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 1391 دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبيعي گرگان  شيالت دكتری تخصصي 1

 1387                                   دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبيعي گرگان شيالت                    كارشناسي ارشد 2

 1375 دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبيعي گرگان  شيالت كارشناسي 3

 1369                                  دانشگاه پزشكي  بابل  تكنسين اتاق عمل كارداني 4

استخرهای پرورش ،مركز تكثير و پرورش شهيد غالب  رابطه بين ميل غذایي  بچه ماهيان خاویاری گونه قه برون و زئوپالنكتون های كارشناسي ارشد :عنوان پایان نامه  -7

 رجایي ساری

(،كلرید سدیم  و سبز ماالشيت ptcc1430نترل ساپرولگنيازیس تخم تاسماهي ایراني با سودوموناس آئروژینوزا)ارزیابي  مقایسه ای روش ك: عنوان پایان نامه دكتری  -8

 در هچری های ماهيان خاویاری

 

 : های تحقيقاتي ها و طرح پروژه -9        

 عنوان پروژه/طرح
نوع 

 *تحقيق
 واحد اجرا

سمت در 

 پروژه/طرح
 **وضعيت 

سال 

 شروع
 سال خاتمه

 ه ثبتشمار

 گزارش نهایي

بررسي بيولوژی برگ پایان ) 

آپوس و لپتستریا ( در استخر های 

خاكي پرورش بچه ماهيان 

 خاویاری سد وشمگير

 پروژه

مركز تحقيقات 

ذخایر آبهای 

 داخلي   گلستان

 003/009/81 82 81 پایان یافته همكار ارشد

بررسي شيوع انگلي كرمي داخلي 

رون دستگاه گوارش مولدین قره ب

 سواحل جنوب شرقي دریای خزر
 پروژه

مركز تحقيقات 

آبزیان ذخایر

آبهای داخلي   

 گرگان

 84 83 پایان یافته همكار ارشد

مصوب داخلي  

تحقيقات شيالت 

 گلستان

 شماره ثبت :
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بررسي اكولوژی بچه ماهيان 

خاویاری در استخر های خاكي 

 كارگاه شهيد مرجاني
 پروژه

دانشگاه علوم 

كشاورزی و 

منابع طبيعي 

 رگانگ

 87 86 پایان یافته همكار ارشد
،1353/42—

12/10/86 

مروری برساپرولگنيازیس در 

مراكزتكثيروپرورش ماهيان 

سردابي با تاكيدبرتحقيقات ملي و 

بين المللي انجام شده درخصوص 

روش های پيشگيری؛ كنترل و 

 درمان 

پژوهشكده  پروژه

اكولوژی دریای 

 خزر

-76-12-92147 29/12/93 1/5/92 خاتمه یافته مشاور

2 

ارزیابي ذخایر ماهيان كپوروكلمه 

 در آبهای ایراني دریای خزر

مركز تحقيقات  پروژه

آبزیان ذخایر

آبهای داخلي   

 گرگان

-9255-92002 9/1393 7/1392 خاتمه یافته همكاراصلي

12-77-01 

 

مركز تحقيقات  پروژه ارزیابي ذخایرماهي سفيد

آبزیان ذخایر

آبهای داخلي   

 انگرگ

مهر  خاتمه یافته مجری

1396 

  1397مهر 

مركز تحقيقات  پروژه ارزیابي ذخایر ماهي سفيد

آبزیان ذخایر

آبهای داخلي   

 گرگان

  98مهر  97مهر  درحال اجرا مجری

 

بانک ژن زنده استخواني دریای 

 خزر)كپور و كلمه(
 پروژه

مركز تحقيقات 

آبزیان ذخایر

آبهای داخلي   

 گرگان

فروردین  جرادرحال ا مجری

97 

فروردین 

1402 

 

 شده        ، متوقف    مختومه   : در دست اجراء وضعيت  ** ، طرح شورای تحقيقات و فناوری استان          ، طرح خاص     ، طرح مستقل   طرح مشترك     : پروژه، وع تحقيقن  *

 : مقاالت علمي و پژوهشي -10       
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 شماره
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1 
نقش زئو پالنگتون ها در مناسبات تغذیه ای بچه 

ماهيان خاویاری گونه قره برون در استخرهای پرورش 

 (1378مركز تكثيرو پرورش شهيد رجایي ساری )

   

مجله علمي 

ژوهشي پژوهش و  پ

 سازندگي

 16جلد  

 3شماره 

پایيز 

1382 

 

1 
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انگل های كرمي دستگاه گوارش الك پشت بركه ای  2

(Emys orbicularis در استخرهای پرورش بچه )

 ماهيان خاویاری ،استان گلستان

   

مجله علمي 

 پژوهشي شيال ت

 1شماره 

 13سال 

بهار 

1383 

 

2 

وتوليد مثل الك پشت بركه ای در مقدمه ای بر تغذیه  3

استخرهای پرورش ماهيان خاویاری،مركز خاویاری 

 گرگان ) سد وشمگير( استان گلستان

   

مجله علمي 

پژوهشي علوم 

كشاورزی و منابع 

 طبيعي گرگان

 5شماره 

 12سال 

دی -آذر

84 

 

2 

بررسي فراواني انگل های كرمي دستگاه گوارش  4

 نوب شرقي دریای خزرمولدین قره برون در سواحل ج

   

 –مجله علمي 

 پژوهشي شيالت

سال 

 3شماره 16

پایيز 

1386 

 

2 

5 

مطالعه اثر محلول های تقویت كننده اسپرمي بر 

 تحرك اسپرم كپوردریایي

   

مجله علمي 

تخصصي زیست 

شناسي شيل 

 آمایش

سال اول 

 4شماره

زم1388

 ستان

 

5 

6 

ل اثر غلظت های متفاوت سم تری كلروفن بر كنتر

 زمان مرگ مير

 LC50 ,( LT50)درآپوس

   

مجله علمي 

تخصصي زیست 

شناسي شيل 

 آمایش

سال اول 

 4شماره

زمستان 

1388 

1 

7 
Survey on the metazoan parasites in 

Neogobius fishes from Southeastern 

part of the Caspian Sea 

   

Iranian 

Journal of 

Fisheries 

Sciences 

(ISI) 

104-

95(1)10 

2011 
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8 
شيوع انگل های كرمي بادكشدار و لوله ای دستگاه 

گوارش ،پوستوخون مولدین خاویاری در جنوب شرق 

 دریای خزر

   

 –مجله علمي 

پژوهشي زیست 

 شناسي ایران

 ،5جلد

 1 -1392 26شماره 

9 
In vitro inhibition of Saprolegnia sp. 

Growth isolated from Persian Sturgeon 

(Acipenser  persicus) eggs by 

Pseudomonas aeroginosa (PTCC:1430) 

 

   

Caspian 

Journal of 

Environmental 

Sciences(ISI) 

Vol.10(2

) 2013 1 

بررسي روند تغييرات صيد یكساله شگ ماهي درخليج  10

 گرگان

   

دانشگاه آزاد اسالمي 

 واحد بندرعباس
 1395 2 

ي شيزوتراكس زارودني باكپمطالعه كشت توام ماه 11  

    ورماهيان چيني

دانشگاه آزاد اسالمي 

 واحد الهيجان
پایيز 

1395 
2 



 
4 

مطالعه ی برخي خصوصيات مورفومتریک و مریستيک  12

ماهي گلچراغ در آبهای داخلي استان سيستان 

 بلوچستان

   

دانشگاه آزاد اسالمي 

 واحد بندرعباس
زمستان  

1396 
2 

نتيكي محيط های محصورپرورش مطالعه ی جوامع ب 13

    ومولد سازی ماهي كپوردریایي درخليج گرگان

دانشگاه آزاد اسالمي 

 واحد الهيجان
زمستان  

95 
2 

14 
مطالعه انگل های كرمي گوارشي در  مولدین قره 

صيد شده از سواحل  (Acipenser persicusبرون)

 (1395-1396جنوب شرقي دریای خزر)

 

   

مجله محيط زیست 

 جانوری 
 

پذیرش 

شده در 

 97سال 

1 

 ارزیابي علل احتمالي تلفات ماهي 15

  یافته   پرورش (Cypirnus carpioكپوردریایي)

 درحصار توری درخليج گرگان

   

مجله محيط زیست 

 جانوری 

پذیرش در 

 2  97سال 

16 

    مطالعه سطح تروفيكي در خليج گرگان

مجله آبزیان دریای 

 خزر

–سال سوم 

 – 1 شماره

 97سال 

 2 

 های علمي وپژوهشي معتبر داخلي یا خارجي اشاره شود. در مورد مقاالت چاپ شده، باید صرفاً به مقاالت چاپ شده در مجله  *

 كتب و سایر آثار منتشر شده: -11     

 تيراژ نوع* عنوان ردیف
 تعداد

 صفحات
 تاریخ چاپ

 1391 100 2000 گرداوری كتابچه ی طبخ آبزیان 1

 …نوع: تاليف، گردآوری ، ترجمه،  *

 تشویقات و جوایز علمي :-12     

 تاریخ اعطاء اعطا كننده مورد ردیف

1 
هشتمين جشنواره  -كارمند نمونه سازمان شيالت ایرانر یلوح تقد

 شهيد رجایي
 1384شهریور  معاون  وزیر و رئيس سازمان شيالت ایران

 1390 استانداری استان گلستان تقدیر:پژوهشگر برترلوح    2

 28/12/1387 معاونت آبزی پروری  سازمان شيالت ایران لوح تقدیر:خدمت صادقانه در بخش بازسازی ذخایر آبزیان 3

 1388 معاونت آبزی پروری سازمان شيالت ایران لوح تقدیر:فعاليت در بخش بازسازی ذخایر 4

 1388 گلستان استانداری  استان لوح تقدیر:پژوهشگر برتر 5

 1395 ریس روابط عمومي سازمان جهاداستان لوج تقدیر: فعاليت های روابط عمومي 6

 لوح تقدیر برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش 7
ریيس مركز تحقيقات آموزش كشاورزی و منابع طبيعي 

 استان گلستان
1395 

 1395 های داخلي گرگانریيس مركزتحقيقات ذخایر آبزیان آب لوح تقدیر برگزاری نمایشگاه  8

 1394 ریيس مركزتحقيقات ذخایر آبزیان آبهای داخلي گرگان لوح تقدیربرگزاری نمایشگاه هفته پژوهش 9

 1394 ریس روابط عمومي سازمان جهاداستان لوح تقدیر فعاليت های روابط عمومي 10
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 پژوهشي داخلي و خارجي :علمي و  …ها و  همكاری با مجامع ، شوراها ، كميسيونها، كميته -13    

 عنوان ردیف
  تاریخ

 عضویت
 سمت*

 مسئول   1387 اتاق فكر اداره كل شيالت استان گلستان 1

 دبير كارگروه 1389 تخصصي و مستند سازی شيالت استان گلستان –كارگروه علمي  2

 عضو 1392 انجمن قارچ شناسي ایران 3

4 WSCS 1395 عضو 

5 WSCS 1396 عضو 

 …مت : ریيس ، دبير ، عضو،س *    

 

 : تدریس -14        

 عنوان واحد درسي ردیف

 تعداد واحد

 سال تحصيلي تدریس دانشگاه محل

 نيمسال

ی
ظر

ن
 

لعم
 ي

ول
ا

وم 
د

 

  * 1390 دانشگاه گلستان ،دانشكده علوم،گروه زیست دریا  2 اقيانوس شناسي 1

  * 1390 نشكده علوم،گروه زیست دریادانشگاه گلستان ،دا 1 2 تكثيروپرورش آبزیان 2

  * 1390 دانشگاه گلستان ،دانشكده علوم،گروه زیست دریا 1  عمليات دریا 3

  * 1390 دانشگاه  پيام نور گرگان 1 2 جانورشناسي عمومي)شيالت( 4

  * 1390 دانشگاه  پيام نور گرگان 1 2 جانورشناسي عمومي)محيط زیست ( 5

 *  1390 شگاه گلستان ،دانشكده علوم،گروه زیست دریادان 1  عمليات دریا 6

  * 1391 دانشگاه گلستان ،دانشكده علوم،گروه زیست دریا  2 اقيانوس شناسي 7

  * 1391 دانشگاه گلستان ،دانشكده علوم،گروه زیست دریا 1 2 تكثيروپرورش ابزیان دریایي 8

 *  1391 ه زیست دریادانشگاه گلستان ،دانشكده علوم،گرو 1  عمليات دریا 9

  * 1392 دانشگاه گلستان ،دانشكده علوم،گروه زیست دریا 1 2 انیتكثيروپرورش آبز 10

  * 1393 دانشگاه گلستان ،دانشكده علوم،گروه زیست دریا 5/0 1 اقيانوس شناسي 11

 *  1393 دانشگاه گلستان ،دانشكده علوم،گروه زیست دریا  2 بوم شناسي دریا 12

 *  1393 دانشگاه گلستان ،دانشكده علوم،گروه زیست دریا 1  يات دریایيعمل 13

  * 1394 دانشگاه گلستان ،دانشكده علوم،گروه زیست دریا  3 تكثير و پرورش آبزیان 14

 *  1394 دانشگاه گلستان ،دانشكده علوم،گروه زیست دریا  2 پویایي شناسي جمعيت و ارزیابي ذخایر آبزیان 15

 *  1394 دانشگاه گلستان ،دانشكده علوم،گروه زیست دریا  2 وس شناسي عمومياقيان 16

 *  1394 دانشگاه گلستان ،دانشكده علوم،گروه زیست دریا 1  آزمایشگاه اقيانوس شناسي 17

  * 1395 دانشگاه گلستان ،دانشكده علوم،گروه زیست دریا  2 زیست شناسي كفزیان 18

  * 1395 دانشگاه گلستان ،دانشكده علوم،گروه زیست دریا  2 یانمباني تكثيرو پرورش آبز 19
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 *  1395 دانشگاه گلستان ،دانشكده علوم،گروه زیست دریا  2 بوم شناسي 20

 *  1395 دانشگاه گلستان ،دانشكده علوم،گروه زیست دریا 1  آزمایشگاه بوم شناسي 21

  * 1396 علوم،گروه زیست دریادانشگاه گلستان ،دانشكده   2 زیست شناسي كفزیان 22

  * 1396 دانشگاه گلستان ،دانشكده علوم،گروه زیست دریا  2 مباني تكثيرو پرورش آبزیان 23

 *  1397 دانشگاه گلستان ،دانشكده علوم،گروه زیست دریا  2 بوم شناسي آبزیان 24

 *  1397 ریادانشگاه گلستان ،دانشكده علوم،گروه زیست د 1  آزمایشگاه بوم شناسي 25

 

 های دانشجویي : نامه سرپرستي پایان -15       

 عنوان ردیف

 مقطع

 سمت -  دانشگاه
سال 

 تحصيلي

 نيمسال

ي
اس

شن
كار

ا 
 درش

ی  
تر

دك
 

ول
ا

وم 
د

 

1 
شناسایي انگل های گاو ماهي دم گرد و ارتباط آلودگي با 

 طول و وزن ماهي
*  

دانشگاه  شهيد  -تهران

 بهشتي
1387 * 

 

2 
رزیابي ليمنولوژیک مجموعه تاالب های بين المللي ا

 االگل و آلماگل و اجي گل در استان گلستان
 * 

دانشگاه علوم  -گرگان

كشاورزی و منابع طبيعي 

 گرگان

1396 * 

 

 

  : مهارتهای شخصي -16        

 ميزان تسلط مهارت ردیف

 خوب وتر يبا كامپ یيآشنا 1

 خوب يسيگلبا زبان ان یيآشنا 2

 خوب SPSSكاربانرم افزار آماری  3

 متوسط كار با نرم افزار جيره نویسي 4

 اشاره شود. …در این جدول الزم است به مهارتهایي نظير آشنایي با زبانهای بيگانه، كامپيوتر و   *

 

 : سایر موارد -22

 :گذرانده يآموزش وكارگاه های دوره هاتعدادی از 

 -6آیين نگارش و مكاتبات اداری -5كاربردتجزیه و تحليل داده های اكولوژیک -4نشر روميزی)بكمک  ویندوز( -3آموزش عمومي رایانه -2يانروش های تعين جنس ماه

جلوه ها  -11ليسيدوره كامل زبان انگ -10تعيين جنسيت ماهيان خاویاری -9اخالق پيامبران از دیدگاه قران -8روابط انساني -7شناسایي و استفاده از ظرفيت های ذهني

اسالم وزیبایي ها ی آن با  -15رفتار شناسي ماهي IDSL14دوره كامل  -13تعين جنسيت و مراحل رسيدگي جنسي ماهيان خاویاری -12ی خدامحوری در زندگي

نقش اهل  -20مدل سازی فرایند ها -Iso9001,Iso1400119 -18دنيا و آخرت از دیدگاه قران كریم -17خانواده ، فراغت ها و چالش ها -16نگرشي بر سرور و شادی

 -25كارآفریني در صنعت شيالت و آبزیان درایران -24آسيب شناسي تربيت دیني -23مدیریت استراتژیک -22اصول توليد خوراك آبزیان -21بيت درتبيين معارف اسالمي

 اولتفسير نيم جزء قرآن كریم از جلد  - 27دوره جيره نویسي -26پرورش ماهيان اكواریومي


