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 دانشگاه محل تحصيل

سال 

 مدركاخذ

 لمعد
 توضيحات

–مرکز آموزش عالي علمي  تكثيروپرورش آبزیان مفوق دیپل 1

 کاربردی ميرزاکوچک خان

1378 19 /16 
 

دانشكده علوم کشاورزی گنبد  تكثيروپرورش آبزیان ليسانس 2

 )دانشگاه گرگان(

1382 11 /11 
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 شماره ثبت :

 تاريخ تكميل

  61/61/6317:مرف

 وزارت جهاد كشاورزي

و   سازمان تحقيقات

 كشاورزي آموزش

موسسه تحقيقات شيالت 

 ايران 

فرم اطالعات 

 محققين
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 : ها و طرحهاي تحقيقاتي پروژه -21  

 عنوان پروژه/طرح
شماره 

 مصوب
 واحد اجرا *نوع تحقيق

سمت در 

 پروژه/طرح
 **وضعيت 

سال 

 شروع

سال 

 خاتمه

 شماره ثبت

 گزارش نهایي

 

جمع آوری وپرورش مقدماتي 

 S.cucullataصدفهای خوراکي  

ایستگاه تحقيقاتي  پروژه 

 نرمتنان خليج فارس

  1374 1373 مختومه همكار

برخي ازروشهای مبارزه  بررسي

باموجودات مزاحم صدفهای 

 مرواریدساز

ایستگاه تحقيقاتي  "   

 نرمتنان خليج فارس

" " 1372 1373  

 

تكثير نيمه مصنوعي صدف 

مرواریدساز لب سياه وپرورش 

 الروهای آن تا اندازه رهاسازی 

ایستگاه تحقيقاتي  "   

 نرمتنان خليج فارس

" " 1372 1373  

ارزیابي ذخایر صدف مرواریدساز 

  نخيلو مقام ,محار درزیستگاه های 

 والوان 

 

ایستگاه تحقيقاتي  "   

 رسنرمتنان خليج فا

" " 1376 1377  

 

  n3/n6تاثير سطوح مختلف چربي و 

بر رشد و ماندگاری ترکيب بدن شاه 

 ميگوی آب شيرین ارس 

تحقيقاتي ایستگاه  "   

تكثيروپرورش 

 سفيدرود

" " 1383 1384  

 

پایش کمي وکيفي رهاسازی بچه 

ای هنه ماهيان استخواني در رودخا

 گيالن 

بخش بهداشت  "  

وبيماریها ی 

ژوهشكده آبزی پ)

آبهای پروری 

  داخلي(

" " 1383 1383  

 

استفاده از ماده اسالری در پرورش 

الرو ماهي سفيد و کپورماهيان چيني 

  وتعيين غلظت بهينه آن

ایستگاه  تحقيقاتي  "  

تكثيروپرورش  ساحل 

)پژوهشكده غازیان

آبهای آبزی پروری 

 (  داخلي

" " 1381 1387  

 بررسي ارزش غذایي برخي

آبي درتغذیه -ازجلبكهای سبزو سبز

 بچه ماهيان کپور نقره ای

 

ایستگاه  تحقيقاتي  " 

تكثيروپرورش  ساحل 

)پژوهشكده  غازیان

آبهای آبزی پروری 

 ( داخلي

" " 1389 1382 

 

 

 

 

بررسي  ميزان استحصال مروارید 

 درزیستگاه های بندرمقام ونخيلو

 

مطالعه  

 موردی

ایستگاه تحقيقاتي 

 خليج فارسنرمتنان 

" " 1376 1376  

 بررسي تاثير شدتهای مختلف نوری 

و برخي روی رشدتحت نورمداوم 

بچه ماهيان  ازفاکتورهای خوني 

 قزل آالی رنگين کمان 

ایستگاه تحقيقاتي  خاص 

تغذیه وغذای زنده 

آبزیان )پژوهشكده 

آبهای آبزی پروری 

 ( داخلي

  1388 1387 " مجری

ي بچه  تعيين نيازمندیهای غذائ

 ماهيان  سفيد

73- 2 

-12- 

88912 

  1309 1388 - همکار " پروژه

تعيين نيازمندیهای غذائي بچه  

 ماهيان کلمه دریای خزر

 

73-2 

-12- 

80909 

  1302 1380 مختومه مجری " پروژه

برخي ازشاخصهای بيولوژیكي 

ماهيان استخواني درسواحل دریای 

76-12 

12- 

 

 پروژه

  1301 1380 مختومه همكار "
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 خزر

 

8098- 

-80117 

ارزیابي اقتصادی ومقایسه رشد ماهي 

کپور با استفاده از جيره غذایي 

مناسب به روش پرورش تک گونه 

 ای در استخرهای بتوني

پژوهشكده آبزی  پروژه  

 پروری آبهای داخلي

  11306 1301 مختومه مجری

بررسي  تاثير پروبيوتيک     

Lactobacillus plantarum   ر د

جيره غذائي بر شاخص های رشد، 

خوني و ایمني ماهي قزل آالی 

 رنگين کمان 

740-  06 

– 924-

12-73-

24 

ایستگاه تحقيقاتي  پروژه

تغذیه وغذای زنده 

آبزیان )پژوهشكده 

آبهای  آبزی پروری

 ( داخلي

  1307 1306 در حال اجرا همكار

 تاثيرپروبيوتيک                  

Lactobacillus plantarum  
 مقاومت و ایمني های پاسخ رشد، بر

 ميگوی شاه در استرس برابر در

 Astacus باریک چنگال

leptodactylus 

613-

01-

928-

12-73-

4 

ایستگاه تحقيقاتي  پروژه

تغذیه وغذای زنده 

آبزیان )پژوهشكده 

 آبزی پروری (

  1306 1301 مختومه همكار

 آنودونت صدف غذایي رژیم مطالعه

 زليان تاالب در

پژوهشكده آبزی  پروژه 

 آبهای داخليپروری 

  1307 1306 در حال اجرا همكار

 يفن پرورش ماه یبه ز يابيدست

 Sander ديسوف سف

lucioperca  از مرحله انگشت

  گرم 19تا  یقد

061182-

911-

12-73-

2 

 لموایستگاه تلفيقي ش پروژه

)پژوهشكده آبزی 

آبهای پروری 

 (داخلي

  1308 1306 در حال اجرا همكار

 گياه شيميایي کنترل امكان بررسي

 کنترل شرایط در آبي سنبل مهاجم

 انزلي تاالب و مزوکوزم شده

418-

06- 30-

01-

996-

12- 16-

124 

ایستگاه تحقيقاتي  پروژه

تغذیه وغذای زنده 

آبزیان )پژوهشكده 

آبهای آبزی پروری 

 (داخلي

  1308 1306 در حال اجرا همكار

 ، طرح شوراي تحقيقات و فناوري استان          ، طرح خاص     ، طرح مستقل       طرح مشترك     ژه،: پرو وع تحقيقن  *

 ، متوقف شده       مختومه      : در دست اجراء وضعيت  **

 …و ، ابتكار نوآوری ، اختراع -13

 تاریخ محل تایيد یا ثبت* مورد ردیف

1    

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

 همين جدول است. …هاي جديد، رقم يا ارقام معرفي شده و محل درج اطالعات مربوط به شناسايي گونه يا گونه -

 : مقاالت علمي و پژوهشي -14

ف 
دی

ر
 

 عنوان

 نحوه ارائه

 …مجله*/ عنوان همایش، عنوان

 شماره

 مجله
 سال

 رتبه دربين

ي نگارندگان
ران

خن
س

 

تر
وس

پ
 

ده
 ش

پ
چا

 

های محار بندر رشد رشته های ابریشم درصدفمقدماتي بررسي  1

   لنگه

 1371 4 مجله علمي شيالت ایران *  
 اول

 تغييرات فصلي ميزان گوشت صدفهای خوراکيبررسي مقدماتي  2

Saccostrea  cucullata معلم در بندر 

  *    "        "       "     " 3 1376 
" 
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3 
 بررسي ميزان فيلتراسيون دوکفه ای

 Dreissena polymorpha   دردودرجه حرارت مختلف 

 

  *   "        "       "     " 1 1381 
" 

بررسي دوره های مختلف نوری بر رشد بچه ماهيان قزل آال ی  4

 رنگين کمان

 *  

 مایش زیست شناسي ایرانه

 دانشگاه تربيت مدرس -تهران

 1381 
 اول

تاثيراکولوژیكي خروجي آب تاالب انزلي بردریای  1

 خزردرحومه بندرانزلي 

 *  

 همایش زیست شناسي ایران 

 دانشگاه گيالن –رشت 

 1384 
 سوم

بررسي اثر شوریهای مختلف بر روی رشد وضریب  6

 گشت قدبازماندگي بچه ماهيان سفيد ان

 *  

 همایش زیست شناسي ایران

 دانشگاه تربيت مدرس -تهران

 1381 
 سوم

گروه وزني  6مقایسه گونه هایي ازجلبک سبزدرتغذیه  7

 ازبچه ماهيان کپور نقره ای

 *  

 همایش زیست شناسي ایران

 دانشگاه تربيت مدرس -تهران

 1381 

 ششم

ن پلي بازماندگي بچه ماهيان سفيد درمخاز بررسي رشد و 8

 اتيلني باچگالي زیاد )ژئوممبران(
 1386 3 مجله علمي شيالت ایران *  

 سوم

بررسي فرایند لخته سازی فلزات سنگين دررودخانه  0

 پيربازار

 *  

همایش علوم وفنون دریایي 

 واولين همایش آبنگاری ایران

 1384 
 سوم

تاثير شدتهای نوری مختلف تحت نور مداوم روی برخي  19

 رهای خوني بچه ماهيان قزل آالی رنگين کماناز فاکتو

 *  

اولين همایش ملي آبزی 

 بندر انزلي   –پروری ایران 

 1309 
 اول

تاثير شدتهای نوری مختلف تحت نور مداوم روی  11

رشدبچه ماهيان قزل آالی رنگين کمان  

(Oncorhynchus mykiss) 

 پژوهشي شيالت-مجله علمي *  

د دانشگاه آزاد اسالمي واح

 آزادشهر

1 1301 

 اول

12 
 Rutilus frisii)  مقایسه فاکتورهای رشد بچه ماهيان سفيد

kutum )  دو نژاد پایيزه و بهاره در شوری 

 یو آبز ريفصلنامه علوم تكث   

 یپرور

 سوم 1306 13

13 
و ترکيبات روی رشد جيره اثرات سطوح مختلف چربي 

  Rutilus caspicus) (دریای خزر بچه ماهي کلمهالشه 

 

  *
پژوهشي علوم و  –مجله علمي 

 فنون دریائي خرمشهر

 1307 

 اول

بر   پلت شناور و غوطه ور یخوراك ها ريتاث سهیمقا 13

( در Cyprinus carpio)ي کپور معمول يعملكرد رشد ماه

 گرد يبتن یاستخرها

  *
فصلنامه علوم آبزی پروری  

پژوهشكده آبزی  -پيشرفته

 انزلي  -پروری آبهای داخلي

1 1307 

 اول

بر عملكرد رشد و تغذیه ماهي تاثير سطوح انرژی جيره  14

 کلمه دریای خزر

 *  

همایش  حفاظت از ماهيان 

بومزاد اکوسيستمهای آبهای 

-داخلي ایران. دانشگاه تهران 

 کرج 

 1307 

 اول

 ژوهشي معتبر داخلي يا خارجي اشاره شود.هاي علمي وپ در مورد مقاالت چاپ شده، بايد صرفاً به مقاالت چاپ شده در مجله  *
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 کتب و سایر آثار منتشر شده: -11

 تيراژ نوع* عنوان ردیف
 تعداد

 صفحات
 تاریخ چاپ

1      

 …نوع: تاليف، گردآوري ، ترجمه،  *

 تشویقات و جوایز علمي :-16

 تاریخ اعطاء اعطا کننده مورد ردیف

 1377 فرمانداری بندر لنگه کارمند نمونه 1

2 
پژوهشكده آبزی پروری آبهای  تشویق نامه

 داخلي

1306 

 علمي و پژوهشي داخلي و خارجي : …ها و  همكاری با مجامع ، شوراها ، کميسيونها، کميته -17

 عنوان ردیف
  تاریخ

 عضویت
 سمت* ماه عضویت به  مدت

1     

 …سمت : رييس ، دبير ، عضو، *

 

 

 : تدریس -18

 عنوان واحد درسي ردیف

 تعداد واحد

 سال تحصيلي تدریس دانشگاه محل

 نيمسال

ی
ظر

ن
 

ي
لم

ع
 

ل
او

وم 
د

 

1        

 

 

 

 

 

 



 6 

 های دانشجویي : نامه سرپرستي پایان -10

 

 عنوان ردیف

 مقطع

 سال تحصيلي دانشگاه

 نيمسال

ي
اس

شن
کار

 
شد

ار
 

 
د

ش
 

ی
تر

دک
 

ل
او

وم 
د

 

1        

2        

3        

4        

1        

6        

7        

 سوابق اجرایي : -29

 تاریخ انتصاب سمت ردیف
 مدت اشتغال در سمت

 مذکور به ماه 

 1/0/1301 29/12/1387 معاون ایستگاه تحقيقاتي تغذیه و غذای زنده آبزیان 1

2    

3    

4    

1    

 :  *مهارتهای شخصي -21

 ميزان تسلط مهارت ردیف

 درصد 79 زبان انگليسي 1

 درصد 79 کامپيوتر 2

 درصد 39 الكترونيک 3

1   

 .اشاره شود …در اين جدول الزم است به مهارتهايي نظير آشنايي با زبانهاي بيگانه، كامپيوتر و   *

 

 

 



 7 

 : سایر موارد -22

 مجری مطالعات موردی : 

 محار  مرواریدساز : بررسي رشد رشته های ابریشم درصدفهای1

  (Saccostrea  cucullata) گوشت صدفهای خوراکي فصلي ميزان: بررسي 2
 

 مختلف  های درجه حرارت در (Dreissena polymorpha): بررسي ميزان فيلتراسيون دوکفه ای   3

 رشد بچه ماهيان قزل آال ی رنگين کمانعملكرد : بررسي دوره های مختلف نوری بر 4 

 خاص( موردیرشد و برخي فاکتورهای خوني بچه ماهيان قزل آالی رنگين کمان ) بررسي تاثير شدتهای نوری مختلف تحت نورمداوم روی -1


