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 : سوابق تحصيلي -11

مدرك  رديف

 تحصيلي*

 رشته تحصيلي
 دانشگاه محل تحصيل

سال 

 مدركاخذ

 توضيحات

 61/14معدل:  1377 دانشگاه اصفهان  زيست شناسي علوم جانوری ليسانس 1

-زيست شناسي علوم جانوری فوق ليسانس 2

 فيزيولوژی جانوری

 77/18معدل:  1386 علوم تحقيقات تهران

-زيست شناسي علوم جانوری دكتری 3

 فيزيولوژی جانوری

 43/18معدل:  1311 علوم تحقيقات تهران

 كارشناسي ارشد :عنوان پايان نامه  -

گونيست های دوپامين ) پيموزايد و كلرپرومازين ( در رسيدگي جنسي مولدين ماهي سفيد او آنت GnRHبررسي اثرات استفاده از 

Rutilus frisii kutum 

 رساله دكتری:  عنوان -

 Sander luciopercaارزيابي توان تنظيم اسمزی بچه ماهي سوف سفيد

 

 

 شماره ثبت :

 



 : ها و طرحهاي تحقيقاتيپروژه -21  

 حد اجراوا *نوع تحقيق شماره مصوب عنوان پروژه/طرح
سمت در 

 پروژه/طرح
 وضعيت 

سال 

 شروع

سال 

 خاتمه
 توضيحات

تعيين زي فن تكثير مصنوعي 
 ماهي اسبله

پروژه تحقيقاتي  62038-0000-00-300000-020-3
 مصوب موسسه

پژوهشكده آبزي 
آبهاي  پروري

 داخلي )بندرانزلي(

  0268 0262 پایان یافته همكار

 مولد سازي شاه ميگوي آب شيرین 
 

پروژه تحقيقاتي  68000-0000-00-300000-020-3
 مصوب موسسه

پژوهشكده آبزي 
پروري آبهاي 

 داخلي )بندرانزلي(

  0261 0268 پایان یافته همكار

بررسي وضعيت بهداشتي مراکز 
تكثير و پرورش ماهيان گرمابي 

 کشور 

 -طرح مستقل 68008-0000-08-300000-000-0
 مصوب موسسه

پژوهشكده آبزي 
هاي پروري آب

 داخلي )بندرانزلي(

  0260 0268 پایان یافته همكار

تعيين اندازه مناسب رهاسازي ماهي 
سفيد از طریق ارزیابي قابليت هاي 

  تنظيم اسمزي

پروژه تحقيقاتي   60038-03-12-3
 مصوب موسسه

پژوهشكده آبزي 
پروري آبهاي 

 داخلي )بندرانزلي(

  0200 0260 پایان یافته همكار

روسي تلفات ماهيان بررسي علل وی
کپور نقره اي و آمور پرورشي در 

 استان گيالن

 -پروژه تحقيقاتي 60086-03-12-3
 مصوب موسسه

پژوهشكده آبزي 
پروري آبهاي 

 داخلي )بندرانزلي(

  0200 0260 پایان یافته همكار

تعيين دز مناسب تزریق هورمون 
اواپریم جهت افزایش راندمان تكثير 

 مصنوعي اردک ماهي
 

60018-03-12-3 
 30/8/02مورخ  8888شماره فروست: 

 -پروژه تحقيقاتي
 مصوب موسسه

پژوهشكده آبزي 
پروري آبهاي 

 داخلي )بندرانزلي(

  0203 0260 پایان یافته همكار

اسپرم گيري تكراري  بررسي تاثير
برکيفيت اسپرم، درصد لقاح، روند 
انكوباسيون و بازماندگي  الرو در 

زاد دریاي سنين مختلف ماهيان آ
 خزر

دانشگاه آزاد  پژوهشيطرح  -
اسالمي واحد 

 الهيجان

  0260 0266 پایان یافته همكار

اثر برخي یونها )سدیم ، پتاسيم ، 
کلسيم و منيزیم( روي فعاليت 

اسپرم و کارایي تكثير مصنوعي 
 فيتوفاگ ،کپورماهيان )ماهي کپور ،

 آمور و سرگنده( 

دانشگاه آزاد  پژوهشيطرح  -
اسالمي واحد 

 الهيجان

  0200 0266 پایان یافته همكار

تاثير هورمون استرادیول بر شاخص 
هاي بيوشيمي پالسما ، تغييرات 

هورموني و بافت شناسي گناد ماهي 
 اوزون برون

دانشگاه آزاد  پژوهشيطرح  -
اسالمي واحد 

 الهيجان

  00 60 پایان یافته همكار

هيدرولوژي و هيدروبيولوژي تاالب 
 سلكه صومعه سرا

 

پژوهشكده آبزي   طرح تحقيقاتي -
سازمان -پروري

حفاظت محيط 
 زیست 

  0261 0268 پایان یافته همكار

بررسي امكان ترویج پرورش ماهي 
آزاد دریاي خزر با استفاده از آب لب 

 شور ساحلي در استخرهاي بتوني

 -پروژه تحقيقاتي 
 مصوب موسسه

پژوهشكده آبزي 
پروري آبهاي 

 ي )بندرانزلي(داخل

  0200 0266 پایان یافته همكار

 تنظيم اسمزي ماهي سفيد
 
 

پژوهشكده آبزي  طرح دانشجویي -
پروري آبهاي 

 داخلي )بندرانزلي(

  پایان یافته  همكار
0268 

مجري :  0268
 حدیثه راغب

بررسي فاکتورهاي خوني ماهي 
 سوف

 

پژوهشكده آبزي  طرح دانشجویي -
پروري آبهاي 

 ندرانزلي(داخلي )ب

مجري:  0266 0261 پایان یافته همكار
 خانم موحد

 
بررسي فاکتورهاي خوني ماهي 

 سيم

پژوهشكده آبزي  طرح دانشجویي -
پروري آبهاي 

 داخلي )بندرانزلي(

مجري:  0266 0261 پایان یافته همكار
 حيات بخش

آبشش و کليه بچه بررسي بافت 
  دریاي خزر گرمي 0ماهيان سفيد 

Kutum     Rutilus  frisii 

 شوریهاي مختلف در

پژوهشكده آبزي  طرح دانشجویي -
پروري آبهاي 

 داخلي )بندرانزلي(

مجري :  0200 0200 پایان یافته همكار
 خانم رجبي

بررسي اثرات فلزات سرب و روي 
بر شاخص هاي خوني و بافت کبد 
و آبشش بچه ماهيان سيم دریاي 

 (Abramis bramaخزر )

پژوهشكده آبزي  طرح دانشجویي -
پروري آبهاي 

 داخلي )بندرانزلي(

مجري:  0200 0200 پایان یافته همكار
خانم یزدان 

 پرست



ارزیابي توان توليد و ارائه 
راهكارهاي پرورش توليد در مزارع 

پرورش ماهي شهرستان ایجرود 
 استان زنجان

پروژه درآمدزا  -
 مستقل

پژوهشكده آبزي 
پروري آبهاي 

 (داخلي )بندرانزلي

  0208 0203 پایان یافته همكار

  مولد سازي و تكثير ماهي ماش 

Aspius aspius   بمنظور
 بازسازي ذخایر

60008-03-12-8 
 

پروژه تحقيقاتي 
 مصوب موسسه

پژوهشكده آبزي 
پروري آبهاي 

 داخلي )بندرانزلي(

  0208 0266 پایان یافته همكار

تحليلي  بر کار برد هورمون ها در 
 یرانآبزي پروري ا

68018-03-03-8 
پروژه تحليلي 

 مصوب موسسه
موسسه تحقيقات 

علوم شيالتي 
 کشور

  0202 0203 پایان یافته همكار

 الكترومغناطيسي امواج تاثير مطالعه
 ماهي مثل توليد توان بر محيطي

 Pterophyllum آنجل زینتي

Scalare زنجان در 

080003-008-03-12-8 
 

پروژه تحقيقاتي 
 مصوب موسسه

وهشكده آبزي پژ
پروري آبهاي 

 داخلي )بندرانزلي(

  0208 0208 پایان یافته مجري

 توليدمثلي خصوصيات بررسي

 Anodonta آنودونت صدف

cygnea انزلي  تاالب در 

پروژه تحقيقاتي  080038-068-03-12-38
 مصوب موسسه

پژوهشكده آبزي 
پروري آبهاي 

 داخلي )بندرانزلي(

  0201 0208 خاتمه یافته مجري

تاثير امواج الكترومغناطيسي 
محيطي بر توان توليد مثل ماهيان 
زینتي در شهرستان زنجان )ماهي 

 زینتي آنجل وکوي (

 -پروژه مستقل -
درآمدزاي  -خاص
 استاني

پژوهشكده آبزي 
پروري آبهاي 

داخلي 
اداره -)بندرانزلي(

کل شيالت استان 
 زنجان

  0208 0202 خاتمه یافته مجري

مواج الكترومغناطيسي بررسي تاثير ا
تلفن همراه  بر توليد مثل ماهي 

 Cyprinus) زینتي کوي

carpio) 

080838-033-03-12-8 
 

پروژه تحقيقاتي 
 مصوب موسسه

پژوهشكده آبزي 
پروري آبهاي 

داخلي 
اداره -)بندرانزلي(

کل شيالت استان 
 زنجان

  0208 0208 خاتمه یافته مجري

 خصوصيات برخي بررسي

 مهم اقتصادي يانماه توليدمثلي

 انزلي تاالب در

پروژه تحقيقاتي  080830-08033-038-03-12-08
 مصوب موسسه

پژوهشكده آبزي 
پروري آبهاي 

داخلي 
 -)بندرانزلي(

  0208 0208 خاتمه یافته همكار

پویایي جمعيتي صدف آنودونت 
 تاالب انزلي

080038-068- 03-12- 38 
 

پروژه تحقيقاتي 
 مصوب موسسه

زي پژوهشكده آب
پروري آبهاي 

داخلي 
 -)بندرانزلي(

 خاتمه یافته همكار
 81882ف: 

0208 0201  

 روند و توده زي تعيين شناسایي،

 گياهان پوشش فصلي تغييرات

 انزلي تاالب غالب آبزي

080000-026- 03-12- 38 
 

پروژه تحقيقاتي 
 مصوب موسسه

پژوهشكده آبزي 
پروري آبهاي 

داخلي 
 -)بندرانزلي(

 یافتهخاتمه  همكار

0208 0201 

 

دستيابي به زي فن  پرورش  ماهي 
 Sanderسوف سفيد  

lucioperca  از  مرحله انگشت
 گرم 80قدي  تا  

080063-088- 03-12- 3 
 

پروژه تحقيقاتي 
 مصوب موسسه

پژوهشكده آبزي 
پروري آبهاي 

داخلي 
 -)بندرانزلي(

 خاتمه یافته همكار
 86006ف: 

0208 0206 

 

نسي و ساختار ارزیابي رسيدگي ج
مواد تناسلي )تخمک و اسپرم( در 
مولدین به گزیني شده قزل آالي 

 رنگين کمان

 
080832-08030- 0800- 000- 03-

03- 0386  
 

پروژه تحقيقاتي 
 مصوب موسسه

 خاتمه یافته همكار مازندران

0208 0201 

 

بررسي باکتریایي بيماریزا و مشترک 
ماهي قرمز در  ( زئونوز )با انسان

 ن گيالناستا

پروژه تحقيقاتي  12-038 -03 -028 -010006-01032
 مصوب موسسه

پژوهشكده آبزي 
پروري آبهاي 

داخلي 
 -)بندرانزلي(

 خاتمه یافته همكار

0201 0206 

 

بررسي اثر عصاره بافت تخمدان  
ماهي ماده  به عنوان فرومون بر  
استروئيد هاي جنسي و شاخص 

هاي اسپرم در جنس نر ماهي 
 Sparidentex)  صبيتي

hasta) 

پروژه تحقيقاتي  03-38 -03 -008 -060800
 مصوب موسسه

موسسه تحقيقات 
علوم شيالتي 

 کشور

 در حال اجرا همكار

00/08/
0206 

00/03/
0200 

 

 مولدسازي ماهي سوف سفيد

(Sander lucioperca )   تا
 مرحله  قبل از لقاح

پروژه تحقيقاتي  12-3 -03 -001 -060880
 مصوب موسسه

پژوهشكده آبزي 
پروري آبهاي 

داخلي 
 -)بندرانزلي(

 در حال اجرا همكار
00/08/

0206 
00/00/

0800 

 



بررسي  عملكرد رشد و راندمان  
توليد ماهيان سرداّبي )ماهي قزل 

آال و ماهي آزاد( در قفس بر منطقه 
جنوبي دریاي خزر )منطقه  کاسپين 

 استان گيالن(

ه تحقيقاتي پروژ 010808-01080-082-03-12-038
 مصوب موسسه

پژوهشكده آبزي 
پروري آبهاي 

داخلي 
 -)بندرانزلي(

 در حال اجرا همكار

0/03/01 

0/8/
00 

 

بررسي امكان پرورش تک گونه اي 
   Rutilus kutum ماهي سفيد

در استخرهاي خاکي تا اندازه 
  بازاري

پروژه تحقيقاتي  060321-028-03-12-3
 مصوب موسسه

پژوهشكده آبزي 
آبهاي  پروري
داخلي 

 -)بندرانزلي(

 در حال اجرا همكار

0/03/06 

0/
00/

08
03

 

 

تاثير مواجه کوتاه مدت غلظت هاي 
زیر کشنده دیازینون بر شاخص 

هاي انرژتيک و تنظيم اسمزي بچه 
ماهيان تاس ماهي ایراني 

(Acipenser persicus) 
طي دوره سازگاري شوري با آب 

 دریا

و  يپژوهش طرح -
ف با طر يفناور

قرارداد خارج از 
 موسسه

دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد 

 الهيجان

 خاتمه یافته همكار

08/8/
02

08
 

08/8/
02

08
 

 

ارزیابي کارایي بيهوش کنندگي 
توتون و کتامين در مقایسه با 

MS222  و گل ميخک بر روي
)ماهي کپور، ماهي  ماهيان گرم آبي

فيتوفاگ، ماهي آمور و ماهي 
 سرگنده(

و  يپژوهش طرح -
با طرف  يفناور

قرارداد خارج از 
 موسسه

دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد 

 الهيجان

 
 

 همكار

 خاتمه یافته

0/
00/

02
02

 

0/
00/

02
08

 

 

 : مقاالت علمي و پژوهشي -13

ف 
دي

ر
 

 عنوان

 نحوه ارائه

 …عنوان مجله*/ عنوان همايش،
 شماره

 مجله
 سال

 رتبه دربين

 نويسندگان

ي نگارندگان
ران

خن
س

 

تر
س

پو
 

پ
چا

 
ده

ش
 

بررسي مقایسه اي امكان ایجاد تري پلوئيدي در ماهي سفيد و آمور با استفاده از  1
 شوک هاي فيزیكي و شيميایي

 

تر
وس

پ
 

ماهيان استخواني ملي اولين همایش  
مرکز -0260دي  0تا  6 -دریاي خزر

تحقيقات ماهيان استخواني دریاي خزر 
 60ص -بندر انزلي–

- 0260 
و  مسئول نویسنده

 دوم

  تاثير ضدميكروبي عصاره آبي سير و پياز بر روي پاتوژن هاي مهم 2

تر
وس

پ
 

دومين کنگره بيولوژي کاربردي ) با  
دامنه بين المللي ( دانشگاه آزاد اسالمي 

 082ص -0262بهمن  0و  6-مشهد

- 0262 
 نویسنده دوم

  آبيبيوفيلم ميكروبي و کاربرد آن در تعيين تنوع زیستي اکوسيستم هاي  3

ستر
پو

 

دومين همایش ملي بحران هاي زیست  
 8-محيطي ایران و راهكارهاي بهبود آن

علوم تحقيقات مرکز -0262آذر  8الي 
 88ص-اهواز

- 0262 
اول و  نویسنده

 مسئول

   بيوفيلم و کاربرد آن در تعيين تنوع زیستي اکوسيستم هاي آبي 4

ده
 ش

پ
چا

 

فصلنامه علمي سازمان حفاظت محيط 
-62سال -83ش -جله علميم–زیست 

 88ص

83 0262 
نویسنده اول و 

 مسئول

 تاثير برخي پروبيوتيک ها بر پاتوژن هاي مهم 5

ستر 
پو

 

 

سيزدهمين کنفرانس سراسري و اولين 
کنفرانس بين المللي زیست شناسي 

-18ص-دانشگاه گيالن-ایران ، رشت
11 

 دوم نویسنده 0268 -

سيستم هاي آبي گيالن و استخراج برخي بيوتكنولوژي کشت ميكروجلبک هاي اکو 6
 مواد

ني
نرا

سخ
 

نخستين همایش ملي شيالت و توسعه    
انشگاه آزاد اسالمي واحد قائم  پایدار، د

 82ص-0268آبان  00و  06 –شهر 

- 0268 

 دوم نویسنده

( در حوزه هاي ایراني Cyanophytaآبي )-بررسي تراکم و تنوع جلبک هاي سبز 7
 ( خليج فارس ) بوشهر

ني
نرا

سخ
 

اولين همایش بين المللي علوم زیستي   
دانشگاه آزاد اسالمي علوم و -ایران

 080-080ص-0268-تحقيقات  کرج

- 0268 
 نویسنده چهارم

بررسي مقایسه اي مشخصه هاي مورفومتریک و مریستيک ماهي سيم دریاي خزر  8
 و دریاچه سد ارس 

  

ده
 ش

پ
چا

 

–مجله علمي پژوهشي شيالت ایران 

 ص-0268 زمستان-8 شماره-08 لسا
22-86 

8 0268 
 نهمنویسنده 
 

(  تاالب اميرکالیه Silurus glanisبررسي ميزان آلودگيهاي انگلي گربه ماهي ) 9
 الهيجان 

  

ده
 ش

پ
چا

 

مجله علوم زیستي دانشگاه آزاد اسالمي 
يش شماره پ–سال اول -واحد الهيجان

 مجله علمي پژوهشي -68تابستان -اول

 ویسنده ششمن 0268 0



 Esoxبررسي رابطه فصل ، سن و جنسيت با آلودگيهاي انگلي اردک ماهي ) 11

lucius تاالب انزلي ) 

  

ده
 ش

پ
چا

 

مجله علوم زیستي دانشگاه آزاد اسالمي 
 شماره چيش–سال اول  -واحد الهيجان

 علمي جله -86-21مص -68 پایيز-دوم
 پژوهشي

 نویسنده هفتم 0268 3

و پيموزاید) آنتاگونيست دوپامين ( در القاي رسيدگي GnRHاده از بررسي اثر استف 11
  Rutilus frisii kutumجنسي مولدین ماده ماهي سفيد 

ني
نرا

سخ
 

دومين کنفرانس سراسري علوم جانوري   
 08و  02-دانشكده علوم دانشگاه گيالن 

 30ص-0268شهریور 

نویسنده اول و  0268 -
 مسئول

و کلرپرومازین) آنتاگونيست دوپامين ( در القاي تخم GnRHبررسي اثر استفاده از  12
 Rutilus frisii kutumریزي  مولدین ماده ماهي سفيد 

ني
نرا

سخ
 

دومين همایش بين المللي علوم زیستي ،   
دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال 

 3ص-68بهمن–

نویسنده اول و  0268 -
 مسئول

13 The Survey Of Effectiveness Of GnRH And 

Chlorpromazine(Dopamine Antagonist), On Spawning 

Induction In Kutum,Rutilus frisii kutum ني
نرا

سخ
 

  Fisheries and Aquaculture: 

Strategic Outlook For 

Asia-8th Asian Fisheries 
Forum-november 20-

23,2007-Kochi-India-p 

344-345 

نویسنده اول و  0268 -
 لمسئو

( Abramis brama orientalis, Berg 1905سيم) ماهي ژنتيكي تنوع 14
سد  دریاچه آذربایجان( و )سواحل جمهوري خزر دریاي غربي در سواحل جنوب

 PCR-RFLP مولكولي روش از استفاده ایران( با غربي ارس )شمال
 

  

ده
 ش

پ
چا

 

 – الهيجان واحد زیستي علوم مجله

 مستانز – سوم شماره پيش – اول سال
0268  

 نویسنده نهم 0268 2

 Sanderبررسي ميزان شيوع و شدت آلودگيهاي انگلي ماهي سوف سفيد ) 15

lucioperca)( دریاي خزر )سواحل بندرانزلي 

  

ده
 ش

پ
چا

 
مجله علمي پژوهشي علوم زیستي 

–دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهيجان 

 0261سال دوم شماره چهارم ، زمستان 
 13-80ص-(1)شماره پياپي:

 

 نویسنده هفتم 0261 زمستان

 Abramis brama orientalis, Bergتنوع ژنتيكي ماهي سيم ) 16

(در تاالب انزلي، سواحل جنوبي )ایران( و جنوب غربي دریاي خزر)جمهوري 1905
 آذربایجان(

 

  

ده
 ش

پ
چا

 

زمستان   ایران مجله زیست شناسي
0261; 30(8:)680-688 

 نویسنده هشتم 0261 8

17 Survey Of Effectiveness Of GnRH and Dopamine 

Antagonists (Pimozide & Chlorpromazine) On 

Spawning Induction In Kutum , Rutilus frisii 
kutum(Kamenskii,1901) 

ني
نرا

سخ
 

  World Aquaculture, may 

19-23 ,2008   , Busan, 

Korea-p15 

 مسئول نویسنده 0261 اردیبهشت

 Rutilusررسي ميزان هورمون هاي جنسي سرم مولدین ماده ماهي سفيد ب 18

frisii kutum   تحت تزریقGnRH  و آنتاگونيست هاي دوپامين )پيموزاید و
 کلرپرومازین( ، در مرحله قبل و بعد از اووالسيون

ني
نرا

سخ
 

اولين کنفرانس ملي علوم شيالت و   
اردیبهشت  01-00 -آبزیان ایران

آزاد اسالمي واحد  دانشگاه-0261
 00-0ص  -الهيجان

 نویسنده مسئول 0261 اردیبهشت

  بررسي تاثير الکتوباسيلها بر روي فلور باکتریایي ماهي کپور 19

ي
تر

وس
پ

 

اولين کنفرانس ملي علوم شيالت و  
اردیبهشت  01-00 -آبزیان ایران

دانشگاه آزاد اسالمي واحد -0261
 00-01ص  -الهيجان

 سنده سومنوی 0261 اردیبهشت

21 GENETIC DIVERSITY OF BREAM Abramis 

bramaorientalis IN SOUTH-WEST OF CASPIAN 

SEA (AZERBAIJAN REPABLIC COST) AND ARAS 
DAM LAKE (NORTHWEST OF IRAN) 

ني
نرا

سخ
 

  World Aquaculture 2008 , 

may 19-23 ,Busan, 

Korea,p327 

 دهم نویسنده 0261 اردیبهشت

21 The role of probiotics additional survival and growth of 

Carp 

ني
نرا

سخ
 

  World Aquaculture 2008 , 

may 19-23 ,Busan, 

Korea,p167 

 نویسنده سوم 1387 اردیبهشت

22 Parasites of migratory Kutum, Rutilus frisii 

kutum(Kamenskii,1901), broodstocks to the shirood 
river (Mazandaran province,Iran)  ني

نرا
سخ

 

  The 7th Symposium on 

Diseases in Asian 
Aquaculture. Jhne 22 – 26, 

2008. Taipei, Tiwan, P.94. 

 هفتم نویسنده 0261 تير 

23 Study on effects of season , age and sex of Pike (Esox 

lucius) on incidence of parasitic infection in Anzali 
wetland 

 

ستر
پو

 

 Symposium on  thThe 7

Diseases in Asian 
Aquaculture. Jhne 22 – 26, 

2008. Taipei, Tiwan, 

P.162. 

 نویسنده هفتم 0261 تير 

24 Study of gonadal histology of cultured cray fish Astacus 
leptodactylus , in artificial conditions 

 Astacusاسي گناد شاه ميگوي آب شيرین )بررسي بافت شن

leptodactylusپرورش یافته در شرایط مصنوعي ) 

 

ستر
پو

 

پانزدهمين کنفرانس ملي و سومين  
کنفرانس بين المللي زیست شناسي 

دانشگاه  0261مرداد  20الي  30ایران 
 288ص –تهران 

اول و نویسنده  0261 مرداد 
 مسئول

25 Study of sea water tolerance and Na+, K+-ATPase 

activity in different growth stages of Salmo trutta 
caspius javenilesa 

پتاسيم آ.ت.پ آز در طي –بررسي قابليت تحمل به آب دریا و فعاليت آنزیم سدیم 
 مراحل مختلف رشد بچه ماهيان آزاد دریاي خزر

ني
نرا

سخ
 

پانزدهمين کنفرانس ملي و سومين   
بين المللي زیست شناسي  کنفرانس

دانشگاه  0261مرداد  20الي  30ایران 
 38ص–تهران 

 مرداد
 

 نویسنده پنجم 0261



26 Diet of Wels Silurus glanis, in Sourkhankol Wetland , 
Anzali  

 تاالب سرخانكل انزلي  Silurus glanisبررسي رژیم غذایي ماهي اسبله 

 

ستر
پو

 

سومين پانزدهمين کنفرانس ملي و  
کنفرانس بين المللي زیست شناسي 

دانشگاه  0261مرداد  20الي  30ایران 
 283-تهران 

 نویسنده هفتم 0261 مرداد

 ,Alburnus chalcoidesتعيين برخي از شاخص هاي هم آوري شاه کولي ) 27

Guldenstaedt 1772 مهاجر به تاالب انزلي ) 

  

ده
 ش

پ
چا

 

مجله علمي پژوهشي علوم زیستي 
–اه آزاد اسالمي واحد الهيجان دانشگ

– 0261سال دوم شماره دوم ، نابستان  

  80-82ص

 نویسنده سوم 0261 تابستان

دیازینون( در آب  بررسي و اندازه گيري فصلي سموم کشاورزي)هينوزان ، ماچتي و 28
 رودخانه اشمک )شرق گيالن(.

  

ده
 ش

پ
چا

 

مجله علوم زیستي دانشگاه آزاد اسالمي 
ن. سال دوم ، شماره اول ، واحد الهيجا

 .32 -22. صفحه هاي 0261بهار 

 نویسنده دهم 0261 بهار

 Stizostedionبررسي پارامترهاي خون شناسي ماهي سوف  سفيد )  29

lucioperca ) ( دریاي خزر ) سواحل بندر انزلي 

ني
نرا

سخ
 

همایش منطقه اي آبزي پروري نوین و   
ي واحد توسعه پایدار  دانشگاه آزا د اسالم

 020ص0261اسفند  0بهمن و  20بابل  
 (202-303)ص

بهمن و 
 اسفند 

 نویسنده ششم 0261

 ,Chalcalburnus chalcoidesمقایسه هم آوري شاه کولي ) 31

Guldenstaedt.مهاجر به تاالب انزلي، رودخانه سفيدرود، چمخاله و شيرود) 

 

ستر
پو

 

همایش منطقه اي آبزي پروري نوین و  
ار  دانشگاه آزا د اسالمي واحد توسعه پاید

-0261اسفند  0بهمن و  20بابل  
 (386-388)038ص

بهمن و 
 اسفند

 نویسنده سوم 0261

 Chalcalburnusمقایسه اثر سن بر روي هم آوري شاه کولي ) 31

chalcoides, Guldenstaedtمهاجر به تاالب انزلي) 

ني
نرا

سخ
 

-اولين همایش ملي تاالب هاي ایران   
 آزاد دانشگاه – 0261اسفند  08و  08

  اهواز واحد اسالمي

 نویسنده سوم 0261 اسفند

آلودگي ماهيان تاالب سرخانكل انزلي به انگل دیپلوستوموم اسپاتاسئوم  32
(Diplostomum spathaseum Rudolphi, 1891  ) 

 

ستر
پو

 

نخستين همایش ملي منابع شيالتي   
  کشاورزي علوم دانشگاه –دریاي  خزر 

   گرگان  طبيعي منابع و

 نویسنده ششم 0266 -

 (Salmo trutta morpha fario)بررسي رژیم غذایي قزل آالي خال قرمز 33
 در رودخانه خرما لنگرود

  

ده
 ش

پ
چا

 

مجله علوم زیستي دانشگاه آزاد اسالمي 
، شماره دوم ، واحد الهيجان. سال سوم

 00-38. صفحه هاي 0266تابستان 

 فتمه نویسنده 0266 3

رودخانه سفيدرود، چمخاله و مقایسه هم آوري شاه کولي مهاجر به تاالب انزلي،  34
  شيرود

 

  

ده
 ش

پ
چا

 

مجله علمي شيالت دانشگاه آزاد اسالمي 
،  3واحد آزاد شهر. سال سوم ، شماره 

 .21تا  38. صفحه هاي 0266تابستان 

 نویسنده سوم 0266 3

( Rutilus frisii kutum, kamensky 1901هاي ماهي سفيد )انگل 35
 مهاجر به رودخانه شيرود )استان مازندران(

  

ده
 ش

پ
چا

 

مجله علوم زیستي دانشگاه آزاد اسالمي  
، شماره سوم ، واحد الهيجان. سال سوم

 30-28. صفحه هاي 0266پایيز 

 هفتم نویسنده 0266 2

36 A Study of hematological parameters of Abramis brama 

oreintalis in the caspian Sea(Bandar Anzali cost in 
Iran).  

 

ني
نرا

سخ
 

  Aquaculture europe 2009. 

Agust 14-17. 2009. 
Trondhein, Norway. .  

P255. 

 نویسنده ششم 0266 

37 Study of hematological parameters of Perca fluviatilis 
in the Anzali Wetland in Iran.. 

ني
نرا

سخ
 

  Aquaculture europe 2009. 
Agust 14-17. 2009. 

Trondhein, Norway.  P432 

 نویسنده ششم 0266 

38 A comparitive investigation of fecunditiy in Shemaya 

Alburnus Chalcoides immigration to Anzali Wetland, 
Sefidrood, Chamkhaleh and SHirood Rivers.  ني

نرا
سخ

 

  Aquaculture europe 2009. 

Agust 14-17. 2009. 
Trondhein, Norway.  P503. 

 سوم  نویسنده 0266 

39 THE EFFECT OF SIZE ON MOREGULATION 

ABILITY, CHLORIDE CELLS AND NA+, K+-

ATPASE ACTIVITY IN Salmo trutta caspius 
JUVENILES 

ني
نرا

سخ
 

  . Aquaculture europe 2009. 

Agust 14-17. 2009. 

Trondhein, Norway.  P551. 

 نویسنده چهارم 0266 

41 Parasite infection in Zander (Sander luicioperca) of 

Caspian Sea in the Anzali Coast.  

 

ستر
پو

 

 14th EAFP, International 

conference disease of fish 

and shelfish. Czech 
Republic, Prague, 

September 14-19, 2009. P. 

221. 

 نویسنده ششم 0266 

41 parasite infection in Perch (Perca fluviatils) in Anzali 
Wetland.  

 

ستر
پو

 

 14th EAFP, International 
conference disease of fish 

and shelfish. Czech 

Republic, Prague, 
September 14-19, 2009. P. 

222. 

 نویسنده ششم 0266 -

42 STUDY OF GONADAL HISTOLOGY OF 

CULTURED CRAY FISH (Astacus leptoductylus) IN 
ARTIFICIAL CONDITIONS.  

 

ني
نرا

سخ
 

  Asian Pacific Aquaculture. 

Malaysia, Kuala Lumpor 
,Novamber 3-6-2009.  P69. 

 نویسنده مسئول 0266 -

43 THE STUDY EFFECT OF ANTAGONISM 

ENDEMIC  LACTOBACILLUS 
INTESTINALFINGER LING CARP.  

 

ني
نرا

سخ
 

  Asian Pacific Aquaculture. 

Malaysia, Kuala Lumpor 
,Novamber, 3-6,2009.  

P187. 

 نویسنده سوم 0266 



44 FEEDING BEHAVIOR OF PERCH (Perca fluviatilis 
L.1785) IN ANZALI WETLAND.  

 

ستر
پو

 

 Asian Pacific Aquaculture. 
Malaysia, Kuala Lumpor 

,Novamber, 3-6,2009.  

P225. 

 نویسنده ششم 0266 

45 FISH  INFECTION WITH Diplostomum spathaceum In 
SORKHANKOL WETLAND.  

ني
نرا

سخ
 

  Asian Pacific Aquaculture. 
Malaysia, Kuala Lumpor 

,Novamber 3-6, 2009. 

P273. 

 نویسنده ششم  0266 

46 PARASITIC WORMS OF SOME STURGEONS 
(ACIPENSERIFORMES: ACIPENSERIDAE) FROM 

THE SOUTHERN COAST OF THE CASPIAN SEA.  ني
نرا

سخ
 

  Asian Pacific Aquaculture. 
Malaysia, Kuala Lumpor 

,Novamber 3-6,2009.  

P273. 

 نویسنده هفتم 0266 

47 A SURVEY OF SOME HEMATOLOGICAL 
PARAMETERS OF PIKEPERCH (Sander lucioperca) 

IN THE CASPIAN SEA (BANDAR ANZALI COAST 

IN IRAN).  

ني
نرا

سخ
 

  Asian Pacific Aquaculture. 
Malaysia, Kuala Lumpor 

,Novamber 3-6,2009. 

P378. 

 نویسنده ششم  0266 

48 EFFECT OF REPRODUCTIVE PERFORMANCE OF 

FEMALE ON FERTILIZATION, EYEING, 

HATCHING AND SURVICAL RATE TO YOLK 

SACK ABSORPTION STAGE IN CASPIAN 
SALMON BROOD STOCK (Salmo trutta caspious).  

ني
نرا

سخ
 

  Asian Pacific Aquaculture. 

Malaysia, Kuala Lumpor 

,Novamber 3-6,2009.  

P450 

 نویسنده پنجم 0266 

49 A COMPARATIVE OF AGE  EFFECT ON 

FECUNDITY IN SHEMAYA (Alburnus chalcoides, 

Guldenstaedt 1772) IMMIGRANT TO THE ANZALI 
WETLAND.  

ني
نرا

سخ
 

  Asian Pacific Aquaculture. 

Malaysia, Kuala Lumpor 

,Novamber 3-6,2009.  
P451. 

 نویسنده سوم 0266 

51 Thyroid gland function in Salmo trutta caspius 

fingerlings under changing salinity conditions.  

ني 
نرا

سخ
 

  Asian Pacific Aquaculture. 

Malaysia, Kuala Lumpor 

,Novamber 3-6,2009.  
P486. 

 نویسنده پنجم 0266 

بررسي ميزان شيوع و شدت آلودگي هاي انگلي ماهي سوف سفيد دریاي خزر  51
 )سواحل بندر انزلي ( 

ني
نرا

سخ
 

اولين همایش علمي دانشجویي علوم   
شيالتي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع 

-0266اردیبهشت  20 –طبيعي ساري 
 82ص

 نویسنده ششم  0266 

  بررسي پارامترهاي خون شناسي ماهي سيم دریاي خزر )سواحل بندر انزلي(  52

تر
وس

پ
 

اولين همایش علمي دانشجویي علوم  
لوم کشاورزي و منابع شيالتي دانشگاه ع

-0266اردیبهشت  20 –طبيعي ساري 
 23ص

 نویسنده ششم 0266 

 Sander lucioperca, Linnaeusفاکتورهاي خوني ماهي سوف سفيد ) 53

   ( دریاي خزر1758

ده
 ش

پ
چا

 

مجله شيالت دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 – 8سال -0260زمستان -آزادشهر

 02-000صفحات -8شماره 

 نده پنجمنویس 0260 8

   تاالب انزلي (Perca fluviatiis)اثر سن روي هم آوري سوف حاجي طرخان  54

ده
 ش

پ
چا

 

مجله علوم زیستي دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد الهيجان. سال چهارم. شماره اول. 

مجله  .00-06. صفحه هاي 0260بهار 
 علمي پژوهشي

 نویسنده پنجم 0260 0

 Abramis bramaم دریاي خزر )بررسي فاکتورهاي خوني ماهي سي 55

orientalis)سواحل بندر انزلي( ) 

  

ده
 ش

پ
چا

 

مجله علوم زیستي دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد الهيجان. سال چهارم. شماره 

-86. صفحه هاي 0260دوم.تابستان 
 مجله علمي پژوهشي -81

 نویسنده چهارم 0260 3

 Rutilus frisiiسفيد )اثر سن بر عملكرد توليد مثلي مولدین ماده ماهي  56

kutumدر رودخانه تجن ) 

  

ده
 ش

پ
چا

 

مجله علوم زیستي دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد الهيجان. سال چهارم. شماره سوم. 

. مجله 88-88. صفحه هاي 0260پایيز 
 علمي پژوهشي

 نویسنده پنجم 0260 2

 Rutilus frisii kutumسفيد ) ماهي نر مولدین مثلي توليد عملكرد بر سن اثر 57
  تجن (رودخانه

  

ده
 ش

پ
چا

 

علمي شيالت دانشگاه آزاد اسالمي مجله 
. سال چهارم. شماره سوم. واحد آزاد شهر

 .000-001. صفحه هاي 0260پایيز 
 مجله علمي پژوهشي

 نویسنده پنجم 0260 2

58 Parasites  of some bonyfish species from the Boojagh 

wetland in the southwest shores of the Caspian Sea 

  

ده
 ش

پ
چا

 

Caspian journal 

environment 

science.2011,vol.9.No.1 
pp.47-53. (ISI) 

 نویسنده ششم 0200 0

ماده مهاجر  Rutilus frisii kutumاثرسن ، طول و وزن مولدین ماهي سفيد  59
 به رودخانه شيرود  بر کارایي تكثير مصنوعي

  

ده
 ش

پ
چا

 

ت دانشگاه آزاد اسالمي علمي شيالمجله 
. سال چهارم. شماره واحد آزاد شهر

-81. صفحه هاي 0260چهارم.زمستان 
80. 

 نویسنده ششم 0260 8

61 EFFECT OF FEMALE AGE , WEIGHT AND 

LENGTH ON  Artifical propagation efficiency in 

kutum broods(Rutilus frisii kutum) IMMIGRANT TO 
THE SHIROUD RIVER 

ني
نرا

سخ
 

  ASIAN PACIFIC 

AQUACULTURE 2011, 

January 17-20,india-p48 

 نویسنده ششم 0260 -



مقایسه برخي از فاکتورهاي بيوشيميایي و سرمي ماهيان قزل آالي رنگين کمان  61
 فاقد و واجد عفونت باکتریایي )استان مازندران(

 

ستر
پو

 

اولين همایش ملي علوم آبزیان دانشگاه   
 60اسفند8الي8-د اسالمي واحد بوشهرآزا

 نویسنده پنجم 0260 زمستان

بررسي ميزان شيوع و شدت آلودگي هاي انگلي ماهي سيم دریاي خزر )سواحل  62
 بندرانزلي(

ني
نرا

سخ
 

اولين همایش ملي علوم آبزیان دانشگاه    
 60اسفند8الي8-آزاد اسالمي واحد بوشهر

 چهارم  نویسنده 0260 زمستان

ماده مهاجر  Rutilus frisii kutumسن ، طول و وزن مولدین ماهي سفيد اثر 63
 به رودخانه شيرود  بر کارایي تكثير مصنوعي

ني
نرا

سخ
 

اولين همایش ملي علوم آبزیان دانشگاه    
 60اسفند8الي8-آزاد اسالمي واحد بوشهر

 نویسنده ششم 0260 زمستان

 از شده صيد خاویاري ماهيان گوارش دستگاه هاي انگل 64

 مازندران( )غرب خزر دریاي سواحل

*  

ده
 ش

پ
چا

 

 الهيجان، سال واحد زیستي علوم مجله

-0260 زمستان چهارم، شماره چهارم،
 علمي پژوهشي-30-28

 نویسنده هفتم 0260 زمستان

 Rutilus frisii kutumهاي انگلي ماهي سفيد )بررسي شيوع آلودگي 65

Kamensky, 1901 ها روي برخي تجن و تأثير آن( مهاجر به رودخانه
 فاکتورهاي خوني

 

  

ده
 ش

پ
چا

 

مجله بيولوژي دریا، دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد اهواز، سال سوم، شماره نهم، بهار 

 علمي پژوهشي-000-000. 0200

 نویسنده ششم 0200 بهار

 و لقاح درصد اسپرم شناختي، پارامترهاي برخي روي بر مجدد اسپرم گيري تأثير 66
 آزاد ماهي( Salmo trutta caspius, Kessler18)در انكوباسيون روند

 پرورشي

  

ده
 ش

پ
چا

 

 اسالمي، آزاد دانشگاه شيالت، مجله

علمي -81-88-00بهار -آزادشهر واحد
 پژوهشي

 نویسنده جهارم 0200 بهار

اسپاتاسئوم  دیپلوستوموم انگل به انزلي سرخانكل تاالب ماهيان آلودگي 67
(Diplostomum spathaseum Rudolphi, 1891) 

 

  

ده
 ش

پ
چا

 
 الهيجان، سال واحد زیستي علوم مجله

 -1-30-0200بهار اول، شماره پنجم،
 علمي پژوهشي

 نویسنده ششم 0200 بهار

تأثيراسپرم گيري مجدد بر روي برخي پارامتر هاي اسپرم شناختي، درصد لقاح و  68
 Salmo trutta caspius, Kesslerروند انكوباسيون در ماهي آزاد پرورشي 

1877)) 

 

ستر
پو

 

دومين کنفرانس ملي  شيالت و علوم  
آبزیان ایران دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

 882ص-اردیبهشت 33- 30-الهيجان

 چهارم نویسنده 0200 بهار

 Rutilus frisiiماهي سفيد ) اثرآلودگيهاي انگلي روي برخي فاکتورهاي خوني 69

kutum Kamensky,1901 جر به رودخانه تجن( مها 

 

تر
وس

پ
 

دومين کنفرانس ملي  شيالت و علوم  
آبزیان ایران دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

 60ص-اردیبهشت 33- 30-الهيجان

 ششم نویسنده 0200 بهار

 Abramis brama)اثرآلودگي انگلي بر برخي فاکتورهاي خوني ماهي سيم 71

orientalis, Berg 1905)  رانزليدریاي خزر )سواحل بند 

 

تر
وس

پ
 

دومين کنفرانس ملي  شيالت و علوم  
آبزیان ایران دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

 303ص-اردیبهشت 33- 30-الهيجان

 نویسنده ششم 0200 بهار

و درصد برخي از شاخص هاي هم آوري  اثر درجه حرارت آب و زمان مهاجرت روي 71
 ر به رودخانه شيرودماده مهاج ( Rutilus frisii kutum) لقاح ماهي سفيد

 

تر
وس

پ
 

دومين کنفرانس ملي  شيالت و علوم  
آبزیان ایران دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

 810ص-اردیبهشت 33- 30-الهيجان

 نویسنده هفتم  0200 بهار

  اثر شوري بر برخي پارامترهاي خوني بچه ماهيان سوف سفيد  72

تر
وس

پ
 

 -اولين همایش ملي آبزي پروري ایران 
 218ص-0200آذر  0-6-نزليبندر ا

 نویسنده مسئول 0200 پایيز

  مولد سازي شاه ميگوي آب شيرین در محيط استخريبررسي امكان  73

تر
وس

پ
 

 -اولين همایش ملي آبزي پروري ایران 
 312ص-0200آذر  0-6-بندر انزلي

 همكار سوم 0200 پایيز

در  Silurus glanisمطالعه بافت شناسي مراحل رسيدگي جنسي ماهي اسبله  74
 تاالب انزلي

 

ستر
پو

 

 -اولين همایش ملي آبزي پروري ایران 
 210ص-0200آذر  0-6-بندر انزلي

 همكار پنجم 0200 پایيز

   بررسي کيفيت آب رودخانه اوشمک استان گيالن  75

ده
 ش

پ
چا

 

 اسالمي، آزاد دانشگاه شيالت، مجله

 8سال -88-00پایيز-آزادشهر واحد
 ي پژوهشيعلم -80-88ص -2شماره

 نویسنده ششم  0200 پایيز

76 Effect of female age, weight and length on artificial 
propagation efficiency in Kutum broods (Rutilus frisii 

kutum, Kamenskii 1901) immigrant to the Shiroud 

River (Caspian Sea – Iran).  

ني
نرا

سخ
   International Conference 

on Behavioral sciences 

Biotechnology and 

Environment 
(ICBSEBEE2011). 2011. P 

315-320. 

 نویسنده ششم  0200 پایيز

77 Parasite infection of Bream(Abramis brama orientalis) 

in the Caspian Sea(Bandar Anzali).  

ني
نرا

سخ
   International Conference 

on Behavioral sciences 
Biotechnology and 

Environment 

(ICBSEBEE2011). P 320-
324. 

 نویسنده چهارم 0200 پایيز

78 Surveying some hematological parameters of Perch 

(Perca fluviatilis) in the Anzali Wetland. International 

Conference on Behavioral sciences Biotechnology and 
Environment (ICBSEBEE2011). P 324-328 

ني
نرا

سخ
   International Conference 

on Behavioral sciences 

Biotechnology and 
Environment 

(ICBSEBEE2011). P 324-

328 

 نویسنده چهارم 0200 پایيز

79 The Isolated and recognition bacterial flora digestive 
system in finger ling Sander Lucioperca. 

 

ستر
پو

 

 2011. EIGHTH 
SYMPOSIUM ON 

DISEASES IN ASIAN 

AQUACULTURE.india.po
ster.international 

 دوم نویسنده 0200 



81 Sperm motility and fertilizing ability in Aristichthys 

nobilis:effect of ions 

  

ده
 ش

پ
چا

 

Comparative Clinical 
Pathology. DOI 

10.1007/s00580-012-1528-

0- Accepted: 30 May 2012 
- Springer-Verlag London 

Limited 2012(ISI) 

 نویسنده پنجم 0200 

81 Effects of water temperature and migration time on 

some fecundity indices and fertilization rate of female 
Kutum, Rutilus frisii kutum, migratory to Shiroud River 

in the southwest Caspian Sea 

  

ده
 ش

پ
چا

 

Caspian J. Env. Sci. 2012, 

Vol. 10 No.1 pp. 9~14-
(ISI) 

 هفتم نویسنده 0200 0

  بررسي ارتباط بين آلودگي انگلي و فاکتورهاي خوني سوف سفيد دریاي خزر  82

(Sander lucioperca) صيد شده از سواحل بندر انزلي 

  

ده
 ش

پ
چا

 

مجله آبزیان و شيالت، دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد بندرعباس. سال پنجم. 

. صفحه هاي 0202. تابستان 06شماره 
 .18تا  88

 نویسنده چهارم 0202 06

83 Effects of LHRH-A2 and chlorpromazine  (dopamine 

antagonists) on inducing spawning in Caspian Kutum,  

Rutilus frisii kutum . 
from the southwest of the Caspian Sea 

  

ده
 ش

پ
چا

 

Caspian J. Env. Sci. 2012, 

Vol. 10 No.1 pp. 33~42-
(ISI) 

 نویسنده مسئول 0200 0

و پيموزاید هر یک به تنهایي و در ترکيب با یكدیگر  LHRH-A2 مقایسه تأثير  84
 Rutilusده ماهي سفيد روي تخم ریزي و شاخص هاي کيفيت تكثير مولدین ما

frisii kutum 

  

ده
 ش

پ
چا

 

–مجله بهره برداري و پرورش آبزیان 

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي 
 03بهار اول، شماره دوم، جلد -گرگان

اول  نویسنده  0203 
 مسئولو

85 Effect of some ions on sperm activity and artificial 
propagation performance in Cyprinus carpio 

ني
نرا

سخ
   

AQUA 2012-Czech-sep 1-
5, 2012-p555 

 نویسنده پنجم 0200 

86 Hematological parameters two sizes of fingerling 

zander, Sander lucioperca, in different salinities 
ني

نرا
سخ

     

AQUA 2012-Czech-sep 1-

5, 2012-p43 

 نویسنده مسئول 0200 

 Rutilusر دما و زمان مهاجرت روي کارایي تاثير مصنوعي ماهي سفيد ماده  اث 87

frisii kutum مهاجر به رودخانه شيرود ، 

  

ده
 ش

پ
چا

 

 سال الهيجان، واحد زیستي علوم مجله

. 0200زمستان  چهارم،  شماره پنجم،
 11-61صفحات 

 نویسنده هفتم 0200 8

 Abramis bramaلي ماهي سيم )بررسي ميزان شيوع و شدت آلودگي هاي انگ 88

orientalis 0261-66( در سواحل بندرانزلي در فصل هاي صيد 

  

ده
 ش

پ
چا

 

حد مجله شيالت دانشگاه آزاد اسالمي وا
آزادشهر ، سال ششم، شماره دوم ، 

0-06ص-00تابستان   

 
3 

 نویسنده ششم 0200

89 THE EFFECT OF CATIONS ON SPERM MOTILITY 
PERFORMANCE AND FERTILIZING ABILITY OF 

SILVER CARP; HYPOPHTALMYCHTIS MOLITRIX 
 

  

ده
 ش

پ
چا

 

Acta Veterinaria (Beojrad)-
2012 -desember 

 نویسنده پنجم 2012 

 سرگنده. کپور ماهي مصنوعي تكثير کارآیي و اسپرم فعاليت روي یونها برخي اثر 91

ي
ران

خن
س

 

اولين همایش ملي شيالت و آبزیان   
دانشگاه آزاد اسالمي واحد  ایران.

 0200آذر  32و 33بندرعباس. 

 نویسنده پنجم 0200 

91 Effect of Synthetic Luteinizing Hormone - Releasing 

Hormone (LHRH-A2) Plus Pimozide and 

Chlorpromazine on Ovarian Development and Levels of 
Gonad Steroid Hormones in Female Kutum Rutilus 

frisii kutum 

  

ده
 ش

پ
چا

 

Turkish Journal of 

Fisheries and Aquatic 

Sciences Volume 13, No: 
1, March 2013 

نویسنده اول و  0200 
 مسئول

92 Haematological characteristics associated with 

parasitism in bream, Abramis brama orientalis 
 

  

ده
 ش

پ
چا

 

Journal of Parasitic 

Diseases. 
Published online; Oct 

2014-38(4)-383-388  

  نویسنده ششم 0200 8

 

93 Effect of Dietary Estradiol 17 on Growth, Hematology 

and Biochemistry of Stellate Sturgeon Acipenser 
stellatus. 

  

ده
 ش

پ
چا

 

World Journal of Fish and 

Marine Sciences-2013- 
Volume 5, No: 2-p113-120 

 نویسنده چهارم 0203 

94 Comparative analysis of steroid levels in blood serum 
of female Persian sturgeon, Acipenser persicus, induced 

by hormonal treatment. 

  

ده
 ش

پ
چا

 

Comparative Clinical 
Pathology. 2013. Published 

online-: 12 April 2013- 

DOI  10.1007/s00580-013-
1729-1 

  نویسنده سوم 0203 

 

 علفخوار کپور ماهي اسپرم لقاح ظرفيت و تحرک روي بر ها کاتيون اثر 95

ني
نرا

سخ
 

ریاي دومين همایش ملي منابع شيالتي د  
 خزر. دانشگاه علوم کشاورزي و منابع

0200آبان  00و  0يعي گرگان. طب  

 نویسنده پنجم 0200 

 پارامترهاي هماتولوزیكال ماهي سفيد مهاجر به رودخانه تجن. 96

  

ده
 ش

پ
چا

 

مجله علمي شيالت دانشگاه آزاد اسالمي 
سال ششم،  -0200پایيز -واحد آزاد شهر

 031-028صفحات-شماره سوم

 نویسنده ششم 0200 2

سما و برخي فاکتورهاي خوني دو گروه وزني از بچه ماهيان تغييرات اسموالریته پال 97
 ، در مواجهه با شوري Sander luciopercaانگشت قد سوف سفيد  

  

ده
 ش

پ
چا

 

دریا  مجله علمي پژوهشي زیست شناسي
سال -دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز –

0200چهارم شماره پانزدهم پایيز   

نویسنده اول و  0200 
  مسئول

http://link.springer.com/journal/580
http://link.springer.com/journal/580


 برخي یون ها روي فعاليت اسپرم و کارآیي تكثير مصنوعي ماهي کپور معمولياثر  98

  

ده
 ش

پ
چا

 

مجله بهره برداري و پرورش آبزیان. 
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي 

جلد اول، شماره  -0200پایيز -گرگان
 88-88صفحات-سوم

 نویسنده پنجم 0200 

 Abramis)هاي خوني ماهي سيم بررسي ارتباط بين آلودگي انگلي و پارامتر 99

brama orientalis) .صيد شده از دریاي خزر در سواحل بندر انزلي 

  

ده
 ش

پ
چا

 

فصلنامه اکوبيولوژي تاالب، دانشگاه آزاد 
سال سوم، شماره  -اسالمي واحد اهواز،

تا  32، صفحه هاي 0200دهم، زمستان 
20. 

 نویسنده پنجم 0200 00

 مثلي توليد مهاجرت هنگام به قرمز خال آالي قزل هيما جمعيتي ساختار بررسي 111

 به

ني الر سد پشت دریاچه به منتهي هاي رودخانه
نرا

سخ
 

  

اولين همایش ملي شيالت و آبزیان 
ایران. دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

 0200آذر  32 33-بندرعباس

 نویسنده پنجم 0200 

 ير مصنوعي ماهي کپور سرگنده.اثر برخي یون ها روي فعاليت اسپرم و کارآیي تكث 111

  

ده
 ش

پ
چا

 

مجله آبزیان و شيالت دانشگاه آزاد 
. 0200بهار  -اسالمي واحد بندرعباس

تا  20. صفحه هاي 0سال سوم، شماره 
80. 

 نویسنده پنجم 0200 0

تاثير اسپرم گيري مجدد بر روي برخي پارامترهاي اسپرم شناختي ، درصد لقاح و  112
 Salmo trutta caspius, Kesslerماهي آزاد وحشي ) روند انكوباسيون در

1877) 

  

ده
 ش

پ
چا

 

 8سال  -مجله زیست شناسي دریا اهواز
 0200زمستان 08شماره 

 نویسنده چهارم 0200 08

در آبشش و پوست الرو سوف سفيد  ATPase-+, K+Naمكان یابي ایمنيایي  113
 (Sander luciopercaدریاي خزر)

ه 
قال

ي)م
ران

خن
س

 چ
ل

کام
ده(

 ش
پ 

ا
 

- دانشكده علوم پایه دانشگاه گيالن  
-همایش ملي علوم جانوران آبزي رشت

سخنراني و چاپ -0203شهریور  1تا  8
 سامري

نویسنده اول و  0203 
 مسئول

114 Osmoregulatory Capabilities of Zander (Sander 

lucioperca) fingerlings in different salinities of the 

Caspian Sea water 

  

ده
 ش

پ
چا

 

Iranian journal fisheries 

scien- April 2014 
نویسنده اول و  0203 

 مسئول

روند ظهور یونوسيت هاي  آبشش و پوست در مراحل اوليه رشد و نمو  الرو سوف  115
 (Sander luciopercaسفيد دریاي خزر)

  

ده
 ش

پ
چا

 

فصلنامه علمي پژوهشي فيزیولوژي و 
شگاه آزاد اسالمي تكوین جانوري دان

 واحد زنجان
، بهار 3، شماره1، جلد 38شماره پياپي 
 6تا  0، صفحه 02

 

نویسنده اول و  0202 
 مسئول

116 Effect of different activation solutions on motility and 

fertilizing ability of spermatozoa in common carp 

Cyprinus carpio Linnaeus, 1758.   پ
چا

 
ده

ش
 

Indian Journal of Fish-

2014 

61(3): 63-68 

 

 نویسنده پنجم 0202 2

117 Study of frequency and distribution of chloride cells in 

the gills of Rutilus frisii kutum juveniles exposed to 

Caspian Sea water. 

تر 
وس

پ
 

 

International Symposium 

on Fisheries and Aquatic 

Science , FABA 2014 
,September 25 - 27, 

2014. 

Trabzon, Turkey. FABA 
2014 

 نویسنده دوم 3008 

006 
 Percaبرخي پارامترهاي هماتولوژیكال ماهي سوف حاجي طرخان )

fluviatilis L,1785در تاالب انزلي )   

ده
 ش

پ
چا

 

مجله شيالت،دانشگاه آزاد اسالمي 
سال  -0203زمستان -واحد آزادشهر

 00-0صفحات —8شماره  –هفتم 

 نویسنده چهارم 0203 8

000 

Effect of dietary estradiol-17β on growth performance, 

body composition and blood indices in Stellate 
sturgeon, Acipenser stellatus.  

 

  

ده
 ش

پ
چا

 

Caspian Journal 

Environment Science-

2014-12(2)- 245-251 
 نویسنده چهارم 2014 3

000 
Effects of Synbiotic (Biomin imbo) on haematological 

and immunological components of Russian sturgeon, 
Acipenser guldenstadti 

پ   
چا ده
ش

 

Comparative Clinical 

Pathology.published 
online- 2015 

 نویسنده سوم 2015 

000 
 مواجهه سفيد در ماهيان بچه آبشش کلراید هاي سلول پراکنش و فراواني بررسي

   خزر دریاي آب شوري با

ده
 ش

پ
چا

 

تابستان -پروري آبزي توسعه نشریه
 نویسنده دوم 0202 3 88-28ص  -3ش  -6سال  -0202

 Astacus)پرورشي شيرین آب دراز خرچنگ توليدمثلي هاي شاخص برخي 003

leptoductylus) 

  

ده
 ش

پ
چا

 

زمستان -پروري آبزي توسعه نشریه
صفحات  -8شماره  – 6سال  -0202

0-06  

8 0202 
نویسنده اول و 

 مسئول

002 
علفخوار  کپور ماهي اسپرم لقاح ظرفيت و تحرک روي بر ها کاتيون اثر

Ctenopharyngodon idella 

  

ده
 ش

پ
چا

مجله شيالت،دانشگاه آزاد اسالمي  
 -6سال  -0202پایيز -واحد آزادشهر

 003 - 002صفحات  -2شماره 
 نویسنده پنجم 0202 2

http://link.springer.com/journal/580
http://link.springer.com/journal/580


008 
 برون ازون ماهي هماتولوژیک برتغييرات بتااسترادیول -01 هورمون اثرتزریق

   جوان

ده
 ش

پ
چا

 

 زیستشناسي پژوهشي -علمي مجله

 واحد اسالمي آزاد دانشگاه / دریا

شماره  -8سال  -0202بهار -اهواز 
 12-16صفحات  -30

 نویسنده پنجم 0202 30

008 
Hematological characteristics associated with 

parasitism in Pikeperch Sander lucioperca (Percidae) 
from Anzali Wetland 

  

ده
 ش

پ
چا

 Journal of Parasitic 
Diseases. DOI 

10.1007/s12639-015-0685-

x-March 2015 

 0208 

 نویسنده سوم

008 
  L.,1758  Silurusبافت شناسي مراحل رسيدگي جنسي ماهي اسبله نر    

glanis  در تاالب انزلي 

  

ده
 ش

پ
چا

 نهم، سال پروري، آبزي توسعه نشریه 

 0202 8 0208 زمستان چهارم، شماره

 نویسنده پنجم

001 
Age, growth and reproduction of the Iranian Goby, 

Ponticola iranicus (Perciformes: Gobiidae) from the 
southern Caspian Sea Basin 

پ  
چا

 

Journal of Ichthyology 4 2016 نویسنده چهارم 

006 
امكان سنجي اراضي حاشيه رودخانه گاماسياب براي پرورش ماهي قزل آالي 

   رنگين کمان

ده
 ش

پ
چا

 آبزي سعهتو نشریه علمي پژوهشي 

ش  -00سال  -0208بهار -پروري
 080-022صفحات  -0

 نویسنده نهم 0208 0

000 
 شاه کولي ماده مولد بافت شناسي تخمدان و جنسي هورمونهاي بررسي

(Alburnus chalcoides) 

 انزلي تاالب به مهاجر
  

ده
 ش

پ
چا

 

زیست  پژوهشي  علمي مجله
تابستان -تجربي جانوري شناسي

 -0ره شما -8سال  -0208
 0-33صفحات 

 نویسنده سوم 0208 0

030 

Comparative analysis of branchial ionocytes in Caspian 

(Linnaeus, 1758)  using Sander  lucioperca Sea zander, 

ATPase immunolocalisation at different -+, K+Na 
salinities 

  

ده
 ش

پ
چا

 

Indian Journal of 
Fisheries., 63(4): 66-74, 

2016  

DOI: 
10.21077/ijf.2016.63.4.5

1048-11 

8 0208 
نویسنده اول و 

 مسئول

030 
 و لقاح درصد اسپرم شناختي، پارامترهاي برخي روي بر مجدد اسپرم گيري تأثير

 ,Salmo trutta caspiusدرماهي آزاد وحشي) انكوباسيون روند

Kessler18) ني
نرا

سخ
 

  

در  کنفرانس ملي رویكردهاي نوین
آبان  30-مدیریت پایدار منابع طبيعي

 دانشگاه تهران -00
 نویسنده چهارم 0200 

033 
  تاثير استرس و عوامل کاهنده آن در پرورش ماهي در قفس

تر
وس

پ
 

 

منطقه اي آبزي پروري -همایش ملي
  -08اسفند  02تا  00 -ماهيان دریایي

چاپ مقاله 
 کامل

0208 
نویسنده اول و 

 مسئول

032 

Histological features of gonad of swan mussel 
Anodonta cygnea in Anzali lagoon 

تر 
وس

پ
 

 

Middle East & Centeral 
Asia Aquaculture 2015-14-

16- December(12)-2015-

Tehran 

 0208 

نویسنده اول و 
 مسئول

038 

Comparative analysis of skin ionocytes in zander larve 
Sander lucioperca exposed to different salinity of 

Caspian Sea water  ستر
پو

 

 

Middle East & Centeral 
Asia Aquaculture 2015-14-

16- December(12)-2015-

Tehran 

 0208 

نویسنده اول و 
 مسئول

038 
Study of frequency and distribution of chloride cells in 

gills of Caspian Kutum  Rutilus frisii juveniles exposed 
to Caspian Sea water ني

نرا
سخ

 

  

Middle East & Centeral 
Asia Aquaculture 2015-14-

16- December(12)-2015-

Tehran 

 نویسنده چهارم 0208 

038 Effects of temperature stress on some hematological 

parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)  ستر
پو

 

 

Middle East & Centeral 

Asia Aquaculture 2015-14-

16- December(12)-2015-
Tehran 

 ومسنویسنده  0208 

031 
Use of  Fuzzy – Ahp in a spatial multi-criteria decision 

making model for aquaculture site selection a case 

study from Chalevand River Guilan-Iran ني
نرا

سخ
 

  

Middle East & Centeral 

Asia Aquaculture 2015-14-

16- December(12)-2015-
Tehran 

 نویسنده پنجم 0208 

036 
اثر تنش هاي دمایي روي بافت آبشش قزل آالي رنگين 

ستر  Oncorhynchus mykissکمان
پو

 

 

-چهارمين کنفرانس ماهي شناسي ایران
تير  20تا  20-دانشگاه مشهد-مشهد

0208 
 0208 

-نویسنده مسئول
 سوم

030 
در رودخانه  Rhodeus amarusبررسي دوشكلي جنسي ماهي مخرج لوله اي 

ستر  سياه درویشان
پو

 

 

-چهارمين کنفرانس ماهي شناسي ایران
تير  20تا  20-دانشگاه مشهد-مشهد

0208 
 نویسنده پنجم  

020 The effect of dietry glutamine supplementation on 
growth performance in Acipencer baerii (Brandt, 1869).   

ستر
پو

 

 

International Aquacultur 
conference on the future of 

sturge. Rasht, Iran. 5-6 

september 2016. 
ISCA2016 

 0208 
مسئول و نویسنده 

 سوم



020 
حاشيه  در انرنگين کم قزل آالي ماهي پرورش براي مناسب مكان انتخاب

  انزلي تاالب حوزه مهم رودخانه هاي

 

ده
 ش

پ
چا

 

مجله علمي پژوهشي توسعه آبزي 
 دوم، شماره یازدهم، سال -پروري

 008-008صفحات  -0208 تابستان

3 
تابستان 
0208 

 نویسنده دهم

023 
ایراني  سواحل در Salmo caspius Kessler, 1877آزاد  ماهي رشد مطالعه
  ماهيان طول پردازي پيشينه روش از دهاستفا با خزر دریاي

 

ده
 ش

پ
چا

 

 شناسي ماهي هاي نشریه پژوهش

اول.  شماره پنجم، کاربردي گنبد، دوره
 .88-86صفحات 

 

0 
بهار 
0208 

 نویسنده چهارم

022 
 هاي شاخص بر دیازینون سم کشنده تحت هاي غلظت مدت کوتاه مواجهه تأثير

 Acipenser persicusي ایران بچه تاسماهي اسمزي و تنظيم انرژي

Borodin,1897 دریا آب با اسمزي سازگاري طي دوره 

  

ده
 ش

پ
چا

 

کاربردي،  شناسي ماهي هاي پژوهش
-03دوم، صفحات  شماره چهارم، دوره
18 . 

 

3 
تابستان 

0208 
 نویسنده سوم

028 
آبزي و ارتباط آنها با عوامل محيطي در منطقه غرب توده گياهانبررسي زي

 انزليتاالب

  

ده
 ش

پ
چا

 

مجله علمي پژوهشي اکوبيولوژي تاالب، 
 0، شماره  0جلد 

 نویسنده دوم  08بهار  0

 بررسي قابليت تحمل بچه ماهي سفيد به آب دریاي خزر.  028

  

ده
 ش

ش
ذیر

پ
 

مجله علمي پژوهشي فيزیولوژي و 
 بيوتكنولوژي آبزیان

 نویسنده دوم  08بهار  *

028 
لفن همراه بر شاخص هاي خوني  ماهيان کوي، تاثير امواج الكترومغناطيسي ت

Cyprinus carpio  .ماده بالغ ، 

ني
نرا

سخ
-

پ 
چا

ل 
کام ده

ش
 

  
دوازدهمين همایش ملي علوم و فنون 

: ISCدریایي. ایران ، مشهد.  )کد 
 086308( شماره مجوز 80100-08010
 . 00/0/02مورخ 

 

- 

30
 

ت 
اردیبهش

0208
 -

 

1
1
 m

ay
 2

0
1
7

 

نویسنده اول و 
 مسئول

021 
 Salmo truttaخزر) دریاي آزاد ماهي در Eو  B2هاي  ویتامين نيازسنجي

caspiusایمني.  و فاکتورهاي خوني رشد، خریدهاي برگ روي ها آن اثر ( و 

ني
نرا

سخ
-

ل 
کام ده

 ش
پ

چا
 

 

 

همایش ملي آبزي پروري و اکوسيستم 
آبي پایدار. ایران، گروه شيالت دانشكده 

 1ساري.  علوم کشاورزي و منابع طبيعي

 

مهر 
0208

- 
2
8

, 

S
ep

tem
b

er 2
0

1
6

- 

ي مقاله برتر
سخنران

 

 

 نویسنده سوم

026 STUDY OF OSMOREGULATION TREND IN Rutilus 

frisii kutum EXPOSED TO  CASPIAN SEA WATER 

ني
نرا

سخ
-

ه 
ص

ال
خ پ

چا
 

 

 

ASIAN PACIFIC 

AQUACULTURE 

Malaysia, Kuala Lumpor 
 

 

Ju
ly

 2
4

-2
7

, 2
0

1
7

. 

 ه سومنویسند

020 
THE EFFECTOF MOBILE PHONES WAVES ON 

THE LEVEL OF GTH II 

IN ANGEL FISH Pterophyllum scalare , BROODERS 

ني
نرا

سخ
- ه 

ص
ال

خ

پ
چا

 

 

 

ASIAN PACIFIC 

AQUACULTURE 

Malaysia, Kuala Lumpor 
 

 

Ju
ly

 2
4

-2
7

, 

2
0
1
7

. 

نویسنده اول و 
 مسئول 

080 
STUDIES OF CASPIAN TROUT GROWTH (Salmo 
trutta caspius ) BY BACK-CALCULATED FISH 

LENGTHS METHODS 

ني
نرا

سخ
- پ
چا

ه 
ص

ال
خ

 

  ASIAN PACIFIC 

AQUACULTURE 

Malaysia, Kuala Lumpor 
 

 

Ju
ly

 

2
4

-2
7
, 

2
0
1
7

.
 

 نویسنده چهارم

080 

EVALUATION OF AMMONIA EFFECT ON BLOOD 

PARAMETERS, STRESS, AND GILL 

HISTOLOGY OF THE BANDED CICHILID (Heros 
severus) 

ني
نرا

سخ
- پ
چا

ه 
ص

ال
خ

 

  ASIAN PACIFIC 

AQUACULTURE 

Malaysia, Kuala Lumpor 
 

 

Ju
ly

 

2
4

-2
7
, 

2
0
1
7

.
 

 نویسنده سوم

083 
( در مواجهه Cyprinus carpioتغييرات شاخص هاي خوني ماهيان کوي نر )

 مگاهرتز(   000با امواج الكترومغناطيسي موبایل)

نر
سخ

ني
ا

-
پ

چا
ه 

ص
ال

خ
 

 

 

پنجمين کنفرانس ملي ماهي شناسي 
 واحد اسالمي آزاد دانشگاه–بابل  -ایران

 بابل
 

33
و  

32
 

آذر 
0208

 

نویسنده اول و 
 مسئول

 Aspius aspiustaeniatusروند رسيدگي و رشد گناد ماهي ماش  082

ني
نرا

سخ -
صه

ال
خ

 

 

 

پنجمين کنفرانس ملي ماهي شناسي 
 واحد اسالمي ادآز دانشگاه–بابل  -ایران

 بابل
 

33
و  

32
 

0208آذر 
 

 نویسنده پنجم

088 
ارزیابي ریسک زیست محيطي معرفي گونه هاي پرورشي غير بومي در صنعت آبزي 

ستر  پروري
پو

  

پنجمين کنفرانس ملي ماهي شناسي 
 واحد اسالمي آزاد دانشگاه–بابل  -ایران

 بابل
 

33
و  

32
 

0208آذر 
 

 نویسنده دوم

088 
 استرس شاخص هاي خوني، فاکتورهاي برخي روي دمایي ايتنشه اثرات

   Oncorhynchus mykissرنگين کمان  قزل آالي آبشش وهيستوپاتولوژیک

 

ده
 ش

پ
چا

 

 زیست محيط پژوهشي علمي فصلنامه

 پایيز ،3 شماره نهم، سال -جانوري

0208 

پایيز  2
08

 

 نویسنده سوم



088 

Sex steroid levels, reproductive indices and histological 

examination of gonads in adult male and female 

Caspian 

shemaya, Alburnus chalcoides 

 

 

ده
 ش

پ
چا

 

Iranian Journal of Fisheries 

Sciences 
اکتبر  08( 8)

3001
 

 نویسنده سوم

081 
ان هاي خوني و توليدمثلي ماهيتاثير امواج الكترومغناطيسي تلفن همراه بر شاخص

 ( مولدCyprinus carpioکوي )
 

 

 

ده
 ش

پ
چا

 

مجله علمي پژوهشي فيزیولوژي و 
 ،0 شماره ،8 سال -بيوتكنولوژي آبزیان

 0201بهار

(0 )8 
 

بهار
0201 

نویسنده اول و 
 مسئول

086 
 آنجل ماهيان توليدمثلي شاخصهاي بر همراه تلفن الكترومغناطيسي امواج تاثير

Pterophyllum Scalareبالغ ماده.  

 

پ 
چا ده
ش

 

 زیست محيط پژوهشي علمي فصلنامه

 جانوري
(0 )00 

بهار
0201 

نویسنده اول و 
 مسئول

080 
روي عملكرد رشد ، فاکتورهاي خوني و ایمني ماهي  Eو  B2اثرات ویتامين هاي 

  (Salmo trutta caspiusآزاد دریاي خزر )

 

پ 
چا ده
ش

 

مجله علمي پژوهشي فيزیولوژي و 
 بيوتكنولوژي آبزیان

(3 )8 
تایستان
0201 

 نویسنده سوم

080 
هاي ناشي از آمونياک روي فاکتورهاي خوني، فاکتورهاي ارزیابي اثرات استرس

  (Heros severus Heckel, 1840استرس و بافت آبشش ماهي سوروم )

 

پ 
چا ده
ش

 

 زیست محيط پژوهشي علمي فصلنامه

 جانوري
(3 )20 

بهار
0201 

و  نویسنده سوم
 نویسنده مسئول

080 
( با کپورماهيان چيني Mylopharyngodon piceusپرورش توام کپور سياه )

  در ایران

 

پ 
چا ده
ش

 

 03( 3) نشریه توسعه آبزي پروري
تابستان 
0201 

 نویسنده پنجم

083 
 Silurus glanisبرخي از خصوصيات توليد مثلي ماهي اسبله اروپایي جنس نر)

  ( در تاالب بين المللي انزلي1758 ,

 

پ 
چا ده
ش

 

ترویجي علوم آبزي  -فصلنامه علمي 
 پروري پيشرفته

(2 )0 
زمستان 
0208 

 نویسنده پنجم

 تاثير امواج و ميدان هاي الكترومغناطيسي بر آبزیان 082

ي 
ران

خن
س

 

  
علمي در سالن پژوهشكده آبزي  سمينار

 پروري آبهاي داخلي کشور
 سخنران 0201 شهریور 38

088 
تاالب  (Anodonta cygnea)صدف آنودونت برخي خصوصيات توليدمثلي در 

  انزلي

 

پ
چا

نشریه علمي پژوهشي فيزیولوژي و  
 بيوتكنولوژي آبزیان

سال 
هشتم، 
شماره 
 سوم، 

پایيز 
0200 

نویسنده اول و 
 نویستده مسئول

088 
Evaluation the performance of anaesthetic effects of 
Tobacco and Ketamine on Grass Carp, 

Ctenopharyngodon idella (Valenciennes,1844) 

 

 

ده
 ش

پ
چا

 Iranian Journal of Fisheries 

Sciences 
19(2) 

3030-
0200 

 نویسنده دوم

088 
Age, growth, sex ratio, spawning season and fecundity 

of Capoeta razii from Sefid River in the southern 

Caspian Sea basin 

 

 

ده
 ش

پ
چا

 

iranian journal of 
ichthyology 

Decem

ber 

2018 

آذر 
0201 

 نویسنده پنجم

081 
( Liza auratusکفال طالیي ) ایمني و بيوشيميایي خوني، فاکتورهاي بررسي

  انزلي( بندر مختلف )سواحل جنسهاي سنين و در خزر دریاي

 

پ 
چا ده
ش

 

مجله علمي پژوهشي زیست شناسي 
 دریا

زمستان  00(80)
0201 

 ه سومنویسند

086 

 کولي سياه مولدین گنادهاي شناسي بافت و توليدمثلي توان ارزیابي

  سفيدرود رودخانه و انزلي تاالب ( بهVimba persaمهاجر)

 

ده
 ش

پ
چا

 

شيالت دانشگاه تهران، مجله منابع 
 طبيعي ایران

(8 )08 
زمستان 
0201 

 نویسنده سوم

  نتيزی ماهيان بر الكترومغناطيسي ميدانهاي تأثير 080

 

ده
 ش

پ
چا

 

 8( 3) مجله علمي ترویجي آبزیان زینتي
تير 
0206 

نویسنده اول و 
 نویستده مسئول

080 
سيبري  تاسماهيان بچه روده ساختار و گوارشي آنزیمهاي بر گلوتامين تاثير

(Acipenser baeri , Brandt 1869)  

 

ده
 ش

پ
چا

 

 –آبزیان  تغذیهمجله علمي پژوهشي 
 10-62ص  - 8(0) -0206

 
(0)8 

بهار و 
تابستان 
0206 

 نویسنده سوم

080 
بافت  شناسي آسيب و گوارشي هاي آنزیم از برخي فعاليت بر ماالتيون سم اثر

 ,Acipenser persicus Borodinایراني ) ماهي تاس بچه در روده

1987) 

 

 

ده
 ش

پ
چا

 

نشریه علمي پژوهشي فيزیولوژي و 
 - 1(3) -0206–بيوتكنولوژي آبزیان 

  001-036ص 
(3)1 

تابستان 
0206 

 نویسنده چهارم

083 Biochemical and histopathological alterations in Persian 
sturgeon, Acipenser persicus exposed to Malathion  

 

ده
 ش

پ
چا

 Toxin Reviews 

D
O

I:
1

0
.1

0
8

0
/

1
5
5
6

9
5
4

3
.2

0
2

0
.1

7
2
4

1
5
5

 

2
0
2
0

 

 نویسنده چهارم

082 
لي روي فاکتورهاي خوني ، ایمني ، استرس و بافت ارزیابي اثرات آلودگي هاي انگ

  Hypophtalmichtys molitrixآبشش ماهي فيتوفاگ 

 

ده
 ش

پ
چا

 

فصلنامه علمي پژوهشي محيط زیست 
 300-208ص -03( 0)-جانوري

 نویسنده سوم  0200

  مروري بر وضعيت و الزامات توسعه پرورش ماهي در قفس در ایران و جهان 088

 

ده
 ش

پ
چا

 

 -08( 0) -توسعه آبزي پروري نشریه
 38-21ص

0200  

 نویسنده چهارم



088 
( Sander luciopercaتعيين وزن مناسب رهاسازي بچه ماهيان سوف سفيد )

  به دریاي خزر

ستر
پو

- 
زه 

جای رتر
ر ب

ست
پو

 

اولين همایش بين المللي محيط زیست  
-دریاي خزر و توسعه پایدار ، رشت

 دانشگاه گيالن 

و  0
00 

هر 
م 06  

نویسنده اول و 
 مسئول

088 
 Pterophyllum ) تغييرات کمي و کيفي بافت تخمدان مولدین ماده آنجل   

scalare )  در مواجهه با امواج الكترومغناطيسي  

ستر
پو

  

ل(
کام

ه 
قال

)م
 

ماهي  مليهفتمين کنفرانس  
 خرم آباد. -شناسي، لرستان

 

6 
ن 

آبا
06 

 
نویسنده اول و 

 مسئول

081 
 Alburnus) جمعيت بالغين شاه کولي خزري بررسي ساختار

chalcoides)   .در تاالب انزلي 
 

ستر 
پو

 

ماهي  مليهفتمين کنفرانس  
 خرم آباد. -شناسي، لرستان

 

6 
ن 

آبا
06 

 نویسنده اول 

086 
 Alburnus) بررسي ساختار جمعيت مولدین شاه کولي خزري

chalcoides)  .در رودخانه هاي وارده به تاالب انزلي 
 

 

ستر
پو

 

ماهي  مليهفتمين کنفرانس  
 خرم آباد. -شناسي، لرستان

 

6 
ن 

آبا
06 

 نویسنده دوم 

ستر  در فصل زمستان Esox luciusبررسي روند رسيدگي جنسي اردک ماهي  080
پو

 

ماهي  مليهفتمين کنفرانس  
 خرم آباد. -شناسي، لرستان

 

6 
ن 

آبا
06 

 نویسنده پنجم 

ستر  در تاالب انزلي (Rutilus lacustris) کولمهبرخي خصوصيات زیستي ماهي  010
پو

 

ماهي  مليهفتمين کنفرانس  
 خرم آباد. -شناسي، لرستان

 

6 
ن 

آبا
06 

 نویسنده دهم 

010 
بررسي برخي شاخص هاي بيوشيميایي پالسماي خون با روند رسيدگي جنسي فيل 

  Huso huso ماهي پرورشي

ستر
پو

 

ماهي  مليهفتمين کنفرانس  
 خرم آباد. -رستانشناسي، ل

 

6 
ن 

آبا
06 

 نویسنده پنجم 

013 
در  (Capoeta damacina) بررسي فراواني وساختار جمعيتي ماهي زرده

  رودخانه کشكان لرستان

ل(
کام

ه 
قال

ر)م
ست

پو
 

 

ماهي  مليهفتمين کنفرانس 
 خرم آباد. -شناسي، لرستان

 

6 
ن 

آبا
06 

 نویسنده چهارم 

012 
هاي پرورش ماهيان سردآبي  با روش  کارگاهتعيين پهنه هاي مناسب احداث 

GIS/MCDM  در رودخانه دیناچال استان گيالن  

تر
وس

پ
 

ماهي  مليهفتمين کنفرانس  
 خرم آباد. -شناسي، لرستان

 

6 
ن 

آبا
06 

 نویسنده دوم 

018 
انزلي  تاالب غرب منطقه آبزي گياهان کورولوژي و زیستي شكل فلور، معرفي

 ش   آبكنار( )تاالب
پ

چا
 ده

 آبي، منابع شناسي بوم ترویجي فصلنامه

 80-88، ص 0سوم، شماره  سال
(0)2 

ن 
ستا

 تاب
ر و

ها
ب

02
06

 

 نویسنده دوم

018 
در   (Anodonta cf. cygneaبررسي خصوصيات توليدمثلي صدف آنودونت )
ني تاالب انزلي

نرا
سخ

 

  

پژوهشكده آبزي  "سمينار علمي داخلي 
 لي(پروري آبهاي داخلي کشور )بندرانز

- 

03/6/
06 

 نویسنده مسئول

018 
مروري برهورمون هاي مورد استفاده در آبزي پروري و انواع روش هاي تجویز 

   هورموني در ایران

ده
 ش

پ
چا

 

مجله علمي ترویجي علوم آبزي پروري 
ص  -2( 0شماره ) -0206-پيشرفته

28-01 
(0 )2 

02
06

 

 نویسنده دوم

011 
گياهان آبزي منطقه غرب تاالب انزلي  معرفي فلور، شكل زیستي و کورولوژي

   )تاالب آبكنار(

ده
 ش

پ
چا

 

-فصلنامه ترویجي بوم شناسي منابع آبي
 80-88ص  -2( 0شماره ) -0206

(0 )2 

02
06

 

 نویسنده دوم

016 
اثر گلوتامين بر رشد، شاخصهاي خوني و ایمني در بچه تاسماهيان سيبري 

(Acipenser baerii, Brandt 1869)   

ده
 ش

پ
چا

 

نشریه علمي فيزیولوژي و بيوتكنولوژي 
 080-068ص  -6( 3آبزیان شماره )

ان 6( 3)
ست

تاب
02

00
 

 نویسنده سوم

010 

 
 Immunological, hematological, and histological 

responses in blood, spleen and gill of Salmo caspius 

juveniles exposed in different water temperatures 

 

 

چ
ده

 ش
پ

ا
 

Iranian Journal of Fisheries 
Sciences-2020- 19 (6): 

 نویسنده پنجم 2020  2925-2942

060 

 Sander luciopercaبررسي تغييرات یونوسيت هاي پوست الرو سوف سفيد 
 دریاي خزر در مواجهه با شوري هاي مختلف

 

ش 
ذیر

پ
 

نشریه علمي فيزیولوژي و بيوتكنولوژي 
 0200  آبزیان

ه اول و نویسند
 مسئول

060 

 ارزیابي تنش اکسيژني روي آسيبهاي بافت آبشش و طحال

Salmo trutta caspius بچه ماهي آزاد دریاي خزر 
 

ده 
 ش

پ
چا

 

فصلنامه علمي پژوهشي محيط زیست 
 030-080ص  -03( 2) -جانوري

 
 نویسنده پنجم 0200 03( 2)



063 

( در Lawsonia inermisارزیابي اثرات ضدعفوني کنندگي عصاره گياه حنا )
آبشش و کبد و ميزان بار بر بافت  (o2.5H4Cu SOمقایسه با سولفات مس )

 Acipenser baeriiباکتریایي و قارچي پوست و آبشش تاسماهي سيبري 

 

ش 
ذیر

پ
 

فصلنامه علمي پژوهشي محيط زیست 
  جانوري

 
0200 
 

 نویسنده پنجم

062 

 Bacillusو   Lactococcus lactisهاي اثرات جيره حاوي باکتري

subtilis  هاي کبدي ماهي اسكار ببري هاي رشد و آنزیمبر شاخص
Astronotus ocellatus  

  

ش
ذیر

پ
  فيزیولوژي و بيوتكنولوژي آبزیان 

0200 
 

 نویسنده پنجم

068 

Changes in some reproductive indices of male Angel 
posure to , in exPterophyllum Scalarebrood stocks, 

electromagnetic waves 
 

ني
نرا

سخ
  

 

International Congress  th4
on Fisheries and Aquatic 

Research 

36-
20 

ان
آب

 

1
8

-2
0
 

N
o

v
em

b
er

  

02
00

-
30

30
 

 

نویسنده اول و 
 مسئول

068 
Improving the blood and immune characteristics of the 

Astronotus ocellatus by adding Bacillus subtilis 

probiotics 

ستر 
پو

 

 

International Congress  th4
on Fisheries and Aquatic 

Research 

36-
20 

ان
آب

 

1
8

-2
0
 

N
o

v
em

b
e

r  

02
00

-
30

30
 

 

 نویسنده پنجم

068 
 Sanderبررسي اندازه و تعداد سلول هاي کلراید پوست الرو سوف سفيد 

lucioperca ني در مواجهه با شو ري
نرا

سخ
 

  

مين کنفرانس ملي ماهي شناسي هشت
 ایران

08-
08 

ن 
آبا

 

0200 
نویسنده اول و 

 مسئول

061 
( رودخانه .Capoeta sppبررسي فراواني ، پراکنش و رشد سياه ماهيان )

ستر  کشكان )استان لرستان(
پو

 

 

هشتمين کنفرانس ملي ماهي شناسي 
 ایران

08-
08 

ن 
آبا

 

0200 

 نویسنده چهارم

066 
ایمني، استرس و بافت –ودگي هاي انگلي روي شاخص هاي خوني ارزیابي اثرات آل

ني آبشش ماهي فيتوفاگ
نرا

سخ
 

  

پژوهشكده آبزي  "سمينار علمي داخلي 
 پروري آبهاي داخلي کشور )بندرانزلي(

 0200 دي  30
نویسنده اول و 

 مسئول

 

 كتب و ساير آثار منتشر شده: -14

 تيراژ نوع* عنوان رديف
 تعداد

 صفحات
 چاپتاريخ 

0 
 انتقال ژن در ماهي 

 0210 88 00 ترجمه

2 
 Oncorhynchusبررسي ارتباط بين رشد و اسيدهاي نوکلئيک تام در ماهي آزاد صورتي نابالغ 

gorbuscha   تغذیه شده با غذاي آلوده به نفت خام 
 0268 32 00 ترجمه

8 

 

بوسيله نسبت  .Coregonus sppبررسي شرایط ویژه تغذیه درمورد الرو ماهي سفيد 
RNA/DNA 

 0268 00 00 ترجمه

8 
 القاي تري پلوئيدي و ژینوژنز در ماهيان استخواني با تاکيد بر گونه هاي دریایي

 0268 38 00 ترجمه 

8 
 دستورالعمل آماده سازي و رنگ آميزي بافت ها جهت مطالعات  بافت شناسي

 0268 33 3 تدوین

1 

Artificial Reproduction Of Pikeperch-  تكثير مصنوعي ماهي سوف
 مينا رهبر(-)حسين خارا، محدثه احمدنژاد-Sander luciopercaسفيد

 ترجمه

 )کتاب(

- - 0200 

 …نوع: تاليف، گردآوري ، ترجمه،  *

 

 



 تشويقات و جوايز علمي :-13

 تاريخ اعطاء اعطا كننده مورد رديف

 21/7/2131 استاندار گيالن لوح تقدیر  1

 17/1/2131 مدیر کل وقت )دکتر خاني پور( زي آزمایشگاه بافت شناسي در پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخليجهت راه اندا 2

 2131 مدیر کل وقت )دکتر خاني پور( جهت ارائه سمينار علمي در پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي 3

 2117 پژوهشکده )دکتر ولي پور(ریاست  جهت ارائه سمينار علمي در پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي 4

 2117 ریاست پژوهشکده )دکتر ولي پور( پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي 2117پژوهشگر برتر سال لوح تقدیر  3

6 
اولين همایش بين المللي محيط زیست دریاي خزر و دریافت لوح تقدیر پوستر برتر از 

 (13مهر  21-1) دانشگاه گيالن-توسعه پایدار ، رشت

 2113 اجرایي همایش دبير علمي و

 همكاری با مجامع، شوراها، كميسيون ها ، كميته ها و .... علمي پژوهشي داخلي و خارجي -16

 سمت مدت عضويت تاريخ عضويت عنوان رديف

 عضو پيوسته سال 0  0/0/01 انجمن ماهي شناسي ایران 1

 عضو پيوسته سال 3 0/0/06 انجمن ماهي شناسي ایران 2

3 
کشاورزي ،  3گروه تخصصي بند 

 دامپروري و آبزیان
 ماه 2سال و  3 20/01/01

عضو کميته علمي داوري 
 طرح ها

4 
کميته مجله علمي ترویجي علوم آبزي 

 پروري پيشرفته
 ماه 8سال و  3 08/08/01

عضو کميته داوري مقاالت و 
 نشست هاي علمي مجله

3 

عضویت در کميته علمي و داوران 
رانس ملي ماهي شناسي پنجمين کنف

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل -ایران

 0208آذر  32و  33 

 
عضو کميته علمي و داوران  -

پنجمين کنفرانس ملي ماهي 
 شناسي ایران

 های دانشجوييپايان نامه  سرپرستي -17

 عنوان پايان نامه  رديف
مقطع 

 تحصيلي

 دانشگاه محل

 تحصيل دانشجو
 سمت تاريخ  دفاع

1 
آسيب شناسي اندام  حاد سم ماالتيون بر العه غلظت  هاي تحت مط

کبدي  ژن بيانهاي خوني، بيوشيمي و هاي روده و کبد، شاخص
 در بچه ماهي جونایل آزاد دریاي خزر HSP70پروتئين شوک حرارتي 

    استاد مشاور اول 8/03/01 دانشگاه گيالن دکتري تخصصي

2 

 Myrtusصاره گياهان مورد )ارزیابي اثرات ضد عفوني کنندگي ع

communis( و حنا )Lawsonia inermis)  در مقایسه با سولفات
ایمني،  -( و تاثير آنها بر شاخص هاي خونيCuSo4.5H2oمس )

استرس، فعاليت آنتي اکسيداني، بافت آبشش و کبد تاسماهي سيبري 
(Acipenser baerii) 

 دکتري تخصصي
دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

 الهيجان
 استاد مشاور دوم 00/6/00

3 

و   Lactococcus lactisاثرات پروبيوتيک جيره حاوي باکتریهاي 
Bacillus subtilis   بر شاخص هاي خوني، ایمني، رشد، آنزیم

هاي گوارشي، فلور باکتریایي و بافت روده ماهي اسكار 
(Astronotus ocellatus ) 

 دکتري تخصصي
دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

 جانالهي
 استاد مشاور دوم 00/6/00

4 
ایمني،  -اثر تنش هاي دمایي و اکسيژن روي برخي فاکتورهاي خوني 

آبشش و طحال بچه شاخص هاي استرس، بقاء وآسيب شناسي بافتي 
 ماهي آزاد دریاي خزر 

 دکتري تخصصي
دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندر 

 عباس
 استاد مشاور دوم 08/6/00

5 
ایمني و بافت -لودگي هاي انگلي روي فاکتورهاي خونيارزیابي اثرات آ

 آبشش ماهي فيتوفاگ
دانشگاه آزاد اسالمي  کارشناسي ارشد

 واحدالهيجان
 استاد مشاور 00/00/0208

6 
ارزیابي سطوح هورمونهاي جنسي و بافت شناسي گنادهاي مولدین 

 ( به تاالب انزليVimba vimba persaسياه کولي مهاجر )
دانشگاه آزاد اسالمي  شدکارشناسي ار

 واحدالهيجان
 استاد مشاور 36/8/0208

7 
اثرات آمونياک بر مراحل تكوین جنين و الرو ماهي کوي 

(Cyprinus carpio) 
دانشگاه آزاد اسالمي علوم و  کارشناسي ارشد

 تحقيقات گيالن
 استاد مشاور 33/00/0206



8 
  Ponticola cyriusزیست شناسي توليدمثل گاو ماهي رود کورا

 در رودخانه سفيدرود در حوضه جنوبي دریاي خزر
دانشكده منابع -دانشگاه گيالن کارشناسي ارشد

 طبيعي صومعه سرا
 استاد مشاور اول 33/03/08

9 
در  Capoeta capoetaزیست شناسي توليدمثل سياه ماهي 

 رودخانه سفيدرود حوضه جنوبي خزر
بع دانشكده منا-دانشگاه گيالن کارشناسي ارشد

 طبيعي صومعه سرا
 استاد مشاور اول 00/03/08

11 
هاي ناشي از آمونياک روي فاکتورهاي خوني،  ارزیابي اثرات استرس

 (Heros severusاسترس و بافت آبشش ماهي سوروم )

 

 کارشناسي ارشد
دانشگاه آزاد اسالمي علوم و 

 تحقيقات گيالن
 استاد مشاور 36/00/0208

11 
ایمني، آنزیمهاي گوارشي  -د، شاخص هاي خونيتاثير گلوتامين بر رش

 و ساختار روده در بچه تاس ماهيان سيبري
دانشگاه آزاد اسالمي  کارشناسي ارشد

 واحدالهيجان
20/8/0208 

 
 استاد مشاور

12 
بررسي برخي فاکتورهاي خوني، ایمني و بيوشيميایي در کفال طالیي 

(Liza auratusدر سنين و جنسهاي مختلف ) بندرانزلي( )سواحل 

 کارشناسي ارشد
دانشگاه آزاد اسالمي علوم و 

 تحقيقات گيالن
20/8/0208 

 
 

 استاد مشاور

13 
 Rhodeus amarusزیست شناسي توليدمثل ماهي مخرج لوله اي 

در رودخانه سياه درویشان واقع در جنوب غرب حوضه آبریز دریاي خزر 
 )استان گيالن(

 کارشناسي ارشد
كده منابع دانش-دانشگاه گيالن

 طبيعي صومعه سرا
 استاد مشاور دوم 01/8/0208

 : ساير موارد -18
 -(1298-1299)-11/13/98-/پ آ0325-شرکت در جلسات شورای تخصصی بخشها -1

  -(1285-1298)-11/13/85-/پ آ0351-شرکت در جلسات شورای تخصصی بخشها -3

  -(1281-1285)-32/7/81-/پ آ 2151-شرکت در جلسات شورای تخصصی بخشها -2

 1281تا  1283عضویت و شرکت درجلسات شورای پژوهشی پژوهشکده : از سال  -1

 1287پژوهشکده : علوم آبزی پروری پیشرفته در ترویجی علمی عضویت در کمیته علمی مجله  -0

 1288-1287مسئول امور دانشجویان دکتری پژوهش محور:  -6

  11/6/87معاونت بخش تکثیر و پرورش و اصالح نژاد آبزیان:  -7

 موزش به دانشجویان کارآموزآ  -9

 دانشجویان مراجعه کننده برای گذراندن پایان نامه های دانشجویی )ارائه دستورالعمل و روش کار(: و مشاوره به راهنمایی   -8

اسالمی  حدیثه راغب )دانشگاه آزاد نام دانشجو:-بررسی روند تنظیم اسمزی در بچه ماهیان سفید به منظور تعیین سایز مناسب رهاسازی-الف

 مشاور: همایون حسین زاده صحافی   – 1290سال–علوم و تحقیقات تهران( 

 -1297سال  -نام دانشجو: رشیده موحد املشی )دانشگاه آزاد اسالمی الهیجان(-بررسی فاکتورهای خونی ماهی سوف سفید دریای خزر-ب

 مشاور: محمد صیاد بورانی، جواد دقیق روحی  

مشاور:  -1297-1299سال  -نام دانشجو: محمدرضا حیات بخش )دانشگاه آزاد اسالمی الهیجان(-اهی سیمبررسی فاکتورهای خونی م-ج

 محمد صیاد بورانی، جواد دقیق روحی

سال  -نام دانشجو: تمنا رجبی )دانشگاه آزاد اسالمی تنکابن(-بررسی بافت آبشش و کلیه بچه ماهی سفید یک گرمی در شوریهای مختلف-د

 محمد صیاد بورانی :راهنما -1297

نام دانشجو: خانم یزدان  -بررسی اثرات فلزات سرب و روی بر شاخص های خونی و بافت کبد و آبشش بچه ماهیان سیم دریای خزر -ذ

 مشاور: علی ولی پور -1297سال  -پرست )دانشگاه آزاد اسالمی علوم و تحقیقات تهران(

نام دانشجو : محدثه معتقدی )دانشگاه  –الی ماهی  در تاالب انزلی و شرایط پرورشی  مقایسه روند تغییرات بافتی اندام های جنسی در-س

 مشاور: علی ولی پور ، استاد راهنما : دکتر تهرانی فرد -1282-1283سال  -آزاد اسالمی الهیجان(

 تهیه و تدوین گزارش دوره آموزشی: آشنایی با مبانی و کاربرد الکتروفورز -15

 در اکولوژی مولکولی  PCRره آموزشی: کاربرد تهیه و تدوین گزارش دو -11



 (PCRواکنش زنجیره ای پلیمراز ) تهیه و تدوین گزارش دوره آموزشی: -13

 روش تحقیق در علوم شیالتی تهیه و تدوین گزارش دوره آموزشی: -12
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 دوره های آموزشي :  -17

 مکان برگزاری نام دوره آموزشي رديف
 مدت زمان آموزش

 ) ساعت (
 توضيحات نمره تاريخ برگزاری

 آشنایي با مباني و کاربرد الكتروفورز 0
مرکز آموزش عالي ميرزاکوچک خان 

 گيالن 
 علمي 06 0262 28

 کارگاه آموزشي  0268 80 دانشگاه گيالن  در اکولوژي مولكولي  PCRکاربرد  3

2 
ب تكثير و پرورش شاه ميگوي آ

 شيرین 
 کارگاه آموزشي  0268 08 پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي 

8 SPSS 
مرکز آموزش عالي ميرزاکوچک خان 

 گيالن
 کامپيوتر-علمي 8/08 0268 20

8 
ICT  استفاده از کامپيوتر و مدیریت
 فایلها

 علمي 000 0268 6  شرکت خزر رایانه بندر

8 ICT علمي 01 0268 03  خزر رایانه بندر شرکت مفاهيم پایه فن آوري اطالعات 

1 ICT کامپيوتر-علمي 08 0268 03  شرکت خزر رایانه بندر اطالعات و ارتباطات 

6 HACCP  علمي 01 0263 23مرکز آموزش عالي ميرزاکوچک خان 



 گيالن

 (PCRواکنش زنجيره اي پليمراز ) 0
مرکز آموزش عالي ميرزاکوچک خان 

 گيالن
 علمي 06 0260 86

00 
کاربرد ژنتيک در تكثير و پرورش 

 آبزیان 
مرکز آموزش عالي ميرزاکوچک خان 

 گيالن
 علمي 8/00 0260 86

 انجماد اسپرم در ماهيان  00
مرکز آموزش عالي ميرزاکوچک خان 

 گيالن
 کارگاه آموزشي  0260 80

 روش تحقيق در علوم شيالتي  03
مرکز آموزش عالي ميرزاکوچک خان 

 گيالن
 علمي 8/00 0263 23

 عقيدتي 30 0263 28 پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي خدمت رساني از دیدگاه قرآن  02

 عقيدتي 30 0268 06 پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي سيره امام رضا ) ع( 08

08 
جلوه هاي خدامحوري در زندگي از 

 دیدگاه قرآن و احادیث 
 عقيدتي 30 0268 38 پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي

 عقيدتي 30 0262 06 پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي اخالق پيامبران  08

 عقيدتي 01 0263 01 پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي طبيعت و کشاورزي از دیدگاه اسالم  01

 عقيدتي 00 0268 38 پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي سلوک نبوي  06

00 
 تحقيق کارگاه آموزشي روش 

عنوان : روش هاي نووین و کواربردي 
 تحقيق در علوم شيالت و آبزیان

 دانشگاه آزاد اسالمي الهيجان
 ساعت 08

 یک واحد درسي
مرداد  6و  1تاریخ 

0266 
 علمي 

30 
عملي :  –کارگاه آموزشي نظري 

نگرشي نوین بر فيزیولوژي توليدمثل 
 ماهيان 

 علمي  1/0/60 وزیک ر دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران

 صحه گذاري روش هاي آزمون 30
پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي 

 ایران )بندرانزلي(
  0260آبان  ساعت 6

صادر کننده 
گواهينامه: شرکت 
بازرسي کيفيت و 

 استاندارد ایران

33 
مميزي داخلي بر اساس استاندارد 

ISO19011:2002 

پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي 
 )بندرانزلي(ایران 

  0260آبان  ساعت 08

صادر کننده 
گواهينامه: شرکت 
بازرسي کيفيت و 

 استاندارد ایران

 مسئوليت انسان در اسالم  32
پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي 

 ایران )بندرانزلي(
 عقيدتي 30 0261 ساعت 06

 دنيا و آخرت ازدیدگاه قرآن 38
پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي 

 ن )بندرانزلي(ایرا
 عقيدتي 06 0261 ساعت 06

 پيامها و عبرتهاي قرآن 38
پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي 

 ایران )بندرانزلي(
 عقيدتي 06 0261 ساعت 06

38 
خانواده،فرصت ها،فراغت ها و چالش 

 ها 
پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي 

 ایران )بندرانزلي(
 عقيدتي 30 0261 ساعت 06

 ام نمازاحك 31
پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي 

 ایران )بندرانزلي(
 عقيدتي 30 0266 ساعت 38

36 
نقش اهل بيت در تبيين معارف 

 اسالمي 
 

پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي 
 ایران )بندرانزلي(

 عقيدتي 8/01 0266 ساعت06

 آموزش مفاهيم و ترجمه قرآن کریم 30
داخلي پژوهشكده آبزي پروري آبهاي 

 ایران )بندرانزلي(
 عقيدتي 8/08 0260 ساعت06

 علمي - 0200 دو روز دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهيجان اسپرماتولوژي ماهيان و انجماد اسپرم 20

20 
آشنایي با دستكاریهاي کروموزومي در 

 ماهيان
 علمي  0200 دو روز دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهيجان

23 
ر افزایش ذخایر رویكرد مسووالنه د

 آبزیان دریایي
 علمي  0200 دو روز دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهيجان

22 
بيولوژي سيستماتيک ماهيان 

 آکواریومي و گياهان آبزي
 علمي  0200 یک روز دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهيجان

28 
کاربرد مدلهاي تصميم گيري در 

 فرایندهاي شيالتي 
  0200 یک روز حد الهيجاندانشگاه آزاد اسالمي وا

 -کارگاه آموزشي 
 علمي

 آسيب شناسي تربيت دیني  28
پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي 

 ایران )بندرانزلي(
 عقيدتي 30 0200 ساعت 38



 آموزش خانواده 28
پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي 

 ایران )بندرانزلي(
 عقيدتي  0200 ساعت 26

21 Workshop on Cage 

culture.  

International Aquaculture 

conference on the future 

of sturge. Rasht, Iran. 5-6 

september 2016. 

ISCA2016  

 علمي - 0208 یک روز

26 Workshop on Applied 

Genetics.  

International Aquaculture 

conference on the future 

of sturge. Rasht, Iran. 5-6 

september 2016. 

ISCA2016 

 علمي - 0208 یک روز

20 
توانمندسازي اعضاي هيئت علمي 

 جذب شده جدید

سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج 
موسسه آموزش عالي علمي -کشاورزي

 کاربردي و مهارتي جهاد کشاورزي

 علمي - 00/00/0208-30 ساعت08

 آشنایي با سامانه هاي علم سنجي 80

ي داخلي پژوهشكده آبزي پروري آبها
موسسه تحقيقات شيالت  -)بندرانزلي(

 ایران

 علمي  01/3/08 ساعت 6

80 Workshop on the future 

caviar masrket 

International Aquaculture 

conference on the future 

of sturge. Rasht, Iran. 5-6 

september 2016. 

ISCA2016 

 علمي - 0208 یک روز

83 
زارشات و نحوه تهيه و نگارش گ

 ترویجي-توليدات علمي

 پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي
يالت موسسه تحقيقات ش -)بندرانزلي(

 ایران
 علمي - 6/8/08 ساعت 6

82 
آشنایي با شرکت هاي دانش بنيان و 
 تشكيل هسته ها و واحدهاي فن آور

 پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي
يالت موسسه تحقيقات ش -)بندرانزلي(

انایر  

 ساعت 6

 
 علمي - 32/8/08

88 
تشخيص مراحل رسيدگي "دوره 

جنسي در ماهيان با استفاده از بافت 
 "شناسي

 پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي
يالت موسسه تحقيقات ش -)بندرانزلي(

 ایران

 ساعت 6

 
 علمي تدریس 08/06/08

 "انتقال یافته هاي ترویجي "دوره  88

ویج سازمان تحقيقات،آموزش و تر
ي موسسه آموزش عالي علم-کشاورزي

-کاربردي و مهارتي جهاد کشاورزي
رئيس مرکز تحقيقات و آموزش 

هرانکشاورزي و منابع طبيعي استان ت  

 ساعت 6

 
 علمي بسيارخوب 01/06/08

88 
رفرنس نویسي مقاالت با  "دوره 

 " End Noteاستفاده از نرم افزار 

 پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي
يالت موسسه تحقيقات ش -رانزلي()بند

 ایران

 ساعت 6

 
 علمي بسيارخوب 00/00/08

81 
کاربرد ژنتيک مولكولي در "دوره 

تشخيص هویت گونه اي و جمعيتي 
 "آبزیان

 پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي
يالت موسسه تحقيقات ش -)بندرانزلي(

 ایران

 ساعت 6

 
 علمي بسيارخوب 08/00/08

86 
احل رسيدگي تشخيص مر"دوره 

جنسي در ماهيان با استفاده از بافت 
 "شناسي

 مرکز تحقيقات  و آموزش کشاورزي و
 منابع طبيعي استان گيالن

 ساعت 8

 
 علمي تدریس 08/00/01

 "خون شناسي در ماهيان"دوره  80
مرکز تحقيقات  و آموزش کشاورزي و 

 منابع طبيعي استان گيالن
 ساعت 8

 
 علمي تدریس 30/00/01

80 
قوانين و مقررات و بخشنامه ها "ورهد

در حوزه ارزیابي عملكرد و جشنواره 
 "شهيد رجایي

موسسه آموزش عالي علمي، کاربردي 
 و مهارتي جهاد کشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور

 ساعت 6

 
 علمي بسيارخوب 08/08/01

80 
مالكيت فكري پيشرفته )تاکيد  "دوره 

 "بر ثبت اختراع(
ت ایران با همكاري پارک کانون پتن

 علم و فناوري گيالن
 ساعت 08

38/01/01 

 38و 
 علمي بسيارخوب

83 

 آزمون هاي چند متغيره  "دوره 

Analysis multivariate به
 PRIMER کمک پرایمرو پرمانوا

and PRMANIVA " 

موسسه آموزش عالي علمي، کاربردي 
 و مهارتي جهاد کشاورزي
 کشورموسسه تحقيقات علوم شيالتي 

 ساعت 03
33/06/01 

 32و 
 علمي بسيارخوب

 "علم سنجي پيشرفته"دوره  82
موسسه آموزش عالي علمي، کاربردي 

 و مهارتي جهاد کشاورزي
 موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور

 ساعت 6

 
 علمي بسيارخوب 03/06/01



88 
ترویج و رسانه هاي ترویجي در "دوره 

 "شيالت

ج سازمان تحقيقات،آموزش و تروی
موسسه آموزش و ترویج -کشاورزي
موسسه تحقيقات علوم  -کشاورزي

 شيالتي کشور

 علمي بسيارخوب 20/00/01 ساعت 8

88 
آموزش ترویجي مالكيت فكري "دوره 

و ثبت اختراعات با همكاري پارک 
 "علم و فناوري استان گيالن

سازمان تحقيقات،آموزش و ترویج 
موسسه آموزش و ترویج -کشاورزي
موسسه تحقيقات علوم  -کشاورزي

 شيالتي کشور

 علمي بسيارخوب 01/03/06 ساعت 6

88 
آموزش ترویجي برنامه هاي "دوره 

مشترک ترویجي در طرح نظام نوین 
 "کشاورزي

سازمان تحقيقات،آموزش و ترویج 
موسسه آموزش و ترویج -کشاورزي
موسسه تحقيقات علوم  -کشاورزي

 شيالتي کشور

 علمي بسيارخوب 06/03/06 ساعت 8

81 
یادگيري "دوره مجازي 

 "مستمر)چندرسانه اي( 

موسسه آموزش عالي علمي، کاربردي 
 و مهارتي جهاد کشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور
 ساعت 06

03/00/01 

20/00/01 
 علمي 68

86 
کاربرد اصول پدافندغير "دوره مجازي 

عامل در مدیریت تهدیدات زیستي در 
 "بخش کشاورزي 

سه آموزش عالي علمي، کاربردي موس
 و مهارتي جهاد کشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور
 ساعت 08

08/00/01 

20/00/01 
 علمي 60

80 
آشنایي با قوانين  "دوره مجازي 

 "مقررات شرکت هاي دانش بنيان 

موسسه آموزش عالي علمي، کاربردي 
 و مهارتي جهاد کشاورزي
 کشور موسسه تحقيقات علوم شيالتي

 ساعت 08
08/00/01 

20/00/01 
 علمي 10

80 
منشور حقوق "دوره مجازي 

 "شهروندي 

موسسه آموزش عالي علمي، کاربردي 
 و مهارتي جهاد کشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور
 ساعت 8

08/00/01 

20/00/01 
 علمي 88

80 
پرورش کپورماهيان  "کارگاه آموزشي 

ش )آبزي پروري بخ PASبا روش 
 بندي شده(

 -موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور
 پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي

 ساعت 6
08/03/01 

 
 علمي بسيارخوب

 ساعت 28 آموزش عقيدتي -دفتر آموزش کارکنان "8تفسير نمونه جلد  "دوره آموزشي 83
08/08/01 

33/08/01 
 عقيدتي 30

82 
وضعيت ماهيان استخواني "نشست 

 "افق پيش رو در دریاي خزر
 ساعت 6 پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي

08/01/01 

 
 علمي -

88 
طرح جامع مبارزه با گياه "نشست 

 "سنبل آبي در تاالب انزلي
 ساعت 6 پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي

30/06/01 

 
 علمي -

88 
پرورش  "آموزشي :  شرکت در دوره

  "تک گونه اي ماهي سوف سفيد 
 

قيقات،آموزش و ترویج سازمان تح
موسسه آموزش و ترویج -کشاورزي
موسسه تحقيقات علوم  -کشاورزي

 شيالتي کشور

 8/8/06 ساعت 6
بسيار 
 خوب

 علمي

88 

آشنایي با  "آموزشي:  شرکت در دوره
ثبت گزارشات نهایي در سامانه 

 "سمپات 
 

سازمان تحقيقات،آموزش و ترویج 
موسسه آموزش و ترویج -کشاورزي
موسسه تحقيقات علوم  -کشاورزي

 شيالتي کشور

 علمي - 08/1/06 ساعت 8

81 

آشنایي با  "آموزشي:  شرکت در دوره
ضوابط و مراحل تاسيس شرکتهاي 

 "دانش بنيان 
 

سازمان تحقيقات،آموزش و ترویج 
موسسه آموزش و ترویج -کشاورزي
موسسه تحقيقات علوم  -کشاورزي

 شيالتي کشور

 علمي - 36/0/06 ساعت 6

86 

مدیریت  "آموزشي :  شرکت در دوره
و کنترل افكار ، هيجانات و احساسات 

  "منفي
 

سازمان تحقيقات،آموزش و ترویج 
موسسه آموزش و ترویج -کشاورزي
موسسه تحقيقات علوم  -کشاورزي

 شيالتي کشور

 علمي - 0/1/06 ساعت 06

80 
آشنایي با ارزشيابي  "آموزشي:  دوره

 "عملكرد مدیران 

يقات،آموزش و ترویج سازمان تحق
موسسه آموزش و ترویج -کشاورزي
موسسه تحقيقات علوم  -کشاورزي

 شيالتي کشور

 علمي - 08/8/06 ساعت 8

10 
ضوابط ومعيارهاي  "آموزشي:  دوره

 "پرورش ماهي در قفس
 

سازمان تحقيقات،آموزش و ترویج 
موسسه آموزش و ترویج -کشاورزي
موسسه تحقيقات علوم  -کشاورزي

 کشورشيالتي 

 علمي - 38/0/00 ساعت 8



10 
تكثير و پرورش ریز  "آموزشي :  دوره

  "جلبک
 

سازمان تحقيقات،آموزش و ترویج 
موسسه آموزش و ترویج -کشاورزي
موسسه تحقيقات علوم  -کشاورزي

 شيالتي کشور

 علمي - 30/00/00 ساعت 06

 8 موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور نماز و خانواده 13
لي ا 08/00/06

20/0/06 
 فرهنگي عقيدتي 10

12 
)اخوالق  3آشنایي با معوارف اسوالمي 

 علمي و حرفه اي(
 08 موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور

الي  00/08/00
8/8/00 

 فرهنگي عقيدتي 08

 38 موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور انگيزش درمحيط کار 18
الي  08/08/00

20/8/00 
 فرهنگي عقيدتي 00

18 
اي نوووو پدیووود و راه هووواي بيماریهووو

پيشوووگيري )پيشوووگيري، مراقبوووت و 
 )کرونا ویروس(( 00-کنترل کووید

 8 موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور
الي  08/08/00

20/8/00 
 فرهنگي عقيدتي 000

 8 موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور تخليه تلفني و حفاظت گفتار 18
الي  08/06/00

1/0/00 
 فرهنگي عقيدتي 68.1

11 
دوره آموزش عقيدتي تفسير نمونه جلد 

8 
آمووووزش عقيووودتي سوووازمان جهووواد 

 کشاورزي استان گيالن
 فرهنگي عقيدتي 06 02/0/06الي  8/0/06 28

16 
دوره آموزشي: مهارت هاي زنودگي از 

 دیدگاه اسالم )همدلي( 
آمووووزش عقيووودتي سوووازمان جهووواد 

 کشاورزي استان گيالن
03 

الي  06/6/06
38/6/06 

 عقيدتيفرهنگي  00

10 
دوره آموزش عقيدتي: محويط زیسوت 

 در اسالم
آمووووزش عقيووودتي سوووازمان جهووواد 

 کشاورزي استان گيالن
 فرهنگي عقيدتي - 2/2/00الي  8/3/00 30

 

 

 


