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 -11سوابق تحصيلي:
رديف

مدرك

سال اخذ مدرك

رشته تحصيلي

معدل
توضيحات

دانشگاه محل تحصيل
تحصيلي*

1

کارشناسی

مهندسی منابع طبیعی  -شیالت

دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان

1831/11/11

13/81

رتبه اول مقطع کارشناسی ورودی سال 1831

1

کارشناسی ارشد

مهندسی منابع طبیعی  -شیالت

دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان

1831/11/11

13/66

بدون آزمون کارشناسی ارشد و رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال 1838

8

دکتری تخصصی

شیالت

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

1811/6/81

13/11

بدون آزمون دکتری تخصصی

-

عنوان پايان نامه کارشناسي :بررسي فاکتورهای خوني ماهي شاه کولي ( )Chalchalburnus chalcoidesدر رودخانه های شيرود و سفيدرود

-

عنوان پايان نامه کارشناسي ارشد :مقايسه و بررسي برخي خصوصيات اسپرم مولدين ماهي سفيد ( )Rutilus frisii kutumرودخانه های شيرود ،تنکابن (استان مازندران) و خشکرود (استان گيالن)

-

عنوان پايان نامه دکتری :مطالعه تنوع ژنتيکي جمعيت ماهي آزاد ( )Salmo trutta caspiusدر پنج رودخانه حوضه جنوبي دريای خزر ايران

 -12پروژهها و طرحهای تحقيقاتي:
نوع
تحقيق*
جلسه بحث
کارشناسی
شيالت

واحد اجرا

سمت در
پروژه/طرح

وضعيت
**

سال
شروع

سال
خاتمه

شماره ثبت
گزارش نهايي

دانشگاه آزاد
اسال می واحد
الهيجان

مجری

خاتمه
یافته

مهر 1831

بهمن 1831

-

-

پایان نامه
کارشناسی
شيالت

دانشگاه آزاد
اسالمی واحد
الهيجان

مجری

خاتمه
یافته

بهمن 1831

1831 /11/11

-

-

سمينار
کارشناسی
ارشد
شيالت

دانشگاه آزاد
اسالمی واحد
الهيجان

مجری

خاتمه
یافته

بهمن 1831

شهریور
1831

-

-

پایان نامه
کارشناسی
ارشد
شيالت

دانشگاه آزاد
اسالمی واحد
الهيجان

مجری

خاتمه
یافته

بهمن 1831

1831 /11/11

-

1-111-111111- 11- 1111- 31118

پروژه ملی-
مستقل

مرکز تحقيقات
ماهيان سردآبی
(تنکابن)

همکار اصلی

خاتمه
یافته

1831 /1/1

1881/1/1

41888
1881

11-11-11-3818- 38188

پروژه ملی-
خاص

مرکز تحقيقات
ماهيان سردآبی
(تنکابن)

همکار اصلی

خاتمه
یافته

1838 /8/1

1881/8/81

48481
1884 /5/14

11-11-11-3818- 38181

پروژه ملی-
خاص

مرکز تحقيقات
ماهيان سردآبی
(تنکابن)

همکار اصلی

خاتمه
یافته

1838 /8/1

1881/8/81

در مرحله اخذ
فروست

11-11-11-3818- 38181

پروژه ملی-
خاص

مرکز تحقيقات
ماهيان سردآبی
(تنکابن)

همکار اصلی

خاتمه
یافته

1838 /8/1

1881/8/81

18188
1881 /1/11

1-11- 11- 33113

پروژه ملی-
مستقل

مرکز تحقيقات
ماهيان سردآبی
(تنکابن)

همکار اصلی

خاتمه
یافته

1833 /8/1

1881/1/81

-

-

سمينار
دکتری

دانشگاه آزاد
اسالمی واحد

مجری

خاتمه
یافته

بهمن 1833

خرداد 1838

-

ردیف

عنوان پروژه/طرح

شماره مصوب

1

مروری بر روش های حمل و نقل ماهی
و آبزیان در دریا و ساحل

-

1

بررسی فاکتورهای خونی ماهی شاه
کولی ( )Chalchalburnus chalcoidesدر
رودخانه های شيرود و سفيدرود

8

4

5

6

8

3

8

11

روش های تعيين تعداد و اندازه گيری
اسپرم در ماهيان

مقایسه و بررسی برخی خصوصيات
اسپرم مولدین ماهی سفيد (Rutilus
) frisii kutumرودخانه های شيرود،
تنکابن (استان مازندران) و خشکرود
(استان گيالن)
آويشن
اسانس
كاربرد
بررسي
شيرازي ( )Zataria multifloraدر كنترل
آلودگيهاي قارچي چند گونه از آبزيان
پرورشي (ماهی قزل آالی رنگين
کمان)
بررسي ژنتيك مولكولي جمعيت و
فرمهاي بهاره و پاييزه ماهي آزاد دریای
خزر (  )Salmo trutta caspiusدر آبهاي
حوزه جنوبي درياي خزر با استفاده از
نشانگرهاي ريز ماهواره ( Microsatellite
)marker
بررسی وضعيت بهداشتی و بيماریهای
ماهی آزاد دریای خزر از مرحله صيد و
تکثير مولدین تا رهاسازی بچه ماهيان
به دریا
تهيه مولدین ماهي آزاد دریای خزر
( )Salmo trutta caspiusاز رودخانه های
استان مازندران و تکثير آنان و پرورش
یکصد هزار بچه ماهيان توليدی تا
مرحله رهاسازی به دریای خزر
توليد مولدین ماهی آزاد ( Salmo trutta
 )caspiusاز ماهيان پرورشی دو
تابستانه دریای خزر در محيط محصور
(فاز دوم)
بيماریهای هامور ماهيان پرورشی

11

بررسی وضعيت مدیریت و ساختار
بهداشتی مراکز تکثير و پرورش ماهيان
سردآبی استان زنجان

-

11

بررسی تأثير اطالع رسانی پروژه حفظ
و بازسازی ذخایر ماهی آزاد دریای خزر
در ارتقاء سطح آگاهی ،نگرش و
عملکرد مردم و صيادان محلی نسبت
به حفظ و بازسازی ذخایر ماهی آزاد
دریای خزر

11-11-11-3818- 38181

18

ایجاد بانک ژن گونه های ماهيان آبهای
داخلی ایران

114- 11-11-3818-38111

اثرات
ای
مقایسه
بررسی
، Hepar-sulfur
،Streptococcinum
 Rosmarinum officinalisو اریترومایسين
در درمان ماهيان قزل آالی رنگين کمان
پرورشی ) (Oncorhynchus mykissمبتال
به استرپتوکوکوزیس تجربی
مطالعه مقایسه ای اثرات زیستی
استفاده از سيست دکپسوله آرميا
اروميانا و غذای تجاری در الرو ماهی
آزاد دریای خزر ( )Salmo trutta caspius
مطالعه اثرات گياهان دارویی مرزنگوش
( )Origanum vulgare L.و صبر زرد ( Aloe
 )veraبر سيستم ایمنی ماهی قزل آال
رنگين کمان پرورشی ( Oncorhynchus
)mykiss

شيالت

علوم و تحقيقات
تهران

پروژه
استانی-
خاص

مرکز تحقيقات
ماهيان سردآبی
(تنکابن)

همکار اصلی

پروژه ملی-
خاص

طرح
مستقل

خاتمه
یافته

خرداد 1838

آذر 1881

51561
1885 /3/11

مرکز تحقيقات
ماهيان سردآبی
(تنکابن)

همکار اصلی

خاتمه
یافته

1838 /8/1

1881/8/81

18181
1881 /1/11

مؤسسه
تحقيقات علوم
شيالتی کشور

همکار اصلی

در
دست
اجرا

1838 /11/1

1881/11/18

51148
1885 /6/18

1-11- 11- 33155

پروژه
مستقل

مؤسسه
تحقيقات علوم
شيالتی کشور

همکار اصلی

خاتمه
یافته

1838 /3/1

1881 /3/1

18188
1881 /1/11

1- 88-11- 81143

پروژه
مستقل

مرکز تحقيقات
ماهيان سردآبی
(تنکابن)

همکار اصلی

در
دست
اجرا

1881/11/1

1886 /8/13

18888
1888 /1/18

14-11-11-3818- 38158

پروژه
مستقل

مرکز تحقيقات
ماهيان سردآبی
(تنکابن)

همکار اصلی

خاتمه
یافته

1838 /11/1

1881/11/81

46461
1888 /11/11

18

مطالعه تنوع ژنتيکی جمعيت ماهی
آزاد (  )Salmo trutta caspiusدر پنج
رودخانه حوضه جنوبی دریای خزر ایران

-

رساله
دکتری
شيالت

مجری

خاتمه
یافته

1881/8/11

1881/8/81

/5186پ
1885 /4/3

13

ایجاد بانک اسپرم از مولدین ماهيان
آزاد دریای خزر

14- 36 -11- 3818-81111

پروژه ملی-
خاص

همکار اصلی

خاتمه
یافته

مهر 1881

اسفند 1881

18381
1881/3/11

14

15

16

18

11

مطالعه برخی از عوامل خطر و ارزیابی
تأثير آنها در بروز استرپتوکوکوزیس در
مزارع پرورش ماهيان سردآبی در غرب
استان مازندران (تنکابن)
بررسی اثرات عالمت گذاری بر روی
ميزان بازماندگی بچه ماهيان آزاد
دریای خزر تا قبل از رهاسازی به محيط
طبيعی

دانشگاه آزاد
اسالمی واحد
علوم و تحقيقات
تهران
مرکز تحقيقات
ماهيان سردآبی
(تنکابن)

11-11-11-81111-81111

پروژه
مستقل

مرکز تحقيقات
ماهيان سردآبی
(تنکابن)

همکار اصلی

11- 11-11-3818-81118

پروژه ملی-
خاص

مرکز تحقيقات
ماهيان سردآبی
(تنکابن)

همکار اصلی

خاتمه
یافته

1881/8/1

1881 /8/1

48845
1884 /6/81

خاتمه
یافته

1881/1/1

1881/11/1

18888
1881 /8/3

مقایسه اثرسنجي محلول آنوليت
خنثی ) (Neutral Anolyteبا سبز
ماالشيت در کنترل آلودگی قارچی تخم
ماهی قزل آالي رنگين کمان در مرحله
انكوباسيون
توليد ماهی آزاد چهار تابستانه دریای
خزر از بچه ماهی نسل  G1توليد شده
در محيط محصور (فاز سوم)

1-11-11-81111

پروژه ملی-
خاص

مرکز تحقيقات
ماهيان سردآبی
(تنکابن)

همکار اصلی

1-11-11- 81118

پروژه
مستقل

مرکز تحقيقات
ماهيان سردآبی
(تنکابن)

همکار اصلی

خاتمه
یافته

18

مطالعه توليد بچه ماهی آزاد برای
پشتيبانی پرورش ماهی در قفس

81-888

پروژه
استانی-
خاص

مرکز تحقيقات
ماهيان سردآبی
(تنکابن)

همکار اصلی

خاتمه
یافته

1881

14

بررسی تأثير اسانس های آویشن
شيرازی و اوکاليپتوس در کنترل
آلودگی قارچی تخم ماهی قزل آالی
رنگين کمان در مزارع پرورش ماهی
شهرستان ماهنشان زنجان

81/116/14/8811
1881/1/1

پروژه
استانی-
خاص

مرکز تحقيقات
ماهيان سردآبی
(تنکابن)

همکار اصلی

15

مطالعه توليد بچه ماهي آزاد براي
پشتيباني پرورش ماهي در قفس

/8-8158ب
1881/11/13

پروژه
استانی-
خاص

4-11-11-81111

پروژه
مستقل

مرکز تحقيقات
ماهيان سردآبی
(تنکابن)
مرکز تحقيقات
ماهيان سردآبی
(تنکابن)

11

11

16

18

13

18

81

81

81

مطالعه وضعيت رشد و ساختار سنی
ماهی آزاد در سواحل ایرانی دریای
خزر
مطالعه تنوع ژنتيکی ماهی آزاد دریای
خزر ( )Salmo trutta caspiusدر رودخانه
های چشمه کيله و سردآبرود استان
مازندران با استفاده از روشهای
مولکولی (فاز اول)
تأمين عصاره الکلی آویشن به منظور
بررسی تأثير آن بر عملکرد رشد و
تحریک سيستم ایمنی ماهی قزل آالی
رنگين کمان (فاز اول)
مطالعات اوليه بر قابليت تکثير
مصنوعی ماهی آزاد کورا در شرایط آب
و هوایی استان مازندران جهت افزایش
تنوع گونه ای ماهيان سردآبی (فاز
اول)
مطالعه توليد بچه ماهي آزاد براي
پشتيباني پرورش ماهي در قفس
پايش كمي و كيفي و بررسي بازگشت
شيالتي بچه ماهيان آزاد به رودخانه
هاي غرب استان مازندران
بررسی فعاليت ضد باکتریایی عصاره و
نانو عصاره مرزنگوش به روش برون
تنی و درون تنی و مقایسه آن با
فلورفنيکل و نانوفلورفنيکل در ما هي

1881/8/18

18111
1881 /1/11

خاتمه
یافته

1881/1/1

در مرحله
تدوین گزارش
نهایی

1881/8/1

1881 /8/18

-

1881

خاتمه
یافته

1881/1/1

1888

-

همکار اصلی

خاتمه
یافته

1881/11/13

1888 /8/13

-

همکار اصلی

خاتمه
یافته

1881/1/1

1888 /11/13

11188
1881 /3/1

/8481ب
1888 /4/11

پروژه
استانی-
خاص

مرکز تحقيقات
ماهيان سردآبی
(تنکابن)

مجری

خاتمه
یافته

1888 /1/1

1888 /1/81

-

/8481ب
1888 /4/11

پروژه
استانی-
خاص

مرکز تحقيقات
ماهيان سردآبی
(تنکابن)

مجری

خاتمه
یافته

1888 /1/1

1888 /1/81

-

/8481ب
1888 /4/11

پروژه
استانی-
خاص

مرکز تحقيقات
ماهيان سردآبی
(تنکابن)

همکار اصلی

خاتمه
یافته

1888 /1/1

1888 /1/81

11111
1881 /8/11

پروژه
استانی-
خاص
پروژه
استانی-
خاص

مرکز تحقيقات
ماهيان سردآبی
(تنکابن)
مرکز تحقيقات
ماهيان سردآبی
(تنکابن)

همکار اصلی

خاتمه
یافته

1888 /11/11

1881 /11/11

-

همکار اصلی

خاتمه
یافته

دی 1888

اسفند 1881

-

پروژه ملی-
خاص

مرکز تحقيقات
ماهيان سردآبی
(تنکابن)

همکار اصلی

در
دست
اجرا

1881 /1/1

1888 /1/18

11188
1888 /3/8

/8-8841ب
1888 /11/14
/8-8165ب
1881/11/11

1-11-11- 84113

88

84

85

86

88

83

88

41

41

41

48

قزل آالی رنگين کمان
ارزیابی ژنتيکی ماهی قزلآالی رنگين
کمان ( )Onchorhynchus mykissجهت
توليد ماهيان عاری از بيماری های
خاص ) (SPFدر کشور
ارزیابی ژنوم جهت شناسایی گله های
کمان
رنگين
آالی
قزل
برتر
()Oncorhynchus mykiss
رابطه
و
ژنتيكي
تنوع
ارزیابي
خویشاوندی پيشمولدین ماهي قزل -
آالي رنگينكمان () Oncorhynchus mykiss
با استفاده از روشهای مولکولی
بهگزینی گله های پيش مولدین ماهی
قزل آالی رنگين کمان و معرفی خانواده
های برتر با استفاده از شاخص های
ژنتيکی رشد
انجماد و نگهداري طوالني مدت اسپرم
مولدين قزل آالي رنگين کمان پرورشي
و تشکيل بانک اسپرم
ارزیابی های اپی زئولوژیکی عوامل
خطر مدیریتی و محيطی در بروز برخی
از بيماریهای ویروسی خاص در قزل
آالی رنگين کمان پرورشی در ایران
پایش و ارزیابی عوامل خطر محيطی و
مدیریتی موثر در بروز برخی از
بيماریهای ویروسی خاص در منطقه
استقرار طرح ،پيش قرنطينه و مرکز
SPF
پایش و ارزیابی عوامل خطر محيطی و
مدیریتی موثر در بروز برخی از
بيماریهای خاص ویروسی در مزارع
منتخب قزل آالی رنگين کمان در استان
مازندران
پایش و ارزیابی عوامل خطر محيطی و
مدیریتی موثر در بروز برخی از
بيماریهای ویروسی خاص در مرکز تکثير
و پرورش منتخب در فيروزکوه
ارزیابی مطالعات اپی زئولوژیک و ارائه
مدلهای کاهش مخاطرات محيطی و
مدیریتی موثر در بروز برخی از
بيماریهای خاص ویروسی قزل آالی
رنگين کمان در مزارع منتخب مطالعه
شد ه
ارزیابی شاخص های بهداشتی و
استقرار ایمنی زیستی در مرکز پيش
قرنطينه پایلوت تحقيقاتی توليد قزل
آالی عاری از بيماری خاص SPF

در
دست
اجرا

1143-11- 11- 118-8411- 84115

طرح ملی -
خاص

مرکز تحقيقات
ماهيان سردآبی
(تنکابن)

1881 /11/1

1888 /8/1

-11-111- 8411-84115-841111
143-11

پروژه ملی-
خاص

مرکز تحقيقات
ماهيان سردآبی
(تنکابن)

همکار اصلی

در
دست
اجرا

1881 /11/1

1888 /1/1

-11-111- 8411-84115-841111
113- 85

پروژه ملی-
خاص

مرکز تحقيقات
ماهيان سردآبی
(تنکابن)

مجری

در
دست
اجرا

1881 /11/1

1888 /1/1

در مرحله
داوری

-11-111-8411-84115-841118
143- 33

پروژه ملی-
خاص

مرکز تحقيقات
ماهيان سردآبی
(تنکابن)

همکار اصلی

در
دست
اجرا

1881 /11/1

1888 /1/1

در مرحله
داوری

-11- 118-8411-84115-841181
143-81

پروژه ملی-
خاص

مرکز تحقيقات
ماهيان سردآبی
(تنکابن)

همکار اصلی

در
دست
اجرا

1881 /11/1

11888 /1

در مرحله
داوری

1143-11- 11- 115-8411- 84114

طرح ملی -
خاص

مرکز تحقيقات
ماهيان سردآبی
(تنکابن)

مجری پروژه

در
دست
اجرا

1881 /11/1

1888 /8/1

در مرحله
داوری

- 118-8411-84114-841114
1843- 11- 1158

پروژه
مشترک-
خاص

مرکز تحقيقات
ماهيان سردآبی
(تنکابن)

مجری

در
دست
اجرا

1881 /11/1

1888 /1/1

در مرحله
داوری

- 11- 115-8411- 84114-841135
1143-11

پروژه
مشترک-
خاص

مرکز تحقيقات
ماهيان سردآبی
(تنکابن)

همکار اصلی

در
دست
اجرا

1881 /11/1

1888 /1/1

در مرحله
داوری

-113- 8411-84114-841111
1843- 11- 1158

پروژه
مشترک-
خاص

مرکز تحقيقات
ماهيان سردآبی
(تنکابن)

همکار اصلی

در
دست
اجرا

1881 /11/1

1888 /1/1

در مرحله
داوری

- 116-8411-84114-851118
1843- 11- 1158

پروژه
مشترک-
خاص

مرکز تحقيقات
ماهيان سردآبی
(تنکابن)

همکار اصلی

در
دست
اجرا

1881 /1/1

1888 /1/1

در مرحله
داوری

- 115-8411-84118-841116
1843- 11- 1158

پروژه
مشترک-
خاص

مرکز تحقيقات
ماهيان سردآبی
(تنکابن)

همکار اصلی

در
دست
اجرا

1881 /11/1

1888 /1/1

در مرحله
تدوین گزارش
نهایی

مجری پروژه

در مرحله
داوری
در مرحله
داوری

44

45

46

48

43

48

51

51

51

58

54

ارزیابی شاخص های بهداشتی و
استقرار ایمنی زیستی در مرکز SPF
پایلوت تحقيقاتی قزل آالی عاری از
بيماری خاص
ارزیابی شاخص های بهداشتی،
استقرار ایمنی زیستی و کاربرد
مناسب داروها ،مواد شيميایی و ضد
عفونی کننده ها در پایلوت تحقيقاتی
توليد قزل آالی عاری از بيماری خاص
)(SPF
ارزیابی شاخص های بهداشتی و
ایمنی زیستی در حمل و نقل و
جابجایی ماهيان و تخم چشم زده در
پایلوت تحقيقاتی توليد قزل آالی عاری
از بيماری خاص
جداسازی و شناسایی علل ویروسی
 IHNV ،IPNVو  VHSVدرجمعيت های
مورد مطالعه قزل آالی رنگين کمان
پایش و ارزیابی عوامل و شاخص های
پرورش در مزارع منتخب جهت تهيه
نمونه در مناطق عملياتی
پایش و ارزیابی نقش غذا و مدیریت
تغذیه در طی مراحل مختلف رشد
مولدین قزل آالی رنگين کمان عاری از
بيماری خاص
مقایسه شاخصهای رشد و بقا در
جمعيت های مختلف جهت به گزینی
مولدین قزل آالی رنگين کمان عاری از
ماهيان
تحقيقات
(مرکز
بيماری
سردآبی)
ارزیابی رسيدگی جنسی و ساختار
مواد تناسلی (تخمک و اسپرم) در
مولدین به گزینی شده قزل آالی رنگين
کمان
ارزیابی ميزان هماوری و باروری
مولدین بهگزینی شده از مزارع منتخب
قزل آالی رنگين کمان ( )O. mykissجهت
توليد قزل آالی  SPFدر طرح کالن SPF
قزل آال
تشکيل بانک اسپرم از مولدین بهگزینی
شده قزل آالی رنگين کمان در طرح
کالن  SPFقزل آال
ارزیابی و اولویت بندی ذخائر ژنتيکی
ماهيان سردآبی پرورشی کشور از
جنبه های حفاظت و بهره برداری

- 116-8411-84118-841118
1843- 11- 1158

پروژه
مشترک-
خاص

مرکز تحقيقات
ماهيان سردآبی
(تنکابن)

همکار اصلی

در
دست
اجرا

1881 /11/1

1888 /1/1

در مرحله
تدوین گزارش
نهایی

- 114-8411-84118-851115
1843-85- 1158

پروژه ملی-
مشترک-
خاص

مرکز تحقيقات
ماهيان سردآبی
(تنکابن)

همکار اصلی

در
دست
اجرا

1881 /1/1

1888 /1/1

در مرحله
داوری

- 111-8411- 84118-851136
1843-11- 1181

پروژه ملی-
مشترک-
خاص

مرکز تحقيقات
ماهيان سردآبی
(تنکابن)

همکار اصلی

در
دست
اجرا

1881 /1/1

11888 /1

در مرحله
تدوین گزارش
نهایی

پروژه ملی-
مشترک-
خاص
پروژه ملی-
مشترک-
خاص

پژوهشکده آبزی
پروری آبهای
داخلی کشور
مرکز تحقيقات
ماهيان سردآبی
کشور (تنکابن)

1884 /11/1

1888 /4/1

در مرحله
داوری

1884 /11/1

1888 /4/1

در مرحله
داوری

- 11- 118-8411- 84118-841148
143-11

پروژه ملی-
خاص

مرکز تحقيقات
ماهيان سردآبی
کشور (تنکابن)

همکار اصلی

در
دست
اجرا

1884 /11/1

1888 /4/1

در مرحله
داوری

-11- 111-8411- 84118-841145
143-11

پروژه ملی-
خاص

مرکز تحقيقات
ماهيان سردآبی
کشور (تنکابن)

همکار اصلی

در
دست
اجرا

1884 /11/1

1888 /4/1

در مرحله
داوری

-11-111-8411-86111-861618
1143-11

پروژه
مستقل-
خاص

مرکز تحقيقات
ماهيان سردآبی
کشور (تنکابن)

همکار اصلی

در
دست
اجرا

1886 /1/1

1888 /4/1

در مرحله
داوری

-11- 118-8411-86111-861615
1143-81

پروژه
مستقل-
خاص

مرکز تحقيقات
ماهيان سردآبی
کشور (تنکابن)

همکار اصلی

در
دست
اجرا

1886 /1/1

1888 /4/1

در مرحله
داوری

-11-111-8411-86111-861614
1143- 85

پروژه ملی-
خاص

همکار اصلی

در
دست
اجرا

1886 /1/1

1888 /4/1

در مرحله
داوری

- 11-138-8511- 85186-851181
1143- 33

پروژه
مستقل-
خاص

در
دست
اجرا

1881 /8/1

-11-116- 8411-84111-841181
1143-11
- 111-8411- 84118-841146
1183- 81- 1158

مرکز تحقيقات
ماهيان سردآبی
کشور (تنکابن)
مرکز تحقيقات
ژنتيک و اصالح
نژاد ماهيان
سردآبی شهيد
مطهری یاسوج

همکار اصلی

همکار اصلی

همکار اصلی

در
دست
اجرا
در
دست
اجرا

1888 /11/1

18813
1888 /1/11

طراحی و استقرار سيستم ISO/IEC
 17025ملی در آزمایشگاه های مراکز
تابعه مؤسسه تحقيقات علوم شيالتی
کشور فاز سوم :مرکز تحقيقات ژنتيک و
اصالح نژاد آبزیان  -یاسوج ،مرکز
تحقيقات ماهيان سردآبی  -تنکابن و
مرکز تحقيقات شيالتی آبهای دور -
چابهار

1- 11- 11- 111-881133

پروژه
مستقل-
کاربردی

مؤسسه
تحقيقات علوم
شيالتی کشور

مجری

در
دست
اجرا

1888 /1/1

1883 /11/1

در دست اجرا

56

بهينه سازی و توليد غذای بچه ماهی
آزاد دریای خزر

1- 81- 11- 111-881611

پروژه ملی-
مستقل

مرکز تحقيقات
ماهيان سردآبی
کشور (تنکابن)

همکار اصلی

در
دست
اجرا

1888 /8/1

1883 /8/1

در دست اجرا

58

دستيابی به دانش فنی توليد 111،111
عدد ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta
) caspiusنسل  G2با وزن  111گرم
سازگار شده با آب لب شور جهت
پشتيبانی از قفس های مستقر در
دریای خزر

..........

مرکز تحقيقات
ماهيان سردآبی
کشور (تنکابن)

مجری

در
دست
اجرا

1888 /1/1

55

پروژه ملی-
مستقل

1888 /1/1

در دست اجرا

* نوع تحقيق :پروژه ،طرح مشترک ،طرح مستقل ،طرح خاص ،طرح شوراي تحقيقات و فناوري استان
** وضعيت :در دست اجراء ،مختومه ،متوقف شده

 - 1-12پروژه ها و طرح های تحقيقاتي پايان يافته دارای شماره فروست:
دستگاه سفارش
نوع طرح

رديف

شماره

سال اخذ

مسئوليت در

دهنده

فروست

فروست

طرح

(داخل يا خارج

عنوان طرح

تاريخ شروع و
(داخلي /
خاتمه
ملي)

سازمان)

1

1

بررسی کاربرد اسانس آويشن شیرازی ( )Zataria multifloraدر کنترل آلودگیهای
قارچی چند گونه از آبزيان پرورشی (ماهی قزل آالی رنگین کمان)
ايجاد بانک اسپرم از مولدين ماهیان آزاد دريای خزر

31818

1811

همکار اصلی

داخل سازمان

ملی -مستقل

38361

1811

همکار اصلی

خارج سازمان

ملی -خاص

مطالعه اثرات گیاهان دارويی مرزنگوش ( )Origanum vulgare L.و صبر زرد ( Aloe
8

 ) veraبر سیستم ايمنی ماهی قزل آال رنگین کمان پرورشی ( Oncorhynchus

36361

1818

همکار اصلی

داخل سازمان

ملی -مستقل

)mykiss
3

بررسی ژنتیک مولکولی جمعیت و فرمهای بهاره و پايیزه ماهی آزاد دريای خزر ( Salmo

33331

1813

همکار اصلی

خارج سازمان

ملی -خاص

1831/1/1
1811/1/1
مهر 1811
اسفند 1811
1831/11/1
1811/11/81
1831/3/1

1811/6/81

 ) trutta caspiusدر آبهای حوزه جنوبی دريای خزر با استفاده از نشانگرهای ريز ماهواره
()Microsatellite marker
تهیه مولدين ماهی آزاد دريای خزر ( )Salmo trutta caspiusاز رودخانه های استان
1

مازندران و تکثیر آنان و پرورش يکصد هزار بچه ماهیان تولیدی تا مرحله رهاسازی به

33331

1813

همکار اصلی

خارج سازمان

ملی -خاص

دريای خزر
بررسی تأ ثیر اطالع رسانی پروژه حفظ و بازسازی ذخاير ماهی آزاد دريای خزر در ارتقاء سطح
6

آگاهی ،نگرش و عملکرد مردم و صیادان محلی نسبت به حفظ و بازسازی ذخاير ماهی

33331

1813

همکار اصلی

خارج سازمان

ملی -خاص

آزاد دريای خزر
بررسی مقايسه ای اثرات Rosmarinum ،Hepar-sulfur ،Streptococcinum
3

 officinalisو اريترومايسین در درمان ماهیان قزل آالی رنگین کمان پرورشی

33361

1813

همکار اصلی

داخل سازمان

ملی -مستقل

) (Oncorhynchus mykissمبتال به استرپتوکوکوزيس تجربی
3

1

11

11

11

18

مطالعه برخی از عوامل خطر و ارزيابی تأثیر آنها در بروز استرپتوکوکوزيس در مزارع
پرورش ماهیان سردآبی در غرب استان مازندران (تنکابن)
بررسی اثرات عالمت گذاری بر روی میزان بازماندگی بچه ماهیان آزاد دريای خزر تا قبل
از رهاسازی به محیط طبیعی
مقايسه اثرسنجی محلول آنولیت خنثی ) (Neutral Anolyteبا سبز ماالشیت در
کنترل آلودگی قارچی تخم ماهی قزل آالی رنگین کمان در مرحله انکوباسیون
ايجاد بانک ژن گونه های ماهیان آبهای داخلی ايران
بررسی وضعیت مديريت و ساختار بهداشتی مراکز تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی
استان زنجان
مطالعات اولیه بر قابلیت تکثیر مصنوعی ماهی آزاد کورا در شرايط آب و هوايی استان
مازندران جهت افزايش تنوع گونه ای ماهیان سردآبی (فاز اول)

33331

1813

همکار اصلی

داخل سازمان

ملی -مستقل

33311

1813

همکار اصلی

خارج سازمان

ملی -خاص

33111

1813

همکار اصلی

خارج سازمان

ملی -خاص

11131

1811

همکار اصلی

داخل سازمان

ملی -مستقل

11161

1811

همکار اصلی

خارج از سازمان

استانی -خاص

11313

1811

همکار اصلی

خارج از سازمان

استانی -خاص

1831/3/1
1811/6/81

1831/3/1
1811/6/81

1831/3/1
1811/3/1
1811/8/1
1811/8/1
1811/3/1
1811/11/1
1811/1/1
1811/8/13
1831/11/1
1811/11/11
خرداد 1831
آذر 1811
1818/1/1
1818/1/81

13

11

16

13

13

مطالعه وضعیت رشد و ساختار سنی ماهی آزاد در سواحل ايرانی دريای خزر
مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت ماهی آزاد ( )Salmo trutta caspiusدر پنج رودخانه
حوضه جنوبی دريای خزر ايران
مطالعه مقايسه ای اثرات زيستی استفاده از سیست دکپسوله آرمیا ارومیانا و غذای
تجاری در الرو ماهی آزاد دريای خزر ()Salmo trutta caspius
ارزيابی و اولويت بندی ذخائر ژنتیکی ماهیان سردآبی پرورشی کشور از جنبه های حفاظت
و بهره برداری
بررسی فعالیت ضد باکتريايی عصاره و نانو عصاره مرزنگوش به روش برون تنی و درون

11186

1811

همکار اصلی

داخل سازمان

/1116پ

1811

مجری

خارج از سازمان

18888

1813

همکار اصلی

داخل سازمان

ملی -مستقل

18133

1813

همکار اصلی

داخل سازمان

ملی -مستقل

1813

همکار اصلی

داخل سازمان

ملی -خاص

11188

تنی و مقايسه آن با فلورفنیکل و نانوفلورفنیکل در ماهی قزل آالی رنگین کمان

1811/3/1

ملی -مستقل

1818/11/13

پايان نامه

1811/1/11

دکتری تخصصی

1811/6/81
1811/11/1
1816/8/13
1811/6/1
1816/11/1
1813/1/1
1816/1/11

 -13نوآوری ،اختراع ،ابتکار ،اکتشاف و :...
محل تاييد يا ثبت*

تاريخ پذیرش

تاریخ انتشار

سمت

رديف

مورد

1

ثبت توالی  DNAماهی آزاد دريای خزر رودخانه آستارا ()BankIt1627159 seq.1 KF015727

GenBank

8 May 2013

1 Jun 2014

مجری

2

ثبت توالی  DNAماهی آزاد دريای خزر رودخانه مزر ()BankIt1627165 seq. KF015728

GenBank

8 May 2013

1 Jun 2014

مجری

3

ثبت توالی  DNAماهی آزاد دريای خزر رودخانه سردآبرود ()BankIt1625350 Seq1. KC991027

GenBank

8 May 2013

1 Jun 2014

مجری

4

ثبت توالی  DNAماهی آزاد دريای خزر رودخانه چالوس ()BankIt1625458 seq1. KC991028

GenBank

8 May 2013

1 Jun 2014

مجری

5

ثبت توالی  DNAماهی آزاد دريای خزر رودخانه شیرود ()BankIt1625465 seq. KC991029

GenBank

8 May 2013

1 Jun 2014

مجری

6

ثبت توالی  DNAباکتری )MG746621( Alcaligenes faecalis

GenBank

6 March 2018

6 March 2018

همکار

7

ثبت توالی  DNAباکتری )MG746622( Pseudomonas alcaliphila

GenBank

6 March 2018

6 March 2018

همکار

8

ثبت توالی  DNAباکتری )MG746623( Pseudomonas alcaliphila

GenBank

6 March 2018

6 March 2018

همکار

9

ثبت توالی  DNAباکتری )MH206165( Pseudomonas psychrophila

GenBank

1 Jun 2018

1 Jun 2018

همکار

*

ذكر عنوان شورا ،كميسيون  ،كميته ،مجمع يا… تاييدكننده يا ثبت كننده نوآوري ،اختراع ،ابتكار و… ضروري است.

 -11مقاالت:
 - 1-11مقاالت چاپ شده:
نحوه ارائه

رديف

سخنراني

پوستر

چاپ شده

عنوان

شماره
سال

عنوان مجله* /عنوان همايش… ،

نگارندگان

مجله

سلطنت نجار

*

1

بررسی برخی خصوصیات اسپرم مولدين ماهی سفید ()Rutilus frisii kutum
مهاجر به رودخانه خشکرود

فصلنامه علمی پژوهشی علوم زيستی دانشگاه
آزاد اسالمی واحد الهیجان

1

تابستان
1836

لشگری* -حسین
خارا -شعبانعلی
نظامی بلوچی -علی
اصغر سعیدی
سلطنت نجار

*

1

مطالعه تنوع ژنتیکی ماهی آزاد ( )Salmo trutta caspius Kessler, 1877در
رودخانه های چشمه کیله و کرگانرود با استفاده از نشانگرهای ريزماهواره

فصلنامه علمی  -پژوهشی محیط زيست جانوری

3

Indian Journal Of Natural Sciences

Vol.5 /
Issue 29

دوره - 6

لشگری* -سهراب

زمستان

رضوانی گیل کالئی -

1818

ابوالقاسم کمالی-
مهدی سلطانی

*

8

Study of Genetic Diversity of Wild Caspian trout Salmo trutta
caspius Migrating to the Astara and Chalus Rivers, using DLoop Sequencing

April 2015

Saltanat Najjar
*LashgariSohrab Rezvani
GilkolaeiAbolghasem
Kamali- Mehdi
Soltani

2016

Volume 15,
Number 1

1811 بهار

هشتم

1113

Volume 16,
Number 1

Iranian Journal of Fisheries Sciences

1113

Volume 7,
Number 1

Journal of Chemical Health Risks

،دوره پنجم

مجله علمی پژوهشی پژوهش های ماهی شناسی

شماره اول

کاربردی

Iranian Journal of Fisheries Sciences

*

Issa
Sharifpour*,
Shapour
Kakoolaki,
Mohammad
Reza Mehrabi,
Maryam
Ghiyasi,
Saltanat Najjar
Lashgari

Evaluation of the effects of different concentrations of neutral
anolyte on fungal infected eggs in rainbow trout
(Oncorhynchus mykiss) in comparison with green malachite

3

-صفورا پشت پناه
-محمدعلیخانی
سلطنت نجار

فصلنامه علوم تکثیر و آبزی پروری دانشگاه آزاد

*

مهدی
اسالمی واحد بابل

 ) علف کش گاليفوزيت در بچهLc50 96h( تعیین غلظت کشندگی متوسط
)Cyprinus carpio( ماهی کپور معمولی

1

 سید پژمان-لشگری
*

*

Study of genetic diversity of wild Caspian trout Salmo trutta
caspius in the Sardabrud and Astara Rivers, using D- Loop
region sequencing

6

*

حسینی شکرابی

Saltanat Najjar
Lashgari*Sohrab Rezvani
GilkolaeiAbolghasem
Kamali- Mehdi
Soltani
Mehdi
Mohammadalik
hani*, Soheil
Lameeihassanki
adeh, Saltanat
Najjar
Lashgari,
Firouz
Abbasian

Acute Toxicity of Captan on Blood Factors Total
Immunoglobulin, Liver, and Gill Tissues of Fingerling Grass
Carps: Ctenopharyngodon idella

3

 سلطنت-*بورانی
 شهرام-نجار لشگری
 محدثه-قاسمی
احمدنژاد

1816 بهار

*

محمد صیاد
مطالعه وضعیت رشد ماهی آزاد در سواحل ايرانی دريای خزر با استفاده از روش
پیشینه پردازی

3

مسعود حقیقی*،
بررسی آزمايشگاهی فعالیت ضد باکتريايی عصاره و نانو عصاره مرزنگوش

*

1

( ) Origanum vulgareبر ضد استرپتوکوکوس اينیايی ( Streptococcus

مجله علمی شیالت ايران

 )iniaeدر مقايسه با فلورفنیکل و نانو فلورفنیکل

سال ،16
شماره 8

سید محمد
1816

اسماعیل فخارزاده،
سلطنت نجار لشگری،
بهنام پورمواليی
رقیه محمودی*،

بررسی رابطه مورفومتريک و مريستیک ماهی قزل آالی رنگین کمان پرورشی

11

Effects of Riboflavin on growth, hematological and
immunological parameters of fingerling Rainbow trout
)(Oncorhynchus mykiss

*

11

( )Oncorhynchus mykissدر ايران

فصلنامه دنیای آبزيان

38

بهار و

علیرضا قائدی،

تابستان

ابوالحسن راستیان

1816

نسب ،سلطنت نجار
لشگری

*

1113

Iranian Journal of Fisheries Sciences

سیما برزگر ،کیومرث

تأثیر جايگزينی سوح مختلف روغن کانوال با روغن ماهی در جیره غذايی بر شاخص

( )Oncorhynchus mykissانگشت قد

*

11

های رشد ،نرخ بازماندگی و آنالیز الشه ماهی قزل آالی رنگین کمان

Soheyl
Lameeihassanki
adeh, Mehdi
mohammadalik
hani, Saltanat
Najjar
Lashgari*, Firuz
Abbasian

مجله علمی شیالت ايران

سال ،13
شماره 3

علی رمجی ،سلطنت
پايیز 1813

نجار لشگری* ،میالد
عادل ،مهدی
محمدعلیخانی

 - 2-11مقاالت پذيرش شده:
نحوه ارائه

رديف

سخنراني

پوستر

چاپ شده

عنوان

شماره
سال

عنوان مجله* /عنوان همايش… ،

نگارندگان

مجله

کیومرث علی رمجی،
سیما برزگر ،مهدی

پذيرش

1

و ترکیب شیمیايی بدن ماهی قزل آالی رنگین کمان پرواری

پذيرش

تأثیر سطوح مختلف روغن ماهی و روغن کانوال در جیره غذايی بر رشد ،بازماندگی

فصلنامه علمی  -پژوهشی محیط زيست جانوری

.......

فصلنامه دنیای آبزيان

.......

16-316

محمدعلیخانی،

1816/11/11

سلطنت نجار
لشگری* ،رقیه
محمودی

1

مکانیسم تعیین جنسیت در ماهی

*

183- 1

رقیه محمودی ،

1816/11/13

سلطنت نجار لشگری

 - 3-11مقاالت پذيرفته شده در همايشهای علمي داخلي و بينالمللي:
نحوه ارائه

رديف

سخنراني

پوستر

چاپ شده

عنوان

شماره
سال

عنوان مجله* /عنوان همايش… ،

نگارندگان

مجله

محمدرضا رحیمی

 )chalcoidesدر رودخانه های شیرود و سفیدرود

*

1

بررسی و مقايسه فاکتورهای خونی ماهی شاه کولی ( Chachalburnus

کنفرانس سراسری شیالت  -دانشگاه آزاد اسالمی
واحد گرگان

بشر* ،اکرم تهرانی
1838

فرد ،وحیده علیپور،
مريم دانش شکیب،
سلطنت نجار لشگری

سلطنت نجار
دومین کنفرانس بین المللی و چهاردهمین
1

بررسی اسپرم مولدين ماهی سفید ( )Rutilus frisii kutumرودخانه شیرود

*

8

بررسی اسپرم مولدين ماهی سفید ( )Rutilus frisii kutumرودخانه تنکابن

*

کنفرانس سراسری زيست شناسی  -دانشگاه
تربیت مدرس تهران

-1
1831/6/3

لشگری* ،حسین
خارا ،شعبانعلی
نظامی بلوچی ،علی
اصغر سعیدی
سلطنت نجار

اولین کنفرانس منطقه ای علوم و صنايع شیالتی -

-3

دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر

1831/11/3

دومین کنفرانس سراسری علوم جانوری – دانشکده

-13

علوم دانشگاه گیالن

1836/6/18

لشگری* ،حسین
خارا ،شعبانعلی
نظامی بلوچی ،علی
اصغر سعیدی
سلطنت نجار

*

3

بررسی اسپرم مولدين ماهی سفید ( )Rutilus frisii kutumمهاجر به رودخانه
خشکرود

لشگری* ،حسین
خارا ،شعبانعلی
نظامی بلوچی ،علی
اصغر سعیدی
سلطنت نجار

1

ايران  -دانشگاه علوم دريايی امام خمینی (ره)

*

اثر سن مولدين ماهی سفید بر روی حجم اسپرم ،تراکم اسپرم ،تحرك اسپرم و

هفتمین همايش سراسری علوم و فنون دريايی

اسپرماتوکريت

نوشهر

-3
1836/1/3

لشگری* ،حسین
خارا ،شعبانعلی
نظامی بلوچی ،علی
اصغر سعیدی
سلطنت نجار

استاندارد در مولدين ماهی سفید رودخانه شیرود

*

6

رابطه بین حجم ،تراکم ،تحرك اسپرم و اسپرماتوکريت با سن ،وزن و طول

نخستین همايش علمی پژوهشی مطالعه تاالبها و

-11

لشگری* ،حسین

آبهای داخلی شمال کشور  -دانشگاه آزاد اسالمی

/1/13

خارا ،شعبانعلی

واحد بندر انزلی

1836

نظامی بلوچی ،علی
اصغر سعیدی

Farokhrooz
;*Lashidani, M.
Nezami Balochi,

*

3

The impact of Butacholore Herbicide on Spermatogenes of
)Caspian Roach (Rutilus frisii kutum Kemenskii

 8th Asian Fisheries Forum – KochiIndia

20-23
November
2007

Sh.A.; Kivan,
A.; Najjar
;Lashgari, S.
GhasemineJad,
A.; Fahim, M.
سلطنت نجار

*

3

مقايسه حجم اسپرم ،تراکم اسپرم ،تحرك اسپرم و اسپرماتوکريت مولدين
ماهی سفید در سه رودخانه شیرود ،تنکابن و خشکرود حوزه جنوبی دريای خزر

دومین همايش بین المللی علوم زيستی ايران،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

-13

لشگری* ،حسین

/11/13

خارا ،شعبانعلی

1836

نظامی بلوچی ،علی
اصغر سعیدی
*

حسین عصائیان ،

 )epidermidisدر ماهی قزل آالی رنگین کمان

* (مقاله کامل)

1

بروز عفونت ناشی از شبه استافیلوکوك اپیدرمیس ( Staphylococcus

مصطفی شريف
اولین کنفرانس ملی علوم شیالت و آبزيان ايران،

-11

روحانی ،عیسی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان

1833/1/13

شريف پور ،سلطنت
نجار لشگری ،شهرام
همت يار

مسعود فرخ روز
شعبانعلی نظامی
، امین کیوان،بلوچی
 صمد،شهال جمیلی
 سلطنت،درويشی

-11

،اولین کنفرانس ملی علوم شیالت و آبزيان ايران

1833/1/13

دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان

19-23 May
2008

World Aquaculture Society – Busan –
South Korea

19-23 May
2008

World Aquaculture Society – Busan –
South Korea

)* (مقاله کامل

،*الشیدانی

تأثیر علفکش بوتاکلر روی تراکم و حجم اسپرم و میزان اسپرمهای غیر طبیعی در
ماهی سفید

11

 امیر،نجار لشگری
 کوروش،قاسمی نژاد
فلک رو
Saltanat Najjar
Lashgari*,

*

Shaban Ali

A survey of the characteristics the sperm of producers of the
Kutum (Rutilus frisii kutum)
migrating to the
KhoshkroudRiver

11

*

Hossein Khara,

Effect of female age in White fish (Rutilus frisii kutum)
migrating to the Tajan River on fertilization, hatching and
survival larvae

11

Nezami
Balouchi, Ali
Asghar Saeedi
Behgozin, M.*;
Khara, H.;
Yosefian, M.;
Maghsoudlou,
E.; Rashidi
Karsalari, Z.;
Najjar
Lashgari, S.

;*Behgozin, M.
;Khara, H.
;Yosefian, M.

*

18

Effect of male age in Kutum (Rutilus frisii kutum) Tajan River
on spermatocrit and sperm density

– World Aquaculture Society – Busan
South Korea

19-23 May
2008

Maghsoudlou,
E.; Rashidi
;Karsalari, Z.
Najjar
Lashgari, S.
*

معرفی بیماريهای مزارع منتخب پرورش ماهی قزل آالی رنگین کمان
( )Oncorhynchus mykissاستان تهران
گزارش وقوع همزمان استرپتوکوکوزيس و ايکتیوفتیريوزيس در ماهی قزل آالی

*

13

منطقه دوهزار تنکابن

*

13

گزارش وقوع فورونکولوزيس ( )Furunculosisدر برخی از مزارع پرورش ماهی

*

16

( )Vimba vimba percaبالغ و نابالغ دريای خزر

بررسی بیولوژی و نقش تغذيه ای آرتمیا ( )Artemiaدر ماهیان سردآبی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

*

11

*

13

بررسی مقايسه ای گلبول های قرمز و گلبول های سفید در خون ماهی سیاه کولی

نخستین همايش ملی منابع شیالتی دريای خزر -

رنگین کمان

-11
/3/13
1833

روح اهلل نوروستا ،
شهال جمیلی ،سید
حامد موسوی ثابت،
سلطنت نجار لشگری

نخستین همايش ملی ماهیان سردآبی  -مرکز

-13

تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (تنکابن)

1833/1/11

نخستین همايش ملی ماهیان سردآبی  -مرکز

-13

تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (تنکابن)

1833/1/11

نخستین همايش ملی ماهیان سردآبی  -مرکز

-13

تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (تنکابن)

1833/1/11

نخستین همايش ملی ماهیان سردآبی  -مرکز

-13

تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (تنکابن)

1833/1/11

نخستین همايش ملی ماهیان سردآبی  -مرکز

-13

لشگری* ،عمار

تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (تنکابن)

1833/1/11

صالحی فارسانی،

سلطنت نجار لشگری
سلطنت نجار لشگری
سلطنت نجار لشگری
حسین عصائیان*،
سلطنت نجار لشگری،
سمانه موسوی
سلطنت نجار

بسته پرورش ماهی قزل آال

*

11

بررسی درصد کارايی پااليشگر فیزيکی ) (Drum filtersدر سیستم های مدار

آزاده محمودی

سلطنت نجار
لشگری* ،عمار

*

11

برخی از داليل مديريتی نرسیدن به ظرفیت اسمی تولید در سیستم های مدار
بسته پرورش ماهی قزل آال

نخستین همايش ملی ماهیان سردآبی  -مرکز

-13

صالحی فارسانی،

تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (تنکابن)

1833/1/11

آزاده محمودی،

نخستین همايش ملی ماهیان سردآبی  -مرکز

-13

لشگری* ،آزاده

تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (تنکابن)

1833/1/11

محمودی ،عمار

نخستین همايش ملی ماهیان سردآبی  -مرکز

-13

لشگری* ،عمار

تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (تنکابن)

1833/1/11

صالحی فارسانی،

نخستین همايش ملی ماهیان سردآبی  -مرکز

-13

صالحی فارسانی،

تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (تنکابن)

1833/1/11

نصراهلل محبوبی

نخستین همايش ملی ماهیان سردآبی  -مرکز

-13

تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (تنکابن)

1833/1/11

نخستین همايش ملی ماهیان سردآبی  -مرکز

-13

تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (تنکابن)

1833/1/11

نخستین همايش ملی ماهیان سردآبی  -مرکز

-13

تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (تنکابن)

1833/1/11

عیسی ابراهیمی
درچه
سلطنت نجار

*

11

تفاوت جمعیت باکتريايی در بچه ماهی قزل آالی رنگین کمان پس از انتقال از
هچری به استخرهای پرورش ماهی

صالحی فارسانی
سلطنت نجار

*

11

بررسی نحوه عملکرد دستگاه تولید کننده نور  UVدر مراکز مدار بسته ماهی قزل
آال

آزاده محمودی
سلطنت نجار
لشگری* ،عمار

*

18

بررسی میزان کارايی پااليشگرهای زيستی ) (Bio filtersدر سیستمهای مدار
بسته پرورش ماهی قزل آال

صوفیانی ،آزاده
محمودی

بررسی بیولوژی و نقش تغذيه ای کرم خونی ( )Chironomus plumosusدر
ماهیان سردآبی
بررسی بیولوژی و نقش تغذيه ای کرم خاکی اسینیا فتیده ( )Eisenia foetidaدر
ماهیان سردآبی

*

16

 )diversicolarدر ماهیان سردآبی

*

11

*

13

بررسی بیولوژی و نقش تغذيه ای کرم نرئیس دايورسیکوالر ( Nereis

سلطنت نجار لشگری
سلطنت نجار لشگری
سلطنت نجار لشگری

Saltanat Najjar
Lashgari*,
Sohrab

Asian Pacific Aquaculture - Kuala
Lumpur - Malaysia

3-6
November
2009

Asian Pacific Aquaculture - Kuala
Lumpur - Malaysia

3-6
November
2009

Asian Pacific Aquaculture - Kuala
Lumpur - Malaysia

3-6
November
2009

Asian Pacific Aquaculture - Kuala
Lumpur - Malaysia

The survey some of the Shemaya fish (Chalchalburnus
chalcoides) blood factors in the Shirood River of the
Mazandaran Province

13

The survey and comparison some of the female Shemaya fish
(Chalchalburnus chalcoides) blood factors in the Shiroud and
Sefidroud Rivers

13

The survey and comparison some of the male Shemaya fish
(Chalchalburnus chalcoides) blood factors in the Shiroud and
Sefidroud Rivers

11

Contemplation and Recognition of typical compound and the
abundance of fishes in Gharasoo River of the Ardabil Province
in Iran

81

*

3-6
November
2009

*

Maryam

*

Namin,

*

Yaghoubi

Danesh Shakib,
Mohammad
Reza Rahimi
Bashar, Akram
Tehrani Fard
Saltanat Najjar
Lashgari
Saltanat Najjar
Lashgari
Sohrab
Yaghoubi
Namin*,
Saltanat Najjar
Lashgari, Amin
Keyvan, Habib
Vahab Zadeh

Saltanat Najjar
Lashgari*,

Yaghoobi
Namin, Ammar

2-5 March
2010

Aquaculture 2010 - San Diego –
California USA

2-5 March
2010

Aquaculture 2010 - San Diego –
California USA

2-5 March
2010

Aquaculture 2010 - San Diego –
California USA

*

Sohrab

A survey some of the sperm quantitative and qualitative
characteristics of the Frisian Roach (Rutilus frisii kutum
Kamenskii) producers migrating to the Shirood and
Tonekabon Rivers of the Mazandaran Province and the
Khoshkrood River of the Guilan Province

81

An Investigation on Fluctuations of Inter tidal Polychaete
worms in two muddy-sandy shores of Persian Gulf receiving
different amounts of urban pollution

81

Salehi farsani,
Azadeh
Mahmoodi

A.*; Njjar
lashgari, S.;

*

Salehi farsani,

Mahmoodi, A

Njjar lashgari,
S.*; Salehi

*

Mahmoodi, A.;
Investigation of chemical parameters in wild and cultured
sturgeon flesh

88

farsani, A.
*

مصطفی شريف

-11

 سلطنت نجار،روحانی

1833/11/1

لشگری

همايش علمی توسعه صنعت گیاهان دارويی

Zataria اثر تغذيه متناوب با سطوح مختلف اسانس آويشن شیرازی

 وزارت-  مرکز آموزش عالی امام خمینی- ايران

 بر رفتار تغذيه ای و میزان رشد و بقاءماهیmultiflora Boiss. (Labiatae)

جهاد کشاورزی – تهران

*

، حسین عصائیان

)Oncorhynchus mykiss( قزل آالی رنگین کمان

83

Saltanat Najjar
Lashgari*,

Mousavi Sabet,

17-20
January
2011

Asian Pacific Aquaculture 2011 –
Kochi - India

17-20
January
2011

Asian Pacific Aquaculture 2011 –
Kochi - India

*

Farsani, Hamed

A comparison on growth rate of Siberian Sturgeon (Acipenser
baerii) and South Caspian Stellate Sturgeon (Acipenser
stellatus) two species of Sturgeons in Caspian Sea in fresh
waters of Chaharmahal and Bakhtiari Province

*

Ammar Salehi

A comparison on growth rate of South Caspian Stellate
Sturgeon (Acipenser stellatus) and Persian Sturgeon (Acipenser
persicus) two species of Sturgeons in Caspian Sea in fresh
waters of Chaharmahal and Bakhtiari Province

81

Bahareh
Samadi
Kuchaksaraei
Saltanat Najjar
Lashgari*,
Bahareh
Samadi
Kuchaksaraei,
Ammar Salehi
Farsani, Hamed
Mousavi Sabet,
Sara Ahmadi

86

Abbas
Hamrang

Hassan Jalili,
Mansour

17-20
January
2011

Asian Pacific Aquaculture 2011 –
Kochi - India

17-20
January
2011

Asian Pacific Aquaculture 2011 –
Kochi - India

*

Omshi*, Seyed
Comparing fillet, minced and surimi production yield from
Crucian carp Carassius auratus gibelio and silver carp
Hypophthalmichthys molitrix

83

Abbaszadeh,
Saltanat Najjar
Lashgari
Ammar Salehi
Farsani,

Samadi
Kuchaksaraei,
Saltanat Najjar
Lashgari*,
Hamed
Mousavi Sabet

*

Bahareh
A comparison on growth rate of Ship Sturgeon (Acipenser
nudiventris) and Persian Sturgeon (Acipenser persicus) two
species of Caspian Sea Sturgeons in fresh waters of
Chaharmahal and Bakhtiari Province

83

Ammar Salehi
Farsani,

Kuchaksaraei,

17-20
January
2011

Asian Pacific Aquaculture 2011 –
Kochi - India

17-20
January
2011

Asian Pacific Aquaculture 2011 –
Kochi - India

*

Samadi

A comparison on growth rate of Ship Sturgeon (Acipenser
nudiventris) and South Caspian Stellate Sturgeon (Acipenser
stellatus) two species of Sturgeons in Caspian Sea in fresh
waters of Chaharmahal and Bakhtiari Province

81

*

Bahareh

A comparison on growth rate of Siberian Sturgeon (Acipenser
baerii) and Persian Sturgeon (Acipenser persicus) two species
of Sturgeons in Caspian Sea in fresh waters of Chaharmahal
and Bakhtiari Province

31

Hamed
Mousavi Sabet,
Saltanat Najjar
Lashgari*
Ammar Salehi
Farsani,
Bahareh
Samadi
Kuchaksaraei,
Saltanat Najjar
Lashgari*,
Hamed
Mousavi Sabet

Ammar Salehi
Farsani,

Kuchaksaraei,

17-20
January
2011

Asian Pacific Aquaculture 2011 –
Kochi - India

17-20
January
2011

Asian Pacific Aquaculture 2011 –
Kochi - India

*

Samadi

A comparison on growth rate of Ship Sturgeon (Acipenser
nudiventris) and Siberian Sturgeon (Acipenser baerii) two
species of Sturgeons in Caspian Sea in fresh waters of
Chaharmahal and Bakhtiari Province

31

*

Bahareh

Contemplation and recognition of typical compound and the
abundance of fishes in “Ghara soo” River in Ardabil Province
of Iran

31

Saltanat Najjar
Lashgari*,
Hamed
Mousavi Sabet
Sohrab
Yaghoubi
Namin*,
Saltanat
NajjarLashgari,
Amin Keyvan,
Habib Vahab
Zadeh

Ammar Salehi
Farsani,
Bahareh

*

38

A comparison growth rate of south Caspian Stellate sturgeon
in trout farm of Chahar Mahal and Bakhtiari

Samadi

– Asian Pacific Aquaculture 2011
Kochi - India

17-20
January
2011

اولین همايش ملی آبزی پروری ايران  -پژوهشکده

-1

روحانی -عیسی

آبزی پروری آبهای داخلی ايران (بندر انزلی)

1811/1/3

شريف پور -سلطنت

اولین همايش ملی آبزی پروری ايران  -پژوهشکده

-1

روحانی -عیسی

آبزی پروری آبهای داخلی ايران (بندر انزلی)

1811/1/3

شريف پور -سلطنت

اولین همايش ملی آبزی پروری ايران  -پژوهشکده

-1

روحانی -عیسی

آبزی پروری آبهای داخلی ايران (بندر انزلی)

1811/1/3

شريف پور -سلطنت

Kuchaksaraei,
Saltanat Najjar
Lashgari*,
Hamed
Mousavi Sabet
حسین عصائیان*-
مصطفی شريف

اثر تغذيه ای غلظت های  11 ppm ،11 ppmو  111 ppmاسانس آويشن

*

33

شیرازی ( )Zataria multifloraبر عملکرد رشد و برخی شاخص های سیستم
ايمنی در بچه ماهیان قزل آالی رنگین کمان ()Oncorhynchus mykiss

نجار لشگری -بهروز
بهرامیان
*

حسین عصائیان -
مصطفی شريف

اثر تغذيه متناوب ( ) Feed cyclingبا سطوح مختلف اسانس آويشن شیرازی

*

31

( ) Zataria multifloraبر رفتار تغذيه ای و عملکرد رشد و فعالیت لیزوزيم
سرمی در قزل آالی رنگین کمان پرورشی ()Oncorhynchus mykiss

نجار لشگری -بهروز
بهرامیان
*

حسین عصائیان -
مصطفی شريف
در ماهی قزل آالی رنگین کمان ()Oncorhynchus mykiss

*

36

تعیین LC50طی  16ساعت اسانس آويشن شیرازی ()Zataria multiflora

نجار لشگری -بهروز
بهرامیان

شهروز برادران
نويری*  -محمد صیاد

شده ماهی آزاد دريای خزر ()Salmo trutta caspius

* (مقاله کامل)

33

مقايسه خصوصیات اسپرم شناسی مولدين تازه صید شده با مولدين نگهداری

بورانی  -سید
اولین همايش ملی شیالت و آبزيان ايران -

- 18

مصطفی مهدوی -

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس

1811/1/11

غالمرضا لشتوآثائی-

اولین همايش ملی شیالت و آبزيان ايران -

- 18

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس

1811/1/11

سومین همايش ملی کشاورزی ،آبزيان و غذا -

-11

بوشهر

1811/1/13

هجدهمین کنگره دامپزشکی ايران -تهران -مرکز

-13

سلطنت نجار

همايشهای بین المللی رازی

1818/1/16

لشگری -حسین

سلطنت نجار
لشگری -محمد پور
کاظمی

 )1870در سواحل ايرانی دريای خزر

* (مقاله کامل)

33

بررسی وضعیت صید و تولید ماهی آزاد ( Salmo trutta caspius Kessler,

محمد صیاد
بورانی* -مصطفی
رضوانی  -حسین
عصائیان -سلطنت
نجار لشگری
حاجت صفی خانی*-
سید جلیل دريه زهرا-

*

31

برخی مشاهدات عمومی در مطالعه عالمتگذاری ( )Taggingبچه ماهیان آزاد
دريای خزر Salmo trutta caspius

میثم صمدی-
سلطنت نجار
لشگری -سید
مصطفی مهدوی -
مصطفی رضوانی
محمدرضا مهرابی*-
مريم قیاسی-

آلودگیهای قارچی ماهی آزاد دريای خزر ) (Salmo trutta caspiusاز مرحله صید

*

11

و تکثیر مولدين تا رها سازی بچه ماهیان به دريا

عصائیان -سید جلیل
ذريه زهرا

شاپور کاکلکی*-

*

11

اثرات ضد قارچی آنولیت و مقايسه آن با ماالشیت در قزل آالی رنگین کمان

هجدهمین کنگره دامپزشکی ايران -تهران -مرکز

-13

همايشهای بین المللی رازی

1818/1/16

عیسی شريف پور-
محمدرضا مهرابی-
مريم قیاسی-
سلطنت نجار لشگری
سلطنت نجار

*

11

مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت ماهی آزاد دريای خزر مهاجر به رودخانه چشمه

هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین

کیله به روش ريز ماهواره

المللی زيست شناسی ايران -کرج -دانشگاه
خوارزمی

-3
1818/6/3

لشگری* -سهراب
رضوانی گیل کالئی -
ابوالقاسم کمالی-
مهدی سلطانی
سلطنت نجار

*

18

مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت ماهی آزاد دريای خزر مهاجر به رودخانه سردآبرود

هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین

به روش توالی يابی

المللی زيست شناسی ايران -کرج -دانشگاه
خوارزمی

-3
1818/6/3

لشگری* -سهراب
رضوانی گیل کالئی -
ابوالقاسم کمالی-
مهدی سلطانی
سلطنت نجار
لشگری* -سهراب

هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین

بررسی رابطه طول و وزن مولدين ماهی آزاد ()Salmo trutta caspius

*

13

مهاجر به پنج رودخانه مهم حوضه جنوبی دريای خزر

المللی زيست شناسی ايران -کرج -دانشگاه
خوارزمی

رضوانی گیل کالئی -
-3

حسن فضلی  -بهروز

1818/6/3

بهرامیان-
محمداسماعیل
راست روان -مهدی
محمدعلیخانی

سلطنت نجار
لشگری* -سهراب
هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین

بررسی رابطه وزن تخمدان با طول و وزن مولدين ماهی آزاد ( Salmo trutta

*

11

 )caspiusمهاجر به پنج رودخانه مهم حوضه جنوبی دريای خزر

المللی زيست شناسی ايران -کرج -دانشگاه
خوارزمی

رضوانی گیل کالئی -
-3

حسن فضلی  -بهروز

1818/6/3

بهرامیان-
محمداسماعیل
راست روان -مهدی
محمدعلیخانی
حسین پاشايی

هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین

تعیین غلظت کشنده ( )Lc5096hعلف کش ماچتی ( )Butachlorبر روی بچه

*

16

ماهیان سیاه کولی ()Vimba vimba persa

المللی زيست شناسی ايران -کرج -دانشگاه
خوارزمی

چلکاسری  -مهدی
-3

محمدعلیخانی-

1818/6/3

سلطنت نجار
لشگری* -ارغوان
میار عباس کیانی
حسین پاشايی

هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین

13

*

بررسی اثرات سم ديازينون بر بافت آبشش بچه ماهیان سیاه کولی ( Vimba
)vimba persa

المللی زيست شناسی ايران -کرج -دانشگاه
خوارزمی

-3
1818/6/3

چلکاسری  -مهدی
محمدعلیخانی-
سلطنت نجار
*

لشگری

13

اثرات آن بر روی صنعت توريسم و آبزی پروری

* (مقاله کامل)

معرفی گونه های عروس دريايی درآبهای سواحل مالزی به روش مولکولی و

*

اولین همايش آبزی پروری نوين  -چالش ها و

/3/81

فرصت ها -گرگان -دانشگاه علوم کشاورزی و

 1818و

منابع طبیعی گرگان

1818/3/1

الهام مقصودلو -
سلطنت نجار
لشگری -علیرضا
قائدی

سلطنت نجار
لشگری* -سهراب
رضوانی گیل کالئی -

*

11

مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت ماهی آزاد دريای خزر ()Salmo trutta caspius

اولین همايش ملی پدافند غیر عامل در علوم
دريايی -بندرعباس

مهاجر به رودخانه کرگانرود با استفاده از روش ريز ماهواره

-11
/3/13
1818

ارغوان میار عباس
کیانی -عمار صالحی
فارسانی -مهدی
محمدعلیخانی-
فرامرز اللوئی  -حمزه
پورغالم -محمدجواد
تقوی
سلطنت نجار
لشگری* -سهراب
رضوانی گیل کالئی -
ارغوان میار عباس

*

61

مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت ماهی آزاد دريای خزر ()Salmo trutta caspius
مهاجر به رودخانه چالوس با استفاده از روش توالی يابی

اولین همايش ملی پدافند غیر عامل در علوم
دريايی -بندرعباس

-11

کیانی -مهدی

/3/13

محمدعلیخانی-

1818

عمار صالحی
فارسانی -فرامرز
اللوئی -حمزه
پورغالم -محمدجواد
تقوی
عمار صالحی

61

*

بررسی اثر پربیوتیک ماکروگارد بر میزان رشد و ترکیب الشه تاس ماهی ايرانی
()Acipenser persicus

اولین همايش ملی پدافند غیر عامل در علوم
دريايی -بندرعباس

-11

فارسانی* -سلطنت

/3/13

نجار لشگری -مهدی

1818

محمدعلیخانی-
میثم صالحی

 Cبر فاکتورهای رشد ماهی قزل آالی رنگین کمان

*

61

بررسی اثرات استفاده از غذای اکسترود غنی شده با استفاده از ويتامین های  Eو

اولین همايش ملی پدافند غیر عامل در علوم
دريايی -بندرعباس

-11

ارغوان میار عباس
*

/3/13

کیانی  -سلطنت

1818

نجار لشگری

68

*

بررسی اثرات ويتامین های  Eو  Cبر مقاومت در برابر استرس حرارتی در ماهی
قزل آالی رنگین کمان

اولین همايش ملی پدافند غیر عامل در علوم
دريايی -بندرعباس

-11

ارغوان میار عباس
*

/3/13

کیانی  -سلطنت

1818

نجار لشگری
حسین پاشايی

کولی ()Vimba vimba persa

* (مقاله کامل)

63

تأثیرات علف کش ماچتی ( )Butachlorبر شاخصهای خونی بچه ماهیان سیاه

چلکاسری  -مهدی
اولین همايش ملی پدافند غیر عامل در علوم
دريايی -بندرعباس

-11

محمدعلیخانی-

/3/13

سلطنت نجار

1818

لشگری* -مرتضی
ساحلی -عمار صالحی
فارسانی
حسین پاشايی

کولی ()Vimba vimba Peasa

* (مقاله کامل)

61

بررسی اثرات علف کش ماچتی (بوتاکلر) بر بافت آبشش بچه ماهیان سیاه

اولین همايش ملی پدافند غیر عامل در علوم
دريايی -بندرعباس

-11
/3/13
1818

چلکاسری  -مهدی
محمدعلیخانی-
سلطنت نجار
لشگری* -مرتضی
ساحلی
حسین پاشايی

66

*

اثر حشره کش ديازينون ( )Diazinonبر روی شاخص های خونی بچه ماهیان
سیاه کولی ()Vimba vimba persa

چهارمین همايش ملی کشاورزی ،آبزيان و غذا-
بوشهر

1818/1/18

چلکاسری* -سلطنت
نجار لشگری -مهدی
محمدعلیخانی
حسین پاشايی

*

63

تعیین غلظت کشنده ( ) Lc5096hحشره کش ديازينون در بچه ماهیان سیاه
کولی ()Vimba vimba persa

چهارمین همايش ملی کشاورزی ،آبزيان و غذا-
بوشهر

1818/1/18

چلکاسری* -مهدی
محمدعلیخانی-
سلطنت نجار لشگری
مهدی حیدری* -

شگماهی خزری

*

63

بررسی و مقايسه تجمع فلزات سنگین سرب و کادمیوم در عضله کفال طاليی و

چهارمین همايش ملی کشاورزی ،آبزيان و غذا-
بوشهر

1818/1/18

محمدرضا قمی-
مجید تقی اف-
سلطنت نجار لشگری

مهدی حیدری* -
61

*

بررسی و مقايسه تجمع فلزات سنگین سرب و کادمیوم در عضله کپور سرگنده و
کپور نقرهای

چهارمین همايش ملی کشاورزی ،آبزيان و غذا-
بوشهر

1818/1/18

محمدرضا قمی-
مجید تقی اف-
سلطنت نجار لشگری
محمداسماعیل
راست روان* -حمید

*

31

سنجش برخی از شاخص های رشد نسل وحشی بچه ماهی آزاد دريای خزر از وزن 1
تا  11گرم در تراکم های مختلف

چهارمین همايش ملی کشاورزی ،آبزيان و غذا-
بوشهر

1818/1/18

فغانی لنگرودی-
مجید محمدنژاد
شموشکی -سلطنت
نجار لشگری
محمداسماعیل
راست روان* -حمید

*

31

سنجش برخی از شاخص های رشد نسل  F1بچه ماهی آزاد دريای خزر از وزن  1تا
 11گرم در تراکم های مختلف

چهارمین همايش ملی کشاورزی ،آبزيان و غذا-
بوشهر

1818/1/18

فغانی لنگرودی-
مجید محمدنژاد
شموشکی -سلطنت
نجار لشگری
سید موسی معافی
مدنی* -حمید

31

*

ارزيابی برخی از شاخص های رشد نسل وحشی بچه ماهی آزاد دريای خزر از وزن 11
تا  11گرم در تراکم های مختلف

چهارمین همايش ملی کشاورزی ،آبزيان و غذا-
بوشهر

1818/1/18

فغانی لنگرودی-
سید حامد موسوی
ثابت -سلطنت نجار
لشگری
سید موسی معافی
مدنی* -حمید

 11گرم در تراکم های مختلف

*

38

ارزيابی برخی از شاخص های رشد نسل  F1بچه ماهی آزاد دريای خزر از وزن  11تا

چهارمین همايش ملی کشاورزی ،آبزيان و غذا-
بوشهر

1818/1/18

فغانی لنگرودی-
سید حامد موسوی
ثابت -سلطنت نجار
لشگری

33

ماهیان کپور معمولی ()Cyprinus carpio

بررسی و مقايسه میزان تجمع سرب و کادمیوم در بافت عضالنی کفال طاليی،
شگماهی خزری ،کپور سرگنده و کپور نقرهای

همايش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

/11/16
1818

چلکاسری  -سلطنت
*

نجار لشگری  -مهدی
محمدعلیخانی
فريماه میزانی،

اولین کنفرانس بین المللی يافته های نوين در
علوم کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زيست -

/11/11

تهران ،انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون

1818

بنیادين

* (مقاله کامل)

36

تأثیر پربیوتیک ديواره سلولی مخمر بر روی برخی از شاخص های ايمنی بچه

از محیط زيست و توسعه پايدار -تهران ،مرکز

* (مقاله کامل)

31

ماهیان سیاه کولی ()Vimba vimba persa

* (مقاله کامل)

بررسی تأثیر حشره کش ديازينون بر برخی از شاخص های بیوشیمیايی خون بچه

دومین همايش ملی برنامه ريزی ،حفاظت حمايت

حسین پاشايی

مهدی
محمدعلیخانی،
سلطنت نجار
*

لشگری

مهدی حیدری،
محمدرضا قمی،

سومین سمپوزيوم بین المللی محیط زيست-

 11- 18خرداد

تهران ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدين طوسی

1813

سومین سمپوزيوم بین المللی محیط زيست-

 11- 18خرداد

فغانی لنگرودی،

تهران ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدين طوسی

1813

مجید محمدنژد

سومین سمپوزيوم بین المللی محیط زيست-

 11- 18خرداد

لنگرودی ،سید حامد

تهران ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدين طوسی

1813

موسوی ثابت،

مجید تقی اف،
سلطنت نجار
*

لشگری

محمداسماعیل

33

خزر از وزن  1تا  11گرم در تراکمهای مختلف

* (مقاله کامل)

بررسی و مقايسه برخی از شاخصهای رشد نسل وحشی و  F1ماهی آزاد دريای

راست روان ،حمید

شموشکی ،سلطنت
*

نجار لشگری

سید موسی معافی

خزر از وزن  11تا  11گرم در تراکمهای مختلف

* (مقاله کامل)

33

بررسی و مقايسه برخی از شاخصهای رشد نسل وحشی و  F1ماهی آزاد دريای

مدنی ،حمید فغانی

سلطنت نجار
*

لشگری

31

ماهیان کپور معمولی ()Cyprinus carpio

تأثیر پری بیوتیک ديواره سلولی مخمر ( )YWCبر شاخص های رشد بچه ماهیان
کپور معمولی ()Cyprinus carpio

* (مقاله کامل)

31

تأثیر پری بیوتیک ديواره سلولی مخمر ( )YCWبر برخی شاخص های خونی بچه

* (مقاله کامل)

31

سیاه کولی ()Vimba vimba persa

* (مقاله کامل)

تأثیر علف کش ماچتی بر برخی از شاخص های بیوشیمیايی خون بچه ماهیان

حسین پاشايی
چلکاسری ،سلطنت

سومین سمپوزيوم بین المللی محیط زيست-

 11- 18خرداد

تهران ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدين طوسی

1813

سومین سمپوزيوم بین المللی محیط زيست-

 11- 18خرداد

سلطنت نجار

تهران ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدين طوسی

1813

*

سومین سمپوزيوم بین المللی محیط زيست-

 11- 18خرداد

تهران ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدين طوسی

1813

*

نجار لشگری  ،مهدی
محمدعلیخانی
فريماه میزانی،
لشگری  ،مهدی
محمدعلیخانی
فريماه میزانی،
مهدی
محمدعلیخانی،
سلطنت نجار
*

لشگری

31

بافت آبشش بچه ماهیان سیاه کولی ()Vimba vimba persa

38

پارامترهای خونی ،پاسخ ايمنی و میکروبیوتای روده بچه ماهیان کپور معمولی
()Cyprinus carpio

* (مقاله کامل)

اثرات پربیوتیک ديواره سلولی مخمر ( )YWCبر روی شاخص های رشد،

* (مقاله کامل)

اثرات علف کش بوتاکلر بر برخی از شاخص های خونی ،بیوشیمیايی و ايمنی و

اولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم ،تغذيه
سالم ،جامعه سالم -تهران ،سازمان حفاظت
محیط زيست

حسین پاشايی
 1- 1مرداد
1813

چلکاسری ،سلطنت
*

نجار لشگری  ،مهدی
محمدعلیخانی
فريماه میزانی،

اولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم ،تغذيه
سالم ،جامعه سالم -تهران ،سازمان حفاظت
محیط زيست

 1- 1مرداد
1813

مهدی
محمدعلیخانی،
سلطنت نجار
*

لشگری

بافت آبشش بچه ماهیان سیاه کولی ()Vimba vimba persa

*

33

اثرات ديازينون و بوتاکلر بر برخی از شاخص های خونی ،بیوشیمیايی و ايمنی و

کنفرانس بین المللی توسعه با محوريت کشاورزی
 ،محیط زيست و گردشگری -تبريز

11-16
شهريور
1813

حسین پاشايی
چلکاسری ،سلطنت
نجار لشگری ،مهدی
*

محمدعلیخانی

* (مقاله کامل)

اثرات حشره کش ديازينون بر برخی از شاخص های خونی ،بیوشیمیايی و ايمنی و
31

بافت آبشش بچه ماهیان سیاه کولی ()Vimba vimba persa

*

33

Studies of Caspian trout growth Salmo trutta caspius by backcalculated fish lengths methods

*

36

مطالعه ساختار جمعیتی ماهی آزاد در سواحل ايرانی دريای خزر

حسین پاشايی

اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترويج علوم
کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زيست ايران-

 11-11مهر

تهران ،انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون

1813

بنیادين

چلکاسری ،مهدی
محمدعلیخانی،
سلطنت نجار
*

لشگری

چهارمین کنفرانس ماهی شناسی ايران  -انجمن

 81- 81تیر

محمد صیاد بورانی*،

ماهی شناسی ايران ،دانشگاه فردوسی مشهد

1811

سلطنت نجار لشگری

Asian Pacific Aquaculture - Kuala
Lumpur - Malaysia

24-27 July
2017

Mohammad
Sayyad
Bourani*,
Saltanat Najjar
Lashgari,
Shahram
Ghasemi,
Mohadese
Ahmadnejad,
Morteza
Nikpour
سیما برزگر،1

پنجمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ايران -

تأثیر سطوح مختلف روغن ماهی و روغن کانوال در جیره غذايی بر شاخصهای رشد

 11- 18آذر

سلطنت نجار

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل

1816

لشگری* ،مهدی

پنجمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ايران -

 11- 18آذر

مهدی محمد

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل

1816

علیخانی ،سلطنت

*

33

و بازماندگی ماهی قزل آالی رنگین کمان انگشت قد

کیومرث علی رمجی،

محمد علیخانی،
میالد عادل
کیومرث علی
رمجی ،1سیما برزگر،

اثر تغذيه سطوح مختلف روغن م اهی و روغن کانوال بر شاخص های رشد و

*

31

بازماندگی ماهی قزل آالی رنگین کمان پرواری

نجار لشگری* ،رقیه
محمودی

* (مقاله کامل)

انکوباتورهای ذخیره سازی و تفريخ تخم ماهی

11

رقیه محمودی*،

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی

 11تیر 1813

و منابع طبیعی

سلطنت نجار لشگری،
اسماعیل کاظمی

 -15کتب و ساير آثار منتشر شده:
عنوان

رديف

همکار تدوين " کارنامه فعالیتهای مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور در سال

1

"1818
همکار تدوين " کارنامه فعالیتهای مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور در سال

1

"1813
همکار تدوين " کارنامه فعالیتهای مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور در سال

8

"1811
همکار تدوين " کارنامه فعالیتهای مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور در سال

3
*

"1816

نوع*

تيراژ

تعداد صفحات

تاريخ چاپ

ناشر

شابک

تألیف

 111نسخه

131

1813

مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

133-163- 1316- 33-8

تألیف

 111نسخه

111

1811

"

133- 163-1316-13- 1

تألیف

 111نسخه

111

1816

"

133-611-3311- 11- 1

تألیف

 111نسخه

111

1813

"

133-611-3311-11- 1

نوع :تاليف ،گردآوري ،ترجمه... ،

-13تشويقات و جوايز علمي:
رديف

1
1
8

مورد

رتبه اول کارشناسی شیالت ورودی 1831
نفر اول مقاله علمی و نفر دوم ممتاز تحصیلی در گروه دامپزشکی  -چهارمین جشنواره ممتازين ،مبتکرين و

اعطا كننده

تاريخ اعطاء

دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان

1838/1/11

پايگاه مقاومت بسیج دانشجويی استان گیالن

1833/1/1

نوآوران دانشجوی بسیجی ،شاهد و ايثارگر استان گیالن
رتبه اول کارشناسی ارشد شیالت ورودی 1838

دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان

1836/8/1

3

نفر سوم ممتاز تحصیلی در گروه کشاورزی -ششمین جشنواره ممتازين ،مبتکرين و نوآوران دانشجوی

پايگاه مقاومت بسیج دانشجويی استان گیالن

1836/1/1-8

بسیجی ،شاهد و ايثارگر استان گیالن

1

پژوهشگر جوان نمونه مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (تنکابن)

رئیس مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (تنکابن)

1833/1/6

6

پژوهشگر جوان برگزيده دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان

دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان

1833/1/11

3

پژوهشگر جوان نمونه مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (تنکابن)

رئیس مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (تنکابن)

1833/3/11

3

محقق نمونه مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (تنکابن)

رئیس مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (تنکابن)

1811/1/81

1

تقديرنامه -سامانه پژوهشی مازندران

مدير کل آموزش و پژوهش استانداری مازندران

1811/11/13

11

محقق نمونه مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (تنکابن)

سرپرست مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (تنکابن)

1818/3/13

11

تقديرنامه

اداره روابط عمومی مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

1818/11/13

11

تقديرنامه

مشاور وزير و مسئول هماهنگی دفتر امور ايثارگران وزارت امور اقتصادی و دارايی

1813/8/11

18

تقديرنامه

معاون پژوهش و فناوری مؤسسه تجقیقات علوم شیالتی کشور

1813/3/11

13

پژوهشگر برتر مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (تنکابن)

سرپرست مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (تنکابن)

1813/1/8

11

تقديرنامه پژوهشگر برتر

رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

1813/1/13

16

تقديرنامه -سامانه پژوهشی مازندران

رئیس سازمان مديريت و برنامه ريزی استان مازندران

1813/11/1

13

تقديرنامه -اجرای پروژه ايجاد تغییر جنسیت و تولید ماهی تک جنس تمام ماده ماهی آزاد دريای خزر

معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیالت ايران

1811/8/1

13

پژوهشگر برتر مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (تنکابن)

سرپرست مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (تنکابن)

1811/6/81

11

تقديرنامه -ارتقاء کمی و کیفی آزمايشگاه های مرکز در شبکه آزمايشگاهی فناوری های راهبردی

سرپرست مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (تنکابن)

1811/3/3

11

تقديرنامه -کسب رتبه در ارزيابی ساالنه آزمايشگاه ها توسط شبکه آزمايشگاهی فناوری های راهبردی

رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

1816/1/1

11

تقديرنامه -پیشبرد اهداف دانش بنیان کردم بخش کشاورزی در چهار سال اول دولت تدبیر و امید

معاون وزير و رئیس سازمان تحقیقات ،آموزش و ترويج کشاورزی

1816/1/11

 -17برگزاری کارگاه آموزشي:
تعداد واحد

رديف

نظري

عملی

اول

دانشگاه محلتدريس

سال تحصيلي

دوم

عنوان واحد درسي

نيمسال

1

آشنايی با تجهیزات و روش های مطالعه و بررسی فاکتورهای کمی و کیفی اسپرم ماهیان

*

مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1831/1/3

1

آشنايی با تجهیزات و روش های مطالعه و بررسی فاکتورهای کمی و کیفی خون ماهیان

*

مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1831/1/3

*

8

آشنايی با تجهیزات و روش های تشخیص بیماريهای ماهیان

*

مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1831/1/3

*

3

آشنايی با تجهیزات و روش های انجام آزمايشهای میکروبی ماهی

*

*

مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1831/1/3

*

1

آشنايی با تجهیزات و روش های انجام آزمايشهای میکروبی آب

*

*

مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1831/1/3

*

6

آشنايی با تجهیزات و روش های مطالعه وبررسی فاکتورهای کمی و کیفی اسپرم ماهیان

*

مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1831/11/81

*

3

آشنايی با تجهیزات و روش های مطالعه و بررسی فاکتورهای کمی و کیفی خون ماهیان

*

مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1831/11/81

*

3

آشنايی با تجهیزات و روش های تشخیص بیماريهای ماهیان

*

مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1831/11/81

*

1

آشنايی با تجهیزات و روش های انجام آزمايشهای میکروبی ماهی

*

مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1831/11/81

*

11

آشنايی با تجهیزات و روش های آنالیز غذا و الشه ماهی

*

مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1831/11/81

*

مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1811/11/1

*

*

مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1811/1/11

*

*

مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1811/1/11

*

مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1811/1/11

*

مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1811/1/11

*

مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1811/1/11

*

11
11
18
13
11
16

تکثیر و پرورش مقدماتی ماهیان سردآبی  -آشنايی با روش کشت باکتری در آزمايشگاه
آشنايی با تجهیزات و روش های تشخیص بیماريهای ماهیان
آشنايی با تجهیزات و روش های آنالیز غذا و الشه ماهی
آشنايی با سیستم های مختلف پرورش ماهیان سردآبی در ايران
آشنايی با تکثیر و پرورش طبیعی و مصنوعی ماهی آزاد دريای خزر
آشنايی با روشهای انجام آزمايشهای میکروبی ماهی

*

*

*

*

*

*
*

*

*

13
13
11

آشنايی با روشهای انجام آزمايشهای میکروبی آب
آشنايی با تجهیزات و روشهای انجام آزمايشهای مربوط به روش ريز ماهواره
آشنايی با تجهیزات و روشهای انجام آزمايشهای مربوط به روش توالی يابی

مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1811/1/11

*

*

*

*

مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1811/1/11

*

*

مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1811/1/11

*

*

مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1811/6/3

آشنايی با سامانه امور پژوهشی ،آموزشی و ترويجی سازمان تحقیقات ،آموزش و ترويج
11

کشاورزی (سمپات) و نحوه ورود اطالعات

*

*

 -12سخنراني علمي:
تعداد واحد

رديف

نظري

عملی

2

مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1833/1/13

اول

1

روش بررسی فاکتورهای خونی در ماهیان

*

دانشگاه محلتدريس

سال تحصيلي

دوم

عنوان واحد درسي

نيمسال

*

A survey of the characteristics the sperm of producers of the Kutum
(Rutilus frisii kutum) migrating to the Khoshkroud River

*

مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1833/1/11

3

روش بررسی خصوصیات کمی و کیفی اسپرم در ماهیان

*

مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1833/3/1

*

4

جلوگیری از نقص لقاح درون گونه ای در ماهی قزل آالی رنگین کمان

*

مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1833/1/16

*

5

انجماد اسپرم در آزاد ماهیان

*

مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1833/11/11

*

6

سوريمی ()Surimi

*

مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1831/1/11

*

7

تکثیر و پرورش خرچنگ شناگر آبی ()Portunuspelagicus

*

مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1831/3/13

*

8

مروری بر مهمترين بیماريهای البسترها

*

مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1831/6/11

*

*

مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1831/11/11

9

بیماريهای ويروسی در نرمتنان

*

*

مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت ماهی آزاد ( )Salmo trutta caspiusدر دو رودخانه مهم
11

حوضه جنوبی دريای خزر به روش ريز ماهواره

*

مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1811/1/16

*

مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت ماهی آزاد دريای خزر مهاجر به رودخانه چشمه کیله به روش
11

ريز ماهواره

*

مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1818/11/3

*

مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1818/11/6

*

مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1813/1/81

*

مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1813/1/13

*

مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1813/1/3

*

مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1813/1/3

*

مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1813/1/3

*

بررسی رابطه طول و وزن مولدين ماهی آزاد ( )Salmo trutta caspiusمهاجر به پنج
12

رودخانه مهم حوضه جنوبی دريای خزر

*

مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت ماهی آزاد دريای خزر مهاجر به رودخانه سردآبرود به روش
13

توالی يابی

*

بررسی رابطه وزن تخمدان با طول و وزن مولدين ماهی آزاد ()Salmo trutta caspius
14

مهاجر به پنج رودخانه مهم حوضه جنوبی دريای خزر

*

مطالعه تنوع ژنتیکی ماهی آزاد دريای خزر ( )Salmo trutta caspiusدر رودخانه های
15

چشمه کیله و سردآبرود استان مازندران با استفاده از روشهای مولکولی

*

تأمین عصاره الکلی آويشن به منطور بررسی تأثیر آن بر عملکرد رشد و تحريک سیستم
16

ايمنی ماهی قزل آالی رنگین کمان

*

مطالعات اولیه بر قابلیت تکثیر مصنوعی ماهی آزاد کورا در شرايط آب و هوايی استان
17

مازندران جهت افزايش تنوع گونه ای ماهیان سردآبی

*

 -13راه اندازی آزمايشگاه ها:
1

مواجهه سازی میکروبی

1811/11/3

1

باکتری شناسی

1811/11/3

8

قارچ شناسی

1811/11/3

3

انگل شناسی

1811/11/3

مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)
مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)
مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)
مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

سلطنت نجار لشگری -محمد صیاد بورانی  -حسین عصائیان
سلطنت نجار لشگری -محمد صیاد بورانی  -حسین عصائیان -رحمت يوسفی
سلطنت نجار لشگری -محمد صیاد بورانی  -حسین عصائیان -رحمت يوسفی
سلطنت نجار لشگری -محمد صیاد بورانی  -حسین عصائیان -رحمت يوسفی

1

1811/11/3

تشخیص مولکولی

سلطنت نجار لشگری

مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

ژنتیک و اصالح نژاد مرکز تحقیقات
6

1813/3/13

ماهیان سردآبی -تنکابن به منظور
استقرار استاندارد ISO/IEC 17025

مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

محمد پورکاظمی ( - )%31سلطنت نجار لشگری ( ،)%81محمود محسنی (-)%11ابوالفضل سپهداری ()%11

 -23سرپرستي طرحهای کارورزی:
نيمسال
عنوان

1

تکثیر ماهی سفید در رودخانه شیرود

مهندسی منابع طبیعی -شیالت

کارشناسی

1

معرفی گروه های تخصصی و آزمايشگاه های مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور -تنکابن

مهندسی منابع طبیعی -شیالت

کارشناسی

8

معرفی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور -تنکابن

مهندسی منابع طبیعی -شیالت

کارشناسی

3

آشنايی با روش های کاربردی ارزيابی تنوع ژنتیکی ماهیان با تأکید بر ماهی آزاد دريای خزر

صید و بهره برداری آبزيان

کارشناسی

1

شمارش میکروارگانیسم ها در آب با استفاده از روش کشت

میکروبیولوژی

کارشناسی

آزاد اسالمی واحد الهیجان
دانشکده علوم کشاورزی و
منابع طبیعی دانشگاه گیالن
آزاد اسالمی واحد تنکابن

اول

رشته

مقطع

دانشگاه
تحصيلي

دوم

رديف

سال

1836- 33

*

1811-11

*

1811-18

*

مؤسسه آموزش عالی غیر
انتفاعی غیر دولتی رودکی

*

1811- 16

تنکابن
آزاد اسالمی واحد تنکابن

*

1811- 16

 -21داوری مقاالت:
رديف

عنوان مقاله

نام مجله

نام دانشگاه

سال

1

Biological assessment of the Cheshmeh Kileh River, Northern Iran,
using benthic macroinvertebrates Indices

)Caspian Journal of Environmental Sciences (CJES

University of Guilan,
Somehsara

2014

 -22داوری پروپوزال:
رديف
1
1

8

3

عنوان پروپوزال

بررسی امکان تعیین جنسیت قزل آالی رنگین کمان با استفاده از نشانگرهای مولکولی
بررسی تأثیر شاخص های آلودگی باکتريايی آب درياچه مخزنی سد حسنلو جهت پرورش
ماهی در قفس
اثر دما بر رشد ،بقاء و آنزيم های گوارشی پیش الرو فیلماهی و تاسماهی ايرانی از مرحله
تفريخ تا مرحله جذب کیسه زرده
تولید جمعیت تريپلويید قزل آالی رنگین کمان ( )Oncorhynchus mykissبه روش
مستقیم (القايی)

نام مجری

نام مرکز مجری

سال

دکتر رقیه محمودی

مرکز تحقیقات ژنتیک و اصالح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری ياسوج

1816/1/13

دکتر علی نکوئی فرد

مرکز مرجع آرتیما در منطقه میانی و غربی آسیا (ارومیه)

1816/1/16

سید صمد هاشمی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن

1816

دکتر رقیه محمودی

مرکز تحقیقات ژنتیک و اصالح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری ياسوج

1813/1/1

 -23داوری گزارش نهايي طرح و پروژه های تحقيقاتي:
رديف

1

1

عنوان پروپوزال

ارزيابی و اولويت بندی ذخاير ژنتیکی ماهیان دريايی
احصا بانک ژنی آبزيان موجود در کشور و بررسی ساختاری ،پرسنلی ،امکانات وتجهیزات
آنها

نام مجری

دکتر سید رضا
سیدمرتضائی
دکتر يزدان مرادی

نام مرکز مجری

سال

مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

1813/6/11

مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

1813/6/11

 -21داوری پايان نامه های دانشجويي:
رديف

1

عنوان پایان نامه

اثر دما بر رشد ،بقاء و آنزيم های گوارشی پیش الرو فیلماهی و تاسماهی ايرانی از مرحله
تفريخ تا مرحله جذب کیسه زرده

نام دانشجو

نام دانشگاه مجری

سال

سید صمد هاشمی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن

1813/6/18

 -25شرکت در دوره های آموزشي تخصصي:
رديف

برگزار کننده

نام دوره

1

پرورش دهنده ماهیان گرمآبی

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور  -مرکز آموزش کشاورزی رشت

1

کارگاه مقاله نويسی در علوم زيستی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان – باشگاه پژوهشگران جوان

8

ايمنی کار در آزمايشگاه

3

بازآموزی باکتريولوژی

1

نقش هاالمید در مبارزه با استرپتوکوکوزيس

6

کارگاه آموزشی بین المللی مديريت بهداشتی و بهبود کنترل کیفی آبزی پروری در ماهیان سردآبی

3

بیولوژی و سیستماتیک ماهیان آکواريومی و گیاهان آبزی

3

قواعد اولیه تدوين مقاالت بر پايه استانداردهای ISI

1

آشنايی با نرم افزار Endnote

11

تغییر جنسیت و تولید ماهی قزل آال تمام ماده

11

آشنايی با مبانی ،الزامات و ممیزی استاندارد ISO/IEC 17025

11

اصول  HACCPو امنیت زيستی در مرکز  SPFقزل آال

18

روش های نوين تشخیص بیماريهای عفونی ماهی قزل آال

تاریخ برگزاری

1831/1/13
تابستان 1831

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار وزارت کار و امور اجتماعی –
مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور
آزمايشگاه و کلینیک دامپزشکی پاستور – مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (تنکابن)
مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور  -مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (تنکابن)
مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور  -مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (تنکابن)
دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان – پروفسور هیکو بلهر ()Heiko Bleher
مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور  -مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (تنکابن)
مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور  -مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (تنکابن)

1836/11/18
1833/11/1
1833/11/81
1833/1/11- 18
1811/1/18
1811/6/11
1811/11/13

مؤسسه آموزش عالی علمی کاربرد و مهارتی -مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع
طبیعی تهران
شبکه آزمايشگاهی فناوری های راهبردی
مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور – مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (تنکابن)
مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور – پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور -بندر
انزلی و مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دريای خزر -رشت

1813/1/16
1813/11/1
 1و 1811/3/1
1811/1/11-13

13

کار با دستگاه های آزمايشگاهی  Gel Doc ،Real Time PCRو نانودراپ

مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور  -گروه استانداردسازی و نظارت فنی آزمايشگاه ها

1811/11/11

11

بکارگیری عملی ايمنی زيستی و دستورالعمل های بهداشتی در مرکز قزل آالی SPF

مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور – مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (تنکابن)

1811/11/16

16

عالمتگذاری الکترونیکی در ماهی قزل آالی رنگین کمان به وسیله کاشت میکروچیپ

مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور – مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (تنکابن)

1816/8/11

13

)Fish Genetic and Breeding Program for Common Carp (Cyprinus carpio

مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

1816/3/11-11

13

آشنايی با مبانی ( PCRشامل دستگاه ترمال سايکلر ،ترموبالك ،سیستم های ژل داك و زل

شرکت توسعه صارع مد

1816/11/6

شرکت توسعه صارع مد

1816/11/6

شرکت توسعه صارع مد

1816/11/6

شرکت توسعه صارع مد

1816/11/6

شرکت توسعه صارع مد

1816/11/6

داکیومنتشن)

11

آشنايی با سیستم های ( Pippetingسمپلر)

11

آشنايی با سیستم های حساس توزين (ترازوی حساس و فوق حساس)

11

کاربری هودهای المینار و شیمیايی)

11

کاربری شیکرهای رومیزی ،هات پلیت استیرر و فريزرهای - 36

18

Aquaculture Breeding and Genetics

Nofima

13

صحه گذاری روش آزمون بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025

شبکه آزمايشگاهی فناوری های راهبردی

1813/6/8

11

تخمین عدم قطعیت اندازه گیری در آزمايشگاههای آزمون

شبکه آزمايشگاهی فناوری های راهبردی

1813/6/11

15-30
December 2017

 -23شرکت در دوره های آموزشي غير تخصصي:
برگزار کننده

تاریخ برگزاری

رديف

مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور – مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (تنکابن)

1833

مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور – مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (تنکابن)

1831

8

نحوه صحیح ورود اطالعات مورد نظر در پايگاه اطالعاتی پژوهشی استانداری مازندران

استانداری مازندران

1811

3

بانک اطالعات شبکه استانداردسازی و نظارت فنی آزمايشگاه های مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور – مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (تنکابن)

1818/1/16-13

1

آشنايی با سامانه طرح های تحقیقاتی سازمان تحقیقات ،آموزش و ترويج کشاورزی

مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور – مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (تنکابن)

1818

6

دوره آموزشی عقیدتی "همراه با تفسیر قرآن کريم"

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران -دفتر آموزش کارکنان

1
1

نام دوره

کارگاه آموزشی نظارت و ارزشیابی
نحوه صحیح ورود اطالعات آزمايشگاهها در نسخه جديد نرم افزار پايگاه اطالعاتی آزمايشگاه های
مؤسسه تحقیقات شیالت ايران

-1811/3/13
1811/11/13

3

دوره آموزشی عقیدتی" تفسیر سوره لقمان"

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران -دفتر آموزش کارکنان

3

دوره آموزشی عقیدتی " آشنايی با فرهنگ کار و قانون گرايی در اسالم"

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران -دفتر آموزش کارکنان

1

دوره آموزشی غیر حضوری راههای پیشگیری و کنترل بیماريهای قلبی و عروقی

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران -دفتر آموزش کارکنان

11

دوره آموزشی عقیدتی "همراه با تفسیر قرآن کريم « تفسیر نمونه جلد "» 1

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران -دفتر آموزش کارکنان

11

دوره آموزشی عقیدتی « تفسیر سوره عنکبوت »

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران -اداره آموزش عقیدتی

11

امنیت ملی ()1

سازمان جهاد کشاورزی ماازندران -مديريت حراست

-1818/3/3
1818/1/11
-1818/3/13
1818/11/18
-1818/11/1
1818/11/13
-1818/1/11
1818/11/13
-1813/8/13
1813/3/11
1813/3/81- 81

 -27ايجاد ظرفيت فعال در جذب اعتبار پژوهشي (گرنت) داخلي يا بين المللي
ماهيت اعتبار

رديف

عنوان فعاليت

تاريخ انجام
فعاليت

ميزان اعتبار
جذب شده

داخلي خارجي

(ميليون

مرجع تاييد كننده
كشور يا سازمان تامين كننده اعتبار

تومان)
پروژه تحقیقاتی"مطالعه تنوع ژنتیکی ماهی آزاد دريای خزر ( Salmo trutta
از روشهای مولکولی (فاز اول)"

1818/1/1

1

1

 ) caspiusدر رودخانه های چشمه کیله و سردآبرود استان مازندران با استفاده

سازمان جهاد کشاورزی
1818/1/81

*

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

استان مازندران و مرکز
تحقیقات ماهیان
سردآبی
سازمان جهاد کشاورزی

عملکرد رشد و تحريک سیستم ايمنی ماهی قزل آالی رنگین کمان (فاز اول)"

1818/1/81

1

1

پروژه تحقیقاتی " تأمین عصاره الکلی آويشن به منظور بررسی تأثیر آن بر

1818/1/1

*

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

استان مازندران و مرکز
تحقیقات ماهیان
سردآبی

پروژه تحقیقاتی "ارزيابی تنوع ژنتیکی و رابطه خويشاوندی پیشمولدين ماهی
مولکولی"
پروژه تحقیقاتی " پايش و ارزيابی عوامل خطر محیطی و مديريتی موثر در بروز

پروژه تحقیقاتی "طراحی و استقرار سیستم  ISO/IEC 17025ملی

1813/11/1

*

استانداری مازندران و مؤسسه تحقیقات علوم
شیالتی کشور
معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور،

1813/3/1

*

استانداری مازندران و مؤسسه تحقیقات علوم
شیالتی کشور

شیالتی کشور
مؤسسه تحقیقات علوم
شیالتی کشور

در

آزمايشگاه های مراکز تابعه مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور فاز سوم:

1813/1/1

مرکز تحقیقات ژنتیک و اصالح نژاد آبزيان -ياسوج ،مرکز تحقیقات ماهیان

1813/11//1

13/6

1

1813/3/1

11

3

برخی از بیماريهای ويروسی خاص در منطقه استقرار طرح ،پیش قرنطینه و مرکز
"SPF

11

8

قزلآالی رنگینکمان ( )Oncorhynchus mykissبا استفاده از روشهای

1813/11/1

معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور،

مؤسسه تحقیقات علوم

*

مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

مؤسسه تحقیقات علوم
شیالتی کشور

سردآبی  -تنکابن و مرکز تحقیقات شیالتی آبهای دور -چابهار"
دستیابی به دانش فنی تولید  111،111عدد ماهی آزاد دريای خزر ( Salmo
پشتیبانی از قفس های مستقر در دريای خزر

13

6

 )trutta caspiusنسل  G2با وزن  111گرم سازگار شده با آب لب شور جهت

1813/1/1
1811/3/1

*

مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

مؤسسه تحقیقات علوم
شیالتی کشور

 -22سوابق اجرايي:
مدت اشتغال در
سمت

رديف

تاريخ انتصاب
سمت مذكور به ماه

1

سرپرست گروه دهستان سه هزار در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1831

1831/3/1

1831/1/81

1

دبیر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تنکابن

1831/11/1

1831/11/1

8

تهیه طرحهای توجیهی پرورش ماهیان قزل آالی رنگین کمان برای اداره شیالت تنکابن

1836/1/11

1833/1/11

3

رئیس هیأت مديره شرکت تعاونی شیل گستران البرز تنکابن

1836/3/16

1833/3/16

1

کارشناس گروه بهداشت و بیماريهای آبزيان مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1836/3/1

1813/11/16

6

دبیر و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1833/3/13

1831/11/1

3

دبیر کمیته اجرايی گردهمايی روز مزرعه سال  1833مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1833/3/6

1833/3/16

3

رئیس کمیته اجرايی نخستین سمپوزيوم تخصصی استرپتوکوکوزيس در صنعت آبزی پروری ماهیان سردآبی

1833/1/81

1833/11/81

1

رئیس کمیته اجرايی افتتاحیه پروژه آبرسانی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1833/1/13

1833/1/13

11

دبیر ستاد اجرايی نخستین همايش ملی ماهیان سردآبی

1833/1/11

1833/1/13

11

عضو دبیرخانه علمی نخستین همايش ملی ماهیان سردآبی

1833/1/11

1833/1/13

دبیر شورای اداری و مالی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1833/8/3

1833/1/81

مسئول آزمايشگاه بهداشت و بیماريهای مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1833/8/1

1831/11/81

دبیر کمیته اجرايی گردهمايی روز مزرعه سال  1833مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1833/8/1

1833/3/11

11

سرپرست گروه فیزيولوژی تغذيه و تولید مثل مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1833/3/18

1833/1/18

16

عضو کمیته علمی طرح ملی حفظ و بازسازی ذخاير ماهی آزاد دريای خزر ( )Salmo trutta caspiusدر حوضه جنوبی دريای خزر (پروژه مصوب )CEP

1833/3/13

1813

13

عضو کمیته اجرايی طرح ملی حفظ و بازسازی ذخاير ماهی آزاد دريای خزر ( )Salmo trutta caspiusدر حوضه جنوبی دريای خزر (پروژه مصوب )CEP

1833/3/13

1813

نماينده مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی در گروه ارزشیابی مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

1833/11/18

1831/6/81

11

عضو کمیته اطالع رسانی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1831/1/11

ادامه دارد.

11

نماينده مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی در پايگاه اطالعاتی آزمايشگاه های مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

1831/3/81

ادامه دارد.

11

عضو کمیته درآمدزايی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1831/3/1

ادامه دارد.

11

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1831/11/1

1811/11/3

18

نماينده مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (تنکابن) در سامانه پژوهشی استانداری مازندران

1831/11/11

ادامه دارد.

13

نماينده تام االختیار مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (تنکابن) در پايگاه اطالعاتی آزمايشگاه های مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

1811/6/3

ادامه دارد.

11

کارشناس مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن) برای راه اندازی بانک ژزن آزاد ماهیان

1811/3/8

ادامه دارد.

سرپرست اطالعات علمی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1811/11/1

1813/1/16

سرپرست روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1811/11/1

1816/3/1

13

معتمد و عضو هیأت اجرايی انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسالمی بخش خرم آباد شهرستان تنکابن

1811/1/13

1811/6/11

11

عضو هیأت اجرايی انتخابات هیأت رئیسه چهارمین دوره شوراهای اسالمی روستاهای بخش خرم آباد شهرستان تنکابن

1811/6/11

1811/6/11

81

دبیر و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1811/11/3

اداهه دارد.

81

عضو کمیته بهداشت ،ايمنی و محیط زيست ( )HSEمؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

1811/11/11

ادامه دارد.

11
18
13

13

16
13

1811/11/13

1813

1818

ادامه دارد.
1811/1/13

81

نماينده مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی در سامانه مديريت طرح های تحقیقاتی سازمان تحقیقات ،آموزش و ترويج کشاورزی

88

نماينده مرکز در سامانه جامع آماری سازمان تحقیقات ،آموزش و ترويج کشاورزی

83

رابط آزمايشگاههای مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن) با گروه استانداردسازی و نظارت فنی آزمايشگاههای مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

1818/1/1

81

نماينده پژوهشی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن) در سامانه مديريت اطالعات تحقیقاتی (سمات) در سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

1818/8/8

ادامه دارد.

86

رابط آزمايشگاههای مرکز ب ا شبکه آزمايشگاهی فناوری های راهبردی

1813

ادامه دارد.

83

رابط آزمايشگاههای مرکز با آزمايشگاههای حوزه فناوری زيستی و سلول های بنیادی

1813

ادامه دارد.

83

کارشناس ارشد آزمايشگاه آبزيان مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1813/1/11

1816/11/1

81

عضو کارگروه مشورتی با بخش های دولتی ،تعاونی و خصوصی تدوين برنامه پنجساله ششم توسعه مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1813/3/16

ادامه دارد.

31

عضو کارگروه برنامه ريزی پژوهشی تدوين برنامه پنجساله ششم توسعه مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1813/3/16

ادامه دارد.

31

عضو کارگروه برنامه ريزی پشتیبانی تدوين برنامه پنجساله ششم توسعه مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1813/3/16

ادامه دارد.

31

عضو کارگروه تخصصی بهداشت و بیماری های آبزيان در کمیته تلفیق بخش تحقیقات برنامه ششم مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

1813/3/11

ادامه دارد.

38

مدير کیفیت آزمايشگاههای مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (تنکابن) جهت استقرار استاندارد ISO/IEC17025

1813/1/1

ادامه دارد.

33

دبیر کارگروه تخصصی ماهیان سردآبی

1813

ادامه دارد.

31

سرپرست گروه ژنتیک و اصالح نژاد مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1813/11/16

1816/11/16

36

مسئول کمیته نظارت و ارزشیابی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1811/1/3

1811/11/11

33

مسئول کمیته نظارت و ارزشیابی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1813/1/1

ادامه دارد.

33

مدير سامانه سمپات مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1811/1/11

1811/11/11

31

مسئول هسته تخصصی ژنتیک و اصالح نژاد مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1811/11/11

ادامه دارد.

11

عضو هسته تخصصی بهداشت و بیماريهای آبزيان مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1811/11/11

ادامه دارد.

11

عضو کارگروه تخصصی طرح کالن SPFدر مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1811/11/11

ادامه دارد.

11

دبیر کارگروه تخصصی طرح کالن SPFدر مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1816/1/3

ادامه دارد.

18

عضو شورای اسالمی روستای لشگرك بخش خرم آباد شهرستان تنکابن

1816/6/11

1311/6/11

1813/8/18

ادامه دارد.
ادامه دارد.

13

نماينده بانک ژن مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

11

مسئول کمیته نظارت و ارزشیابی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1813/1/1

16

مدير کیفیت آزمايشگاههای مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1813/6/1

ادامه دارد.

13

سرپرست معاونت تحقیقاتی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1813/3/18

1813/3/1

13

معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1813/3/8

1811/3/8

11

عضو کمیته فنی متناظر شیالت و آيزی پروری ISIRI/TC234

1813/3/16

ادامه دارد.

61

نماينده مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی در سامانه پژوهش و فناوری استان مازندران

1813/3/6

ادامه دارد.

 -23همکاری با مجامع  ،شوراها  ،کميسيونها ،کميتهها و … علمي و پژوهشي داخلي و خارجي:
مدت عضويت
عنوان

رديف

سمت*

تاريخ عضويت
به ماه

1

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تنکابن

1831/11/1

1831/11/1

دبیر

1

شورای هماهنگی برگزاری نخستین همايش ملی ماهیان سردآبی

1833/3/8

1833/1/13

عضو

8

شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1833/3/13

1831/11/1

دبیر و عضو

3

کمیته اجرايی گردهمايی روز مزرعه سال  1833مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1833/3/6

1833/3/16

دبیر

1

کمیته اجرايی نخستین سمپوزيوم تخصصی استرپتوکوکوزيس در صنعت آبزی پروری ماهیان سردآبی

1833/1/81

1833/11/81

ريیس

6

ستاد اجرايی نخستین همايش ملی ماهیان سردآبی

1833/1/11

1833/1/13

دبیر

3

دبیرخانه علمی نخستین همايش ملی ماهیان سردآبی

1833/1/11

1833/1/13

عضو

3

کمیته اجرايی گردهمايی روز مزرعه سال  1833مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1833/8/1

1833/3/11

دبیر

1

گروه فیزيولوژی تغذيه و تولید مثل مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1833/3/18

1833/1/18

سرپرست

1833/3/13

1813

11

کمیته علمی طر ح ملی حفظ و بازسازی ذخاير ماهی آزاد دريای خزر ( )Salmo trutta caspiusحوضه جنوبی
دريای خزر ()CEP

عضو

کمیته اجرايی طرح ملی حفظ و بازسازی ذخاير ماهی آزاد دريای خزر ( )Salmo trutta caspiusدر حوضه
1833/3/13

1813

11
11

گروه ارزشیابی مؤسسه تحقیقات شیالت ايران

1833/11/18

1831/6/81

18

کمیته اطالع رسانی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1831/1/11

ادامه دارد.

عضو

13

پايگاه اطالعاتی آزمايشگاه های مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

1831/3/81

1811/6/3

نماينده مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

11

شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1831/11/1

1811/11/3

عضو

16

سامانه پژوهشی استانداری مازندران

1831/11/11

1811/11/11

نماينده مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

13

پايگاه اطالعاتی آزمايشگاه های مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

1811/6/3

1811/1/13

نماينده مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

13

شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1811/11/3

ادامه دارد.

11

کمیته بهداشت ،ايمنی و محیط زيست ( )HSEمؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

1811/11/11

ادامه دارد.

11

سامانه مديريت طرح های تحقیقاتی سازمان تحقیقات ،آموزش و ترويج کشاورزی

1811/11/13

11

سامانه جامع آماری سازمان تحقیقات ،آموزش و ترويج کشاورزی

11

سامانه مديريت اطالعات تحقیقاتی (سمات) در سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

18

شبکه آزمايشگاهی فناوری های راهبردی

1813

13

آزمايشگاههای حوزه فناوری زيستی و سلول های بنیادی

1813

11

آزمايشگاه آبزيان مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

16

کارگروه تخصصی ماهیان سردآبی

جنوبی دريای خزر ()CEP

1818
1818/8/8

ادامه دارد.
ادامه دارد.
ادامه دارد.
ادامه دارد.
ادامه دارد.

عضو
نماينده مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1816
عضو
نماينده مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)
نم اينده مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)
نماينده مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)
نماينده مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)
نماينده

1813/1/11

1816/11/1

کارشناس ارشد

1813

ادامه دارد.

دبیر

1813/3/16

ادامه دارد.

عضو

13

کارگروه برنامه ريزی پژوهشی تدوين برنامه پنجساله ششم توسعه مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1813/3/16

ادامه دارد.

عضو

11

کارگروه برنامه ريزی پشتیبانی تدوين برنامه پنجساله ششم توسعه مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1813/3/16

ادامه دارد.

عضو

1813/3/11

ادامه دارد.

عضو

13

81

کارگروه مشورتی با بخش های دولتی ،تعاونی و خصوصی تدوين برنامه پنجساله ششم توسعه مرکز
تحقیقات ماهیان سردآبی

کارگروه تخصصی بهداشت و بیماری های آبزيان در کمیته تلفیق بخش تحقیقات برنامه ششم مؤسسه
تحقیقات علوم شیالتی کشور

81

کانون بسیج مهندسین تنکابن

81

کمیته نظارت و ارزشیابی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1811/1/13

88

سمانه سمپات مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1811/1/11

83

هسته تخصصی ژنتیک و اصالح نژاد مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1811/11/11

81

هسته تخصصی بهداشت و بیماريهای آبزيان مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1811/11/11

86

کارگروه تخصصی طرح کالن SPFدر مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1811/11/11

83

کارگروه تخصصی طرح کالن SPFدر مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1816/1/3

83

بانک ژن مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

عضو

1811

ادامه دارد.
1811/11/11
1816

مسئول
مدير

ادامه دارد.
ادامه دارد.
ادامه دارد.
ادامه دارد.

رئیس
عضو
عضو
دبیر

1813/8/18

ادامه دارد.

نماينده مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

81

کمیته نظارت و ارزشیابی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1813/1/1

ادامه دارد.

مسئول

31

آزمايشگاههای مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1813/6/1

ادامه دارد.

مدير کیفیت

31

کمیته فنی متناظر شیالت و آيزی پروری ISIRI/TC234

1813/3/16

ادامه دارد.

عضو

31

سامانه پژوهش و فناوری استان مازندران

1813/3/6

ادامه دارد.

نماينده مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

* سمت :رييس ،دبير ،عضو... ،

 -31سوابق عضويت:
عنوان

رديف

سمت*

تاريخ عضويت

مدت عضويت بهماه

1833

1833

عضو

1811/3/11

عضو
عضو

1

نوآوران سبز رشت

1

باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان

1831/3/11

8

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تنکابن

1831/3/11

ادامه دارد.

3

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تنکابن

1831/11/1

1831/11/1

دبیر

1

انجمن علوم و فنون دريايی ايران

1836/11/11

ادامه دارد.

عضو پیوسته

6

انجمن علمی تخصصی ماهیان سردآبی ايران

1833/1/11

ادامه دارد.

عضو پیوته

3

)WAS (World Aquaculture Society

3

کمیته بهداشت ،ايمنی و محیط زيست ( )HSEمؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

1811/11/11

1

انجمن حفاظت از منابع زيستی ايران

1811/11/13

ادامه دارد.

11

انجمن زيست شناسان ايران

1818/6/1

ادامه دارد.

عضو پیوسته

11

کارگروه مشورتی با بخش های دولتی ،تعاونی و خصوصی تدوين برنامه پنجساله ششم توسعه مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (تنکابن)

1813/3/16

ادامه دارد.

عضو

11

کارگروه برنامه ريزی پژوهشی تدوين برنامه پنجساله ششم توسعه مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1813/3/16

ادامه دارد.

عضو

18

کارگروه برنامه ريزی پشتیبانی تدوين برنامه پنجساله ششم توسعه مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1813/3/16

ادامه دارد.

عضو

13

کارگروه تخصصی به داشت و بیماری های آبزيان در کمیته تلفیق بخش تحقیقات برنامه ششم مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

1813/3/11

ادامه دارد.

عضو

11

کانون بسیج مهندسین تنکابن

1811

ادامه دارد.

عضو

16

هسته تخصصی ژنتیک و اصالح نژاد مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1811/11/11

13

هسته تخصصی بهداشت و بیماريهای آبزيان مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1811/11/11

1111

ادامه دارد.
ادامه دارد.

عضو پیوسته

ادامه دارد.
ادامه دارد.

عضو
عضو

رئیس
عضو

13

کارگروه تخصصی طرح کالن SPFدر مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1811/11/11

ادامه دارد.

عضو

11

کارگروه تخصصی طرح کالن SPFدر مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی (تنکابن)

1816/1/3

ادامه دارد.

دبیر

11

شورای اسالمی روستای لشگرك بخش خرم آباد شهرستان تنکابن

1816/6/11

1311/6/11

عضو

11

کمیته فنی متناظر شیالت و آيزی پروری ISIRI/TC234

1813/3/16

ادامه دارد.

عضو

