 گردآوری

 1166 ترجمه  (یيايباس آس ي)س یباراموند يپرورش ماه یراهنما 75

 

 تشویقات و جوایز علمي :

 تاریخ اعطاء اعطا کننده مورد ردیف

 1757 محيط زیستاز سازمان حفاظت  جایزه ملي محيط زیست 1

 1751 آلمان OQS 11661استاندارد ایزو  2

7 

سازمان حفاظت محيط زیست، وزارت  چندین لوح تقدیر از مقامات دولتي داخلي

، مرکز جهاد کشاورزی، وزارت ارشاد

 وزش عالي امام خمينيآم

 

 1759 ریيس سازمان شيالت ایران تقدیرنامه 1

 1796 موسسه تحقيقات شيالت ایران محقق نمونه 5

 2616 سازمان ملل متحد )برنامه جهاني غذا( تقدیرنامه  0

 1791 ریيس دانشگاه اسالمي واحد بابل تقدیرنامه  7

5 
ریيس موسسه تحقيقات علوم شيالتي  تقدیرنامه 

 کشور

1792 

9 
مدیرکل حفاظت از محيط زیست استان  تقدیرنامه

 تهران

1792 

16 

معاون وزیر جهاد کشاورزی و ریيس  تقدیرنامه

سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج 

 کشاورزی

1792 

 1792 همایش ملي کشاورزی، آبزیان و غذا سپاس نامه 11

 1797 همایش ملي آبزی پروری نوین سپاس نامه 12
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17 
دبير ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش  اس نامهسپ

 بنيان دریایي

1791 

 1795 هفته پژوهش استان البرز رکليدب لوح سپاس 11

 

 

 

 ه اندازی آزمایشگاه، کارگاه آموزشي و واحدهای تحقيقاتي و آموزشي:طراحي و را

 زمان خاتمه زمان شروع محل عنوان ردیف

آموزشي  طراحي و راه اندازی کارگاه 1

کاربرد نانوتکنولوژی در کشاورزی، 

 شيالت و محيط زیست

سازمان شيالت  -تهران

 ایران

 1759اسفند  11 1759 اسفند 16

طراحي و راه اندازی کارگاه آموزشي  2

 تکثير و پرورش گياهان آبزی

مرکز آموزش امام  -کرج

 خميني

 1796آذر  7 1796آذر  0

راه اندازی نمایشگاه مشارکت در  7

 فرآورده های نوین شيالتي معرفي

موسسه تحقيقات علوم 

 شيالتي کشور

 تير ماه 10 تير ماه 10

مشارکت در برگزاری اولين جشنواره  1

ملي و نمایشگاه کانون هماهنگي 

 دانش و صنعت فرآوری آبزیان

موسسه تحقيقات علوم 

 شيالتي کشور

 تير ماه 10 تير ماه 10

 موزشيطراحي و راه اندازی کارگاه آ 5

 انیآبز ریذخا یاثرات بازساز يبررس

 (یيایدر انيو ماه گوي)م یيایدر

موسسه تحقيقات علوم 

 شيالتي کشور

 1791مرداد  5 1791مرداد  5

 طراحي و راه اندازی کارگاه آموزشي 0

در  ايآرتم ستيو س وماسيب ديتول

راهکار توسعه  کیکشور به عنوان 

 (دهای)فرصت ها و تهد

علوم موسسه تحقيقات 

 شيالتي کشور

 1791مرداد  20 1791مرداد 20

 يکارگاه آموزش یمشارکت در برگزار 7

 طیجلبک ها در شرا زیپرورش ر

 رانیا يمياقل

دانشگاه کردستان، 

 يمل شیهما نيچهارم

منابع  یپژوهش ها

 تیبا محور رانیا يعيطب

و بوم سازگان  التيش

 يآب یها

 1795مهرماه  29 1795مهرماه  29

ي و برگزاری کارگاه آموزشي طراح 5

 بزی پروری در قفسآبين المللي 

مرکز آموزش امام  -کرج

 خميني

آبان  19لغایت  15

1795 

 1795آبان  19لغایت  15

     نشست  یمشارکت در برگزار 9

از مکمل ها در صنعت  یبهره مند

 1790ان ماه آب 1 1790آبان ماه  1علوم  قاتيموسسه تحق
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 کشور يالتيش يپرورش انیآبز یغذا

 يکارگاه آموزش یو برگزار يطراح 16

 يگرماب انيماه کيژنت

سازمان شيالت  -تهران

 ایران

تيرماه  21لغایت  19

1790 

 1790تيرماه  21لغایت  19

 يکارگاه آموزش یو برگزار يطراح 11

 نینو یها یفناور يمعرف يالملل نيب

 یپرور یآبز

علوم  قاتيموسسه تحق

 کشور يالتيش

 1790دی ماه  5 1790ه دی ما 5

 يکارگاه آموزش یو برگزار يطراح 12

 "تغذیه آبزیان در قفس" يالملل نيب

سالن همایش های بانک 

 کشاورزی

 تهران و بوشهر 27و  22 1797اردیبهشت 

 يکارگاه آموزش یو برگزار يطراح 17

 نینو یها یفناور يمعرف يالملل نيب

 یپرور یآبز

دانشکده دامپزشکي 

هيد چمران دانشگاه ش

 اهواز

 1797مهر ماه  25 1797مهر ماه  25

 يکارگاه آموزش یو برگزار يطراح 11

 "بيوفالك" يالملل نيب

پژوهشکده خليج فارس 

 )بوشهر(

 1797آذر  5 1797آذر  5

فناوری های نوین   نشست یبرگزار 15

 در ساخت خوراك آبزیان

علوم  قاتيموسسه تحق

 کشور يالتيش

 1797 آذر 19 1797آذر  19

مشارکت در برگزاری و اجرای هفته  10

انتقال یافته و بازدید ترویجي از 

توانمندی های آبزی پروری دریایي 

)پرورش ماهي در قفس( در آبهای 

 ساحلي جنوب کشور

 1797آبان  76 آبان 25 

 

 

 علمي و پژوهشي داخلي و خارجي: …ها و ها، کميته همکاری با مجامع، شوراها، کميسيون

 عنوان ردیف
 تاریخ

 عضویت

عضویت  مدت

 ماهبه
 سمت

 دبير 70 1777 کميته آبزیان 1

 عضو 70 1777 کميته فرآورده های بيولوژیک 2

 عضو 70 1777 کميته فرآوری آبزیان 7

 عضو ادامه دارد 1757 انجمن آبزی پروری مالزی 1

 عضو ادامه دارد 1755 انجمن نشریات تخصصي کشاورزی 5

 عضو ادامه دارد 1757 ی پژوهشي مرکز تحقيقات ماهيان سردابي کشورشورا 0
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 عضو ادامه دارد 1757 شورای هماهنگي مرکز تحقيقات ماهيان سردابي کشور 7

 عضو  ادامه دارد 1751 سازمان نظام مهندسي کشاورزی و منابع طبيعي استان تهران 5

9 
رزی و کارگروه شيالت و آبزیان سازمان نظام مهندسي کشاو

 منابع طبيعي استان تهران

  و دبير عضو ادامه دارد 1757

 دبير اجرایي 12 1757 نخستين همایش ملي ماهيان سردابي کشور 16

11 
شورای عالي  ضوع 12 1755 نخستين همایش ملي صنعت گياهان دارویي

 سياستگذاری

 عضو کميته علمي 12 1755 نخستين همایش ملي صنعت گياهان دارویي 12

 دبير اجرایي 12 1759 نخستين همایش ملي ماهيان زینتي کشور 17

 عضو کميته علمي 12 1759 نخستين همایش ملي ماهيان زینتي کشور 11

11 
کارگاه آموزشي نانو تکنولوژی و کاربردهای آن در کشاورزی، 

 شيالت و محيط زیست

 دبير اجرایي 1 1759

 دبير اجرایي 1 1796 کواریومي آب شيرینکارگاه آموزشي تکثير و پرورش گياهان آ 15

 عضو ادامه دارد 1796 کاربردی -کارگروه تدوین منایع درسي دانشگاه جامع علمي 10

 ریيس ادامه دارد 1791 انجمن علمي ماهيان زینتي ایران 17

 عضو ادامه دارد 1791 آموزش و ترویج موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشورکارگروه  15

 عضو 1795 1791 اصالح ساختار موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور کارگروه 19

26 
قانون  21ماده شورای راهبری شيالت و آبزیان  يتخصص تهيکم

 بهره وری کشاورزی افزایش

 عضو 1795 1791

21 
کتگره بين المللي آبزی پروری خاورميانه و آسيای مرکزی 

(MECAA2015) 

 اصلي پانل  عضو 1791 1791

22 
ه بين المللي آبزی پروری خاورميانه و آسيای مرکزی کتگر

(MECAA2015) 

 عضو کميته علمي 1791 1791

کتگره بين المللي آبزی پروری خاورميانه و آسيای مرکزی  27

(MECAA2015) 

 عضو کميته اجرایي 1791 1791

تخصصي  -کانون بسيج علمي انیآبز هیتغذ يهسته تخصص 21

 کشور موسسه تحقيقات علوم شيالتي

 مسوول هسته ادامه دارد 1795

موسسه آموزش  انیو آبز التيش يدرس یزیهسته برنامه ر 25

 کاربردی وزارت جهاد کشاورزی -عالي علمي

 عضو هسته ادامه دارد 1795

 يالتيعلوم ش قاتيموسسه تحق برنامه ششم نیستاد تدو 20

 کشور

 عضو ستاد ادامه دارد 1795
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 عضو کميته اجرایي 1790 1795 همایش ملي جلبک 27

کارگروه علمي و فني تکثير و پرورش ماهيان دریایي، آرتميا و  25

 سایر آبزیان آب شور

 عضو کارگروه ادامه دارد 1790

 عضو کميته علمي 1790 1790 دومين همایش ملي ماهيان زینتي ایران 29

 عضو کميته علمي 1797 1797 زنده یو غذا هیتغذ يمل شیهما 76

 عضو کميته علمي 1797 1797 آبزی پروری دریایي و محيط های محصور يمل شیاهم 71

 

 ثبت اختراع:

 وضعيت عنوان ردیف
 ثبت شده  ((Iranocichla hormuzensis و پرورش سيچالید ایراني تکثيرفرآیند  1

( به % 166) یگزیني کنجاله تخم پنبه ایراني واریته پاك به صورت کاملجا 2

 جای سویا در جيره غذایي ماهي قزل آالی رنگين کمان

 ثبت شده

 ثبت شده کاربرد اتم اکسيژن در نيازمندی های محيطي پرورش ماهي 7

 انيماه یيغذا رهيدر ج يآرد ماه یپوست گاو به جا زيدروليه ينیگزیجا 1

 ينتیز

 ثبت شده

 (Litopenaeus vannameiمکمل و همبند غذای ميگوی پاسفيد غربي) 5

 قهوه ای بر پایه پرميکس ویتامينه و مواد معدني پودر گياه دریایي

 ثبت شده

 تعيين شيوه القای طبيعي اووالسيون در ماهي سيچالید ایراني 0

 (Iranian cichlid) 

 ثبت شده

جعفری  گياهبا استفاده از   (Cyprinus carpio)مکمل غذایي ماهي کوی  7

(Petroselinum sativum ) 

 ثبت شده

 

محيط     ، مجله علمي ایران مقاله مربوط به مجالت علمي داخلي و خارجي از جمله مجله علمي شيالت 166بيش از  :تداوری مقاال

دانشگاه آزاد توسعه آبزی پروری  مجله محيط زیست،ي، مجله آبزیان زینت ، مجله بيولوژی دریا دانشگاه آزاد اهواز،زیست جانوری

 و .... Iranian Journal of Fisheries Sciences ،(Walailak Journal (Thailand مجله پدافند غير عامل، الهيجان،ّ

، اولين تيزین ماهيان محوریت شيالتي با هایپژوهش همایش همایش ماهيان زینتي، اولين و همایش های علمي داخلي از جمله 

منطقه ای آبزی پروری  -(، همایش مليMECAA2015) ، کنگره بين المللي آبزی پروری خاورميانههمایش ملي آبزی پروری نوین

 و ...ماهيان دریایي 

 

 

 

 

file:///H:/mohseni/All%20fishes%20of%20Iran/CountrySpeciesSummary.cfm
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 های دانشجویي :نامهسرپرستي پایان

 عنوان ردیف

 مقطع

 سال تحصيلي دانشگاه

س
شنا

ار
ک

 ي

شد
ار

را 
کت

د
 

1 
چي ميگوی ببری سبز استان بوشهر  بررسي فلور قار

  های قارچي افراد در عرض شماليو عفونت

 1756  تهران  ****

 2 
  (Petroselinum sativum)اثر کاربرد گياه جعفری

  (Carassius auratus)بر شاخص رشد گلدفيش 

   آزاد اسالمي واحد تهران  ****

 شما ل

92-1791 

7 
ست گاو به جای بررسي امکان جایگزیني هيدروليز پو

 آرد ماهي در جيره غذایي ماهي زینتي فالور هورن

آزاد اسالمي واحد تهران     ****

 شما ل

97-1792 

 1 
     بررسي تنوع گونه ای دوزیستان بي دم در 

 رودخانه های شرق استان تهران

 -پيشواآزاد اسالمي واحد   ****

 ورامين

97-1792 

5 
       باری در بررسي تنوع گونه ای سگ ماهي جوی

 رودخانه های شرق استان تهران

 -آزاد اسالمي واحد پيشوا  ****

 ورامين

97-1792 

0 

اثر سطوح مختلف سين بيوتيک )بایومين ایمبو( بر 

شاخص های رشد، بازماندگي و کيفيت آب محيط 

 Piaractus)پرورش بچه ماهي پيرانای پکو 

mesopotamicus) 

 1792-97 آزاد اسالمي واحد بابل  ****

7 
بررسي فونستيک دوزیستان بي دم در جنوب شرق 

 استان تهران

 -واحد پيشوا يآزاد اسالم  ****

 ورامين

91-1797 

5 

ه و صرفه شال تيفيرشد، ک های شاخص يبررس

گورامي عظيم الجثه  يپرورش ماه یاقتصاد

(Osphronemus goramyدر مقا )با ماهي  سهی

 یدر استخرها (Cyprinus carpioکپور معمولي )

 يبه روش پرورش تک جنس يبتون

دانشکده  -دانشگاه گرگان **** 

 منابع طبيعي و شيالت

97-1791 

9 

 یآلوئه ورا بر فاکتورها اهيبرگ گ يعصاره اتانول ريتأث

 یريدم شمش يدر ماه يمثل ديرشد و عملکرد تول

(Xiphophorus helleri) 

دانشکده  -دانشگاه گرگان  ****

 و شيالت منابع طبيعي

90-1795 

16 

 Terrestis) سطوح مختلف خارخاسک ريتاث

tribulus( و پنج انگشت )Vitex agnus castus )

دم  يرشد در ماه های و شاخص دمثليبر عملکرد تول

 (Xiphophorus helleri) یريشمش

دانشکده  -دانشگاه گرگان  ****

 منابع طبيعي و شيالت

90-1795 
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11 

بر عملکرد  يختلف غدادهم یدرصدها ريتاث يبررس

         یريدم شمش يماه يمثل ديتول

(Xiphophorus helleri) 

دانشکده  -دانشگاه گرگان  ****

 منابع طبيعي و شيالت

97-1790 

12 

و   caulerpa sertularioides یعصاره ها ريتاث

laurencia papillosa یدهاياس یداریپا زانيبر م 

قزل  يماه ی اشباع در گوشت چرخ شده ريچرب غ

 گراد سانتي درجه 1±1   یکمان در دما نيرنگ یآال

واحد ، دانشگاه آزاد اسالمي  ****

 تهران شمال

90-1795 

17 

 دهيکليس انيماه یخوراك برا ديتول یساز نهيبه

بر اساس حذف  زریبااستفاده از دستگاه مارمورا

 يستیز يابیو ارز کیولوژيب يحرارت وبررس

واحد ، اسالميدانشگاه آزاد   ****

 تهران شمال

90-1795 

11 

 ينتیز يپرورش سه گونه ماه نهيبه طیشرا نييتع

Astronotus ocellatus  ،Pterophyllum 

scalare  وLabidochromis caeruleus 

 استان تهران یکارگاه ها يپرورش طیتوجه به شرا با

واحد ، دانشگاه آزاد اسالمي  ****

 تهران شمال

90-1795 

 

 

 وابق اجرایي:س

 تاریخ انتصاب سمت ردیف
 مدت اشتغال در سمت

 مذکور به ماه 

 12 1775 مدیر روابط عمومي و امور بين الملل 1

 0 1775 یر مرکز اسناد علميدم 2

 12 1770 مدیر گروه فرآورده های بيولوژیک 7

 76 1777 مدیر گروه تغذیه آبزیان 1

 12 1756 و مسوول حوزه ریاست انتحقيقات شيالت ایر مشاور ریيس موسسه 5

 12 1755 آبزیان و فيزیولوژی مدیر گروه تغذیه 0

 ادامه دارد 1757 انتشارات موج سبز مدیر 7

 ادامه دارد 1752 آبزیان پژوهشي دنيای-مسئول نشریه علميمدیر  5

 ادامه دارد 1779 پژوهشي موج سبز-مسئول نشریه علميمدیر  9

 1755 1757 ز تحقيقات ماهيان سردابي کشورمعاون تحقيقاتي مرک 16

 ادامه دارد 1757 عضو و دبير کارگروه شيالت و آبزیان سازمان نظام مهندسي استان تهران 11
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 1755 1755 دبير اجرایي نخستين همایش ملي ماهيان سردآبي کشور 12

 1759 1750 عضو هيئت مدیره انجمن نشریات تخصصي کشاورزی و صنایع غذایي کشور 17

 1792 1759 خجير -ریيس ایستگاه تحقيقات فناوریهای نوین شيالتي کشور 11

 ادامه دارد 1796 کاربردی -عضو کارگروه تدوین منایع درسي دانشگاه جامع علمي 15

 ادامه دارد 1791 ریيس انجمن علمي ماهيان زینتي ایران 15

 1797 1792 صصيو سازمان های تخ امور بين الملل، مدیر روابط عمومي 10

 ادامه دارد 1792 ن الملليعضو و دبير کميته هماهنگي امور ب 17

 ادامه دارد 1796 کارشناس ممتاز سازمان نظام مهندسي کشاورزی و منابع طبيعي استان تهران 15

 ادامه دارد 1792 کارشناس رسمي گرایش شيالت و آبزیان 19

26 
نتخابات سازمان نظام مهندسي نایب ریيس کميته اجرایي چهارمين دوره ا

 کشاورزی و منابع طبيعي استان تهران 

1792 1797 

 1797 1797 مرکز آموزش عالي امام خميني کرج -معاون برنامه ریزی و پشتيباني 21

 ادامه دارد 1797  زینتي آبزیان ترویجي -مسئول نشریه علميمدیر  22

 ادامه دارد Survey in Fisheries Sciences 1797پژوهشي -مسئول نشریه علميمدیر  27
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 شيالتي کشور

1791 15/5/95 

 ادامه دارد 1791 زیانبازار و تجارت آب هیمدیر مسئول نشر 20

 ادامه دارد 15/5/95 مشاور ریيس موسسه و مدیر حوزه ریاست 27
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 ادامه دارد -1755 مرکز آموزش عالي امام خميني 1 1 دام، شيالت و آبزیان 1

 ادامه دارد -1759 مرکز آموزش عالي امام خميني 2 1 ساخت و تزیين آکواریومطراحي،  2
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 ادامه دارد -1759 مرکز آموزش عالي امام خميني 1 1 تغذیه ماهيان زینتي 7

 

 دوره های آموزشي:

ردی عنوان مدت

 ف
 1 سومين کارگاه آموزشي تخصصي اکوتوریسم ساعت 5

شيالت، کشاورزی و  ا نانوتکنولوژی، رویکردها و کاربردهای آن با تاکيد برشنایي بآکارگاه آموزشي  ساعت 10

 محيط زیست
2 

 7 کارگاه آموزشي تکثير و پرورش گياهان آکواریومي آب شيرین ساعت 10

 1 دوره آموزش عمومي ویژه کارشناسان رسمي ساعت 71

 5 شبکه های توليد و توزیع محصوالت استراتژی بازاریابي برای محصوالت سالم و ارگانيک و ایجاد ساعت 1

 0 دوره آموزشي آشنایي با ارزش افزوده ساعت 5

 7 معرفت شناسي اسالمي و فلسفه علمدوره آموزشي  ساعت 10

 5 دوره آموزشي رسيدگي به تخلفات اداری ساعت 12

 9 دوره آموزشي قوانين و مقررات مرتبط با سالمت اداری ساعت 70

 16 شي غير حضوری جاذبه و دافعه علي )ع(دوره آموز ساعت 10

 11 و مدیریت جهادی ياقتصاد و فرهنگ با عزم ملدوره آموزشي  ساعت 15

 12 2نمونه جلد  ريتفسدوره آموزشي  ساعت 70

 17 یتور کشاورز يدوره آموزش ساعت 12

 11 آشنایي با نرم افزار آمار ليزرر يدوره آموزش ساعت 26

 15 آشنایي با مسایل و راهکارهای توسعه صنعت گياهان دارویي ایران يدوره آموزش ساعت 10

 10 معرفت افزایي اسالمي و فلسفه علم يدوره آموزش ساعت 10

 17 یو حرفه ا یاخالق کاربرد يدوره آموزش ساعت 0

 15 یجهاد تیریفرهنگ و مد يدوره آموزش ساعت 5

 19 ی توسعه ای و ارایه راهکارهای کاربردینشست علمي پرورش قفس با نگاهي بر الگوها ساعت 5

 26 (یيایدر انيو ماه گوي)م یيایدر انیآبز ریذخا یاثرات بازساز يروزه بررس کینشست  ساعت 5
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 21 راهکار توسعه کیدر کشور به عنوان  ايآرتم ستيو س وماسيب ديتول کروزهینشست  ساعت 5

 22 اهيان پرورشي در قفس های دریای خزرنشست علمي مدیریت بهداشت و بيماری های م ساعت 1

 27 يداخل یدر آبها یپرور یتوسعه آبز يامکان سنج کروزهینشست  ساعت 0

 شرکت در کارگاه آموزشي ساعت 1

Global Cage Aquaculture Technology 
21 

 25 يردولتيغ یارتقاء مشارکت موسسه با بخش ها يشیکارگاه هم اند ساعت 5

 20 امه های عملياتي و نقش محققين ستادی در فرآیند گزارش دهي تدوین برن ساعت 0

 27 يگزارش ده ندیدر فرآ یستاد نيو نقش محقق ياتيعمل یبرنامه ها نیتدو يشیکارگاه هم اند ساعت 0

منظر قرآن از  ياسالم)بایسته های خانواده متعالي در سبک زندگي  یيمعرفت افزا يدوره آموزش ساعت 15

 (کریم
25 

 29 اصول تعليم و تربيت اسالمي -(1آشنایي با معارف اسالمي ) ساعت 10

 76 زیر یز و سطح یز انيم انيماه یو عمل آور ديص يشرکت در نشست علم ساعت 5

 71 نمونه( ريتفس -)جلد سوم میقرآن کر ريشرکت در دوره همراه با تفس ساعت 70

 The role of nutritional supplements and additives improving aqua feeds ساعت 5/1

quality 
72 

 77 (یو حرفه ا ي)اخالق علم 2 يبا معارف اسالم یيآشنا ساعت 10

 71 (1795آبان  19لغایت  15شرکت در کارگاه های بين المللي آموزشي آبزی پروری در قفس ) ساعت 76

 75 خزر یایدر انيکفال ماه ریذخا یو بازساز ريتکث يدوره آموزش ساعت 0

 70 یپرور یبه آبز يباربوس با هدف معرف يگرماب يماه يدوره آموزش ساعت 0

 77 یو سطح ز یز انيم انيماه یو عمل آور ديص يدوره آموزش ساعت 0

 75 اصالح نژاد کپور ماهي ساعت 21

 79 روش های نوین آبزی پروری ساعت 5

 16 و چشم اندازهای توليد علم يعلم سنج يمبان ساعت 5

 11 آشنایي با عناصر خبر نویسي پایه در روابط عمومي ساعت 0

 12 اصول فناوری آموزشي و فرآیند توليد در رسانه های نوشتاری بخش کشاورزی ساعت 15

 17 اصالح نژاد کپور ماهيان ساعت 5

 11 قوائد حاکم بر تجاری سازی محصوالت پژوهشي  ساعت 2
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 15 ر و پرورش ماهيان زینتيروش های نوین در صنعت تکثي ساعت 7

 10 اقتصاد توليد در ماهيان زینتي ساعت 7

 17 روش های تکثير و پرورش گياهان آکواریومي ساعت 7

 International workshop on sustainable aquaculture (Breeding program on 

tilapia and seabass) 
15 
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