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 موسسه تحقیقات شیالت ايران 

 فرم اطالعات محققین
 

 محل الصاق عكس



  : ها و طرحهای تحقیقاتي پروژه -12  

 شماره مصوب عنوان پروژه/طرح
نوع 

 *تحقيق
 واحد اجرا

سمت 

در 

پروژه/

 طرح

وضعيت 

** 
 سال خاتمه سال شروع

 شماره ثبت

گزارش 

 نهايي

بررسي هيدرولوژي و 

هيدروبيولوژي و شناخت 

هاي زيست محيطي  آلودگي

مناطق با ارزش شيالتي 

حوزه درياي خزر در اعماق 

متر 10كمتر از   

 

10_0710142000_77 پروژه  

 مشترک

پژوهشکده 

آبزي 

پروري 

آبهاي 

داخلي 

 بندر انزلي_

 494/83 1380 1377 مختومه همکار

ي بررسي جامع شيالت

 تاالب انزلي

 

01_0710240000_80  پروژه 

 مصوب

پژوهشکده 

آبزي 

پروري 

آبهاي 

اخلي د

 بندر انزلي_

/01/09 مختومه همکار

1379 

01/04/

1382 

 

بررسي ليمنولوژيك 

هاي مهم حاشيه  رودخانه

جنوبي درياي خزر در 

استان گيالن با تاكيد بر 

هاي  عوامل آالينده)رودخانه

گرگانرود و شفارود(،حويق  

 

07_0710240000_80  پروژه 

 مصوب

پژوهشکده 

آبزي 

پروري 

آبهاي 

داخلي 

 بندر انزلي_

/01/07 مختومه همکار

1380 

29/12/

1381 

728/85 

بررسي كشت توام اردک 

ماهي با كپور ماهيان 

 پرورشي

84026_0000_01_

200000_031_2  

 پروژه

 مصوب

پژوهشکده 

آبزي 

پروري 

آبهاي 

داخلي 

 بندر انزلي_

 409/88 1386 1/6/1384 همختوم همکار

طرح جامع شيالتي و تعيين 

پتانسيل ماهيداركردن 

 درياچه دشت مغان

طرح  

 خاص

پژوهشکده 

آبزي 

پروري 

آبهاي 

داخلي 

 بندر انزلي_

  1387 1386 مختومه همکار

مطالعه درياچه سدخاكي 

ميرزاخانلو استان زنجان به 

 منظور آبزي پروري

 

89049-12-73-4 طرح  

خاص 

استان 

 نجانز

پژوهشکده 

آبزي 

پروري 

آبهاي 

داخلي 

 بندر انزلي_

 48763 1390 1/7/1388 مختومه همکار

مطالعه درياچه سدخاكي 

شوير استان زنجان به 

 منظور آبزي پروري

89049-12-73-4 طرح  

خاص 

 استان

 زنجان

پژوهشکده 

آبزي 

پروري 

آبهاي 

داخلي 

 بندر انزلي_

  1390 1/7/1388 مختومه همکار

 

48763 

 

 

 



مطالعه درياچه سد خاكي 

استان زنجان به  توده بين

  منظور امکان آبزي پروري

89053-12-73-4 طرح  

 خاص

 استان

 زنجان

پژوهشکده 

آبزي 

پروري 

آبهاي 

داخلي 

 بندر انزلي_

 48793 1391 1/5/1389 مختومه همکار

بررسي و پايش اكولوژيك   

محدوده مصب رودخانه 

 هاي استان گيالن

90133-12-73-4 طرح  

 خاص
پژوهشکد

ه آبزي 

پروري 

آبهاي 

داخلي 

بندر _

 انزلي

 51600 29/6/1392 1/7/1390 مختومه  همکار

كشت چند گونه اي كپور 

ماهيان چيني با كپور سياه 

جهت افزايش تنوع گونه 

اي در مزارع ماهيان 

 گرمابي

 

88007-12-73-2  پروژه 

 مصوب
پژوهشکد

ه آبزي 

پروري 

آبهاي 

داخلي 

بندر _

 انزلي

 43690 1/12/89 1/2/1388 مختومه همکار

سازگاري و بهره گيري از 

دوجور پايان به منظور غني 

سازي استخر هاي ماهيان 

 گرم آبي

86046-0000-01-

200000-031-2 

 پروژه

 مصوب

پژوهشکده 

آبزي 

پروري 

آبهاي 

داخلي 

 بندر انزلي_

 1103/88 1388 1386 مختومه همکار

مطالعه امکان سنجي احداث  

 شرگاههاي تکتير و پروركا

آبزيان در حاشيه رودخانه 

 بزينه رود

طرح   

 خاص

استان 

 زنجان

پژوهشکده 

آبزي 

پروري 

آبهاي 

داخلي 

 بندر انزلي_

  1389 1388 مختومه همکار

مطالعه درياچه سد خاكي  

گالبر  شهرستان ايجرود 

 استان زنجان

 

طرح   91163-12-73-4

 خاص

استان 

 زنجان

پژوهشکده 

آبزي 

وري پر

آبهاي 

داخلي 

 بندر انزلي_

 51738 27/7/1393 1/8/1391 مختومه همکار

طراحي و استقرار سيستم 

هاي  درآزمايشگاه17025ايزو

مراكز تحقيقاتي تابعه موسسه 

فاز  –تحقيقات شيالت ايران 

دوم: پژوهشکده آبزي پروري 

 آبهاي داخلي )گيالن(

طرح  88052-12-12-0

خاص 

موسسه 

تحقيقات 

شيالت 

 راناي

پژوهشکده 

آبزي 

پروري 

آبهاي 

داخلي 

 بندر انزلي_

 41652 1391 1/7/1388 مختومه همکار

پروژه افزايش توليد درياچه 

دراستان صومعه عليا 

 آذربايجان شرقي

 

خاص  

استان 

آذربايجا

 ن شرقي

پژوهشکده 

آبزي 

پروري 

آبهاي 

داخلي 

 بندر انزلي_

  1390 1389 مختومه همکار

 43664 31/3/91 1/11/89 مختومه همکارپژوهشکده خاص  4-73-12-89202دماتي بررسي ليمنولوژي مق



درياچه پشت سد ارسباران در 

با  آذربايجان شرقياستان 

 هدف توسعه آبزي پروري

استان 

آذربايجا

 ن شرقي

آبزي 

پروري 

آبهاي 

داخلي 

 بندر انزلي_

 

 

 

 

 
پروژه افزايش توليد درياچه 

استان ( دروحدتبستان آباد)

ايجان شرقيآذرب  

 

خاص  90135-12-73-4

استان 

آذربايجا

 ن شرقي

پژوهشکده 

آبزي 

پروري 

آبهاي 

داخلي 

 بندر انزلي_

  1390 1389 مختومه همکار

مطالعه افزايش توليد در 

منبع آبي پشت سد قلعه 

چاي )عجب شير( 

 آذربايجان شرقي

خاص  91128-12-73-4

استان 

آذربايجا

 ن شرقي

پژوهشکده 

آبزي 

پروري 

ي آبها

داخلي 

 بندر انزلي_

 52339 27/8/1392 1/3/1391 مختومه همکار

مطالعه ساختار جمعيت فيتو 

 پالنکتوني تاالب انزلي

طرح  90125-12-73-4

خاص 

)محيط 

زيست 

استان 

 گيالن (

پژوهشکده 

آبزي 

پروري 

آبهاي 

داخلي 

 بندر انزلي_

 49221 1/4/1393 1/1/1391 مختومه همکار

ئو مطالعه ساختار جمعيت ز

 پالنکتوني تاالب انزلي

طرح  90126-12-73-4

خاص 

)محيط 

زيست 

استان 

 گيالن (

پژوهشکده 

آبزي 

پروري 

آبهاي 

داخلي 

 بندر انزلي_

 49108 1/4/1393 1/1/1391 مختومه همکار

 ررسي وضعيت زيستي بچهب

 ماهيان سفيد
(Rutius frisii kutum) 
رهاسازي شده در رودخانه 

 (سفيد رود )استان گيالن

طرح  91124-12-73-4

خاص 

موسسه 

تحقيقات 

شيالت 

 ايران

پژوهشکده 

آبزي 

پروري 

آبهاي 

داخلي 

 بندر انزلي_

 47506 26/6/1393 1/1/1391 مختومه همکار

بررسي توان توليد سد خاكي 

 قارختلو زنجان

طرح   92133-12-73-4

 خاص

استان 

 زنجان

پژوهشکده 

آبزي 

پروري 

آبهاي 

داخلي 

 بندر انزلي_

/29/12 1/7/1392 ختومهم همکار

1393 

52985 

ررسي پراكنش و تراكم ب

شاخه هاي فيتوپالنکتوني 

)اصالحيه(تاالب انزلي  

90125-12-73-4 

14-73-12-9351-

93005 

طرح 

خاص 

)محيط 

زيست 

استان 

 گيالن (

پژوهشکده 

آبزي 

پروري 

آبهاي 

داخلي 

 بندر انزلي_

 53188 28/4/1395 1/2/1393 مختومه همکار

اكنش وتراكم شاخه ررسي پرب

هاي زئوپالنکتوني تاالب 

)اصالحيه (انزلي  

90126-12-73-4 

 

14-73-12-9351-

93004 
 

طرح 

خاص 

)محيط 

زيست 

استان 

پژوهشکده 

آبزي 

پروري 

آبهاي 

داخلي 

  1/5/1395 1/2/1393 مختومه همکار

53216 



 بندر انزلي_ گيالن (

شناسايي ماهيان و بررسي 

 رژيم غذايي آنها در درياچه

 نئور استان اردبيل

124-73-12-063-

94014-950974 

طرح 

خاص 

استان 

 اردبيل

پژوهشکده 

آبزي 

پروري 

آبهاي 

داخلي 

 بندر انزلي_

در دست  همکار

 اجرا

1/1/95 1/10/96  

 

 

 

 

مطالعه ساختار جمعيت 

 فيتوپالنکتوني درياچه نئور

124-73-12-066-

94014-950980 
طرح 

خاص 

استان 

 اردبيل

پژوهشکده 

ي آبز

پروري 

آبهاي 

داخلي 

 بندر انزلي_

در دست  همکار

 اجرا

1/1/95 1/10/96  

مطالعه آبزي پروري در درياچه 

شناسايي و فراواني چيتگر)

(ماهيان درياچه چيتگر  

طرح  94113-12-12-4

–خاص

شهردار

 تهراني 

پژوهشکده 

آبزي 

پروري 

آبهاي 

 داخلي نزلي

 51104 27/5/95 1/12/94 مختومه همکار

 رخي اختصاصاتبررسي ب

رشد ميگوي آب  توليد مثل و

 Macrobrachium شيرين

nipponense درتاالب انزلي 

124-73-12-054-

95034-950963 

طرح 

 خاص

پژوهشکده 

آبزي 

پروري 

آبهاي 

 داخلي نزلي

در دست  همکار

 اجرا

1/7/1395 1/4/1397  

مطالعات طرح سد كارده 

 مشهد

طرح  

 -خاص

سازمان 

آب استان 

 خراسان

شکده پژوه

آبزي 

پروري 

آبهاي 

 داخلي نزلي

در دست  همکار

 اجرا

1394 1395  

بررسي تکثير طبيعي ماهي 

( در Rutilus frisiiسفيد )

رودخانه هاي خاله سرا و 

 خشکرود

طرح  

 خاص 

پژوهشکده 

آبزي 

پروري 

آبهاي 

 داخلي نزلي

  1395 1394 مختومه همکار

 امعوجروند تغييرات  بررسي

ن و ارتباط زئوپالنکتو تغييرات

آن با ذخاير كيلکا معمولي در 

سواحل جنوب غربي درياي 

 خزر

طرح  94110-12-73-2

 خاص 

پژوهشکده 

آبزي 

پروري 

آبهاي 

 داخلي نزلي

 53047 29/10/95 1/11/94 مختومه همکار

بررسي رژيم غذايي ماهيان 

 مهم اقتصادي در تاالب انزلي

124-73-12-047-

95022-950795 

طرح 

 خاص 

ه پژوهشکد

آبزي 

پروري 

آبهاي 

 داخلي نزلي

در دست  همکار

 اجرا

1/1/95 1/10/96  

 بيولوژيکي وضعيت بررسي

 جديد اسکله درمحدوده موجود

 بندرانزلي

طرح  

 خاص

پژوهشکده 

آبزي 

پروري 

آبهاي 

 داخلي نزلي

 51831 1396خرداد   مختومه  همکار

 بيولوژيکي وضعيت بررسي

 جديد اسکله درمحدوده موجود

 تارابندرآس

طرح  

 خاص

پژوهشکده 

آبزي 

پروري 

آبهاي 

 52106 1396مرداد   مختومه  همکار



 داخلي نزلي

مطالعه اثر سموم بر 

زيستمندان تاالب انزلي 

)پالنکتون، بنتوز و ماهي( براي 

 كنترل شيميايي گياه سنبل آبي

24-73-12-108-

951091 

طرح 

 خاص

پژوهشکده 

آبزي 

پروري 

آبهاي 

 داخلي نزلي

دست  در همکار

 اجرا

1/11/1395 1/11/1397  

بررسي اكولوژيك 

زيستمندان درياي 

خزرجهت پرورش 

ماهي در 

پايش قفس)

ارتقاي مديريت 

توليد ماهيان 

سرداّبي در قفس 

شناور در منطقه 

جنوب درياي خزر 

 )استان گيالن(

 

طرح  

 خاص

پژوهشکده 

آبزي 

پروري 

آبهاي 

 داخلي نزلي

در دست  همکار

 اجرا

  مه داردادا 1/1/1397
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ی يازه جنوبي درحوفرمي  بررسي آلودگي كلي 1

 خزر

كنگره سراسری  لیناو   *

 بوشهر -ياطب و در

 1380 
1 



كلي  شیافرمي و باكتری اشر بررسي آلودگي كلي 2

در  و كرگانرود و شفارود يقه های حودر رودخان

 تكثیر طبیعي آبزيانن و اثرات آن بر گیالاستان 

ملي سومین همايش   * 

تكنولوژی جمهوری بیو

 مشهد –ان يراسالمي ا

 1382 

1 

تاالب بندرانزلي و  ياييبررسي بار آلودگي باكتر 3

 نيااثرات آن بر روی آبز

ملي سومین همايش   * 

تكنولوژی جمهوری بیو

 مشهد –ان يراسالمي ا

 1382 

1 

نه های حوزه خارود ياييبررسي آلودگي باكتر 4

و كرگانرود و شفارود (  يقی خزر ) حوياجنوبي در

 گیالندر استان 

 نخستینخالصه مقاالت   * 

المللي  يش بینهما

ی خزر دانشگاه يادر

 مازندران

 1382 

1 

بررسي فعالیت آنتي بیوتیكي برخي از سیانو  5

ای تاالب انزلي بر روی باكتريها و قارچهای باكتره

 بیماريزا
ملي سومین همايش   * 

تكنولوژی جمهوری بیو

 مشهد –ان يراسالمي ا

 1382 

5 

سمینار علمي داخلي    * بررسي میزان آلودگي باكتريايي تاالب انزلي 6

پژوهشكده آبزی پروری 

 آبهای  داخلي

 1382 

1 

بريوناسه در میزان آلودگي خانواده ويبررسي  7

ماهي آمور وكپور در مزرعه پرورش توام برنج و 

 ماهي در استان گیالن

 *
 

اولین كنگره علوم دامي  

 كرج -و آبزيان كشور

 1383 

1 

بررسي میزان آلودگي خانواده ويبريوناسه در شاه  8

 میگوی سد ارس

 *
 

اولین كنگره علوم دامي  

 كرج -و آبزيان كشور

 1383 
2 

آلودگي محیطي توسط  بررسي میزان 9

 آنتروباكترياسه ها در تاالب انزلي

 *
 

دومین كنگره بیولوژی  

 كاربردی با دامنه

 مشهد -بین المللي 

 1383 

1 

آبي  -مطالعه فعالیت ضد میكروبي جلبكهای سبز 10

تاالب انزلي بر روی برخي از باكتريهای گرم مثبت 

 و گرم منفي

 *
 

دومین كنگره بیولوژی  

 دامنه  كاربردی با

 مشهد -بین المللي

 1383 

5 

تاثیر ضد میكروبي عصاره آبي سیر و پیاز بر روی  11

 پاتوژن های مهم 

 *
 

دومین كنگره بیولوژی  

 كاربردی با دامنه

 مشهد -بین المللي 

 1383 

3 

بررسي میزان آلودگي باكتريايي حوزه جنوبي  12

 دريای خزر از آستارا تا چابكسردر استان گیالن

 *
 

دومین همايش ملي  

بحرانهای زيست محیطي 

ايران و راهكارهای 

 اهواز –بهبود آنها 

 1383 

1 



مقايسه زمان ماندگاری فیله ماهي كیلكابا كیلكای  13

 (TVNفرآوری نشده بوسیله سنجش مواد ازته فرار)

دومین همايش سراسری   * 

شیمي دانشگاه آزاد 

 ورامین_سالمي 

 1383 

3 

 ازی آئروموناس سالمونسیدا از بررسي و جدا س 14

 قزل آالی پرورشي استان گیالن

اولین همايش بین المللي   * 

 كرج_علوم زيستي ايران

 1384 
2 

بررسي میزان آلودگي زيست محیطي اعماق كمتر  15

متر ،حوزه جنوبي دريای خزر با تاكید بر  10از 

 آلودگي میكروبي در استان گیالن

ششمین همايش علوم و   * 

نون دريايي و اولین ف

 _همايش آبنگاری ايران 

 تهران

 1384 

1 

بررسي فون باكتريايي ماهي كپور در مزرعه  16

 پرورش كشت توام برنج و ماهي در استان گیالن

ي لنخستین همايش م  * 

شیالت و توسعه 

 قائم شهر_پايدار

 1384 

1 

تعیین میزان آلودگي  محیطي توسط كلي فرمها در  17

 ويق در غرب استان گیالنرودخانه ح

نخستین همايش ملي   * 

شیالت و توسعه 

 قائم شهر_پايدار

 1384 

1 

بررسي و جدا سازی باكتريهای گرم منفي در شاه  18 

 میگوی منطقه سدارس

نخستین همايش ملي   * 

شیالت و توسعه 

 قائم شهر_پايدار

 1384 

2 

بررسي میزان آلودگي زيست محیطي رودخانه  19

در غرب گیالن با تاكید بر آلودگي شفارود 

 میكروبي

چهاردهمین كنفرانس   * 

سراسری و دومین 

كنفرانس بین المللي 

زيست شناسي 

دانشگاه تربیت _ايران

 مدرس تهران

 1385 

1 

بررسي میزان آلودگي سه منطقه آستارا،حويق و  20

 لیسار در حوزه جنوبي دريای خزردر استان گیالن

س چهاردهمین كنفران  * 

سراسری و دومین 

كنفرانس بین المللي 

زيست شناسي 

دانشگاه تربیت _ايران

 مدرس تهران

 1385 

1 



بررسي فون باكتريايي ماهي آمور در مزرعه  21

 پرورش كشت توام برنج و ماهي در استان گیالن

چهاردهمین كنفرانس   * 

سراسری و دومین 

كنفرانس بین المللي 

زيست شناسي 

ت دانشگاه تربی_ايران

 مدرس تهران

 1385 

1 

بررسي تاثیر روشهای مختلف بسته بندی ماهي  22

 كیلكابرمیزان آلودگي قارچي آن

چهاردهمین كنفرانس   * 

سراسری و دومین 

كنفرانس بین المللي 

زيست شناسي 

دانشگاه تربیت _ايران

 مدرس تهران

 1385 

2 

مقايسه كیفیت ماندگاری بسته بندی سنتي ماهي  23

سته بندی خالء و بسته بندی معمولي كیلكا با ب

 )شرينک( به وسیله آزمون های میكروبي

همايش ملي نقش آبزيان    *

 –در سالمت جامعه 

 اراك 

 1386 

1 

بررسي وضعیت آلودگي )میكروبي ، عناصر سنگین (  24 

 در ماهي كپور پرورشي )گیالن ( 

همايش ملي نقش آبزيان    *

 –در سالمت جامعه 

 اراك

 1386 

4 

 بررسي فون باكتريايي و تجمع عناصرسمي  25

(Pb ,Cd)  ) در ماهي آمور پرورشي )گیالن 

همايش ملي نقش آبزيان   * 

 –در سالمت جامعه 

 اراك

 1386 

3 

بررسي لیمنولوژيک درياچه دشت مغان استان  26

 اردبیل 

ین كنفرانس مدو  * 

 –سراسری علوم جانوری 

دانشكده علوم دانشگاه 

 گیالن

 1386 

4 

بررسي میزان آلودگي كلیفرمي حوضه جنوبي  27

 دريای خزر ، استان گیالن ) از آستارا تا چابكسر(

 پژوهشي - مجله علمي *  

 شیالت ايران

شماره

1 

1386 
1 

بررسي فراواني پالنكتوني درياچه دشت مغان   28

 استان اردبیل

نخستین همايش علمي    *

پژوهشي مطالعه تاالب ها 

داخلي شمال و آب های 

كشور )با دامنه منطقه ای 

 ( بندر انزلي 

 1386 

2 

بررسي و جداسازی باكتريهای گرم منفي در ماهي  29

 كپور و آمور پرورشي در استان گیالن

اولین كنفرانس ملي   * 

علوم شیالت و آبزيان 

 الهیجان  -ايران

 1387 

1 



شناسائي و بررسي پراكنش فیتوپالنكتوني درياچه  30

 مغان در استان اردبیلدشت 

اولین كنفرانس ملي   * 

علوم شیالت و آبزيان 

 الهیجان  -ايران

 1387 

1 

مقايسه ماندگاری فیله ماهي كیلكا با كیلكای كامل  31

در بسته بندی شرينک و بسته بندی و كیوم با 

 استفاده از آزمايشهای میكروبي

اولین كنفرانس ملي   * 

علوم شیالت و آبزيان 

 الهیجان  -ايران

 1387 

1 

فیتوپالنكتوني استخرهای  يشناسايي و بررسي فراوان 32

كشت توام كپور ماهیان پرورشي با اردك ماهي 

 1385در سال 

اولین كنفرانس ملي   * 

علوم شیالت و آبزيان 

 الهیجان  -ايران

 1387 

1 

بررسي آلودگي باكتريايي آب استخرهای پرورشي  33

 ماهي قزل آال

اولین كنفرانس ملي   * 

علوم شیالت و آبزيان 

 الهیجان  -ايران

 1387 

2 

 بررسي و شناسايي فون قارچي در شاه میگوی 34

 سد ارس  

پانزدهمین كنفرانس   * 

سراسری و سومین 

كنفرانس بین المللي 

  -زيست شناسي ايران

 دانشگاه تهران 

 1387 

3 

د بررسي میزان آلودگي كلیفرمي رودخانه شفارو 35

  در غرب استان گیالن 

پژوهشي  –مجله علمي  *  

 شیالت

دانشگاه آزاد اسالمي  

سال  -واحد آزاد شهر

 دوم  

شماره 

 اول

1387

 بهار

1 

بررسي میزان آلودگي باكتريايي چهار منطقه  36

ديناچال ، انزلي ، دستک و چابكسر در حوزه 

 جنوبي دريای خزر در استان گیالن

يع يازدهمین همايش صنا  * 

 كیش جزيره -دريايي

  دريايي مهندسي انجمن

 ارگانهای همكاری با

 كشور دريايي

 1388 

 آبان

1 

جدا سازی و بررسي شاخص آلودگي میكروبي بر  37

 اساس ورود انواع فاضالب در تاالب انزلي

يازدهمین همايش صنايع   * 

 كیش جزيره -دريايي

  دريايي مهندسي انجمن

 ارگانهای همكاری با

 كشور يدرياي

 1388 

 آبان

1 



38 THE STUDY BACTERIAL 

POLLUTION OF WATER IN 

RAINBOW TROUT FARM 

*   Asian-Pacific 

Aquaculture 2009 

Kuala Lumpur, 

Malaysia - 

Freshwater 

Aquaculture 

 Thur

sday, 

Nove

mbe

r 05, 

2009

   

2 

بررسي میران آلودگي خانواده ويبريو ناسه در  39 

 زليتاالب ان

يازدهمین كنگره   * 

سراسری میكروب شناسي 

ايران و اولین كنگره 

میكروب شناسي منطقه 

دانشگاه –مديترانه شرقي 

 -علوم پزشكي گیالن 

 لنگرود

 1389 

1 

 پالنتاروم الكتوباسیلوس میكروبي تاثیرضد 40

 پاتوژن برخي برروی ماهي ازروده شده جداسازی

 ای روده های

اولین همايش ملي   * 

پروبیوتیک و محصوالت 

دانشگاه آزاد ، فرآويژه 

 اسالمي واحد تهران

 1389 

2 

شناسايي و بررسي پراكنش فیتو پالنكتوني درياچه  41

 سد خاكي میرزاخانلو در استان زنجان

 

دومین كنفرانس ملي   * 

علوم شیالت وعلوم 

 الهیجان  -آبزيان ايران

 1390 

1 

نكتوني درياچه شناسايي و بررسي پراكنش فیتوپال 42

 سد خاكي شويردر استان زنجان

 

دومین كنفرانس ملي   * 

علوم شیالت وعلوم 

 الهیجان  -آبزيان ايران

 1390 

1 

شناسايي و بررسي پراكنش فیتو پالنكتوني درياچه  43

 پشت  سد ارسباران در استان آذربايجان شرقي

اولین همايش ملي آبزی   * 

بندر  – پروری ايران

 انزلي

 

 1390 

1 

شناسايي و بررسي فراواني فیتو پالنكتوني استخر  44

 های كشت توام كپور ماهیان چیني با كپور سیاه

 

اولین همايش ملي آبزی   * 

بندر  – پروری ايران

 انزلي

 1390 

1 

بررسي فیتو پالنكتوني درياچه سد توده بین به  45

 منظور امكان آبزی پروری گسترده

 

بزی اولین همايش ملي آ  * 

بندر  – پروری ايران

 انزلي

 1390 

1 

پتانسیل طبیعي تولید ماهي در درياچه های استان  46

 زنجان

اولین همايش ملي آبزی   * 

بندر  – پروری ايران

 انزلي

 1390 

4 



آبي  _مطالعه تراكم و پراكنس جلبک های سبز 47

Cyanophyta در تاالب انزلي 

اولین همايش ملي آبزی   * 

بندر  – پروری ايران

 انزلي

 1390 

2 

 بررسي نرخ باز ماندگي كپور سیاه 48
(Mylopharyngodon piceus )  در كشت

 چند گونه ای كپور ماهیان چیني

 

اولین همايش ملي آبزی   * 

بندر  – پروری ايران

 انزلي

 1390 

7 

بررسي كشت توام اردك ماهي با كپورماهیان  49

 پرورشي

اولین همايش ملي آبزی   * 

بندر  –ری ايران پرو

 انزلي

 1390 

6 

      بررسي میزان آلودگي به باكتريهای گرم منفي 50

 تاالب بندر انزلي  بر خي از مناطق

پژوهشي  –فصلنامه علمي *  

علوم فنون دريايي 

،  10دوره  -خرمشهر

 1390پايیز  -3شماره 

شماره 

3 

1391 

1 

 Cu  ،Zn  ،Cd  ،Pbارزيابي تراكم فلزات سنگین ) 51

 ،Cr  ومیزان آلودگي باكتريايي در بافت عضالني )

ماهي آمور در مزارع كشت توام برنج و ماهي 

 استان گیالن

مجله پژوهش های نوين  *  

سال چهارم، ، دامپزشكي

، زمستان 14شماره 

دانشگاه آزاد 1391

)علمي  اسالمي شهركرد

 پژوهشي(–

شماره 

14 

1392 

3 

52 DIET STUDY OF KUTUM FISH, 

Rutilus frisii,(CYPRINIDEA) 

RELEASED IN ESTAURY 

OFSEFIDRUD RIVER, THE BIGGEST 

RIVER IN SOUTHERN CASPIAN SEA 

بین المللي آبزی كنگره   * 

خاورمیانه و  پروری

 ،تهران ،آسیای مركزی

 هتل المپیک

 1394 

2 

ساختارجمعیت فیتو پالنكتوني در تاالب انزلي طي  53

 1389-90سالهای 

پژوهشي  –مجله علمي   *  

سال -شیالت ايران 

شماره   –و پنجم  بیست

 1395بهار -1

شماره 

1 

1395 

3 

 بررسي رژيم غذايي ماهي تیز كولي  54

Hemiculter  leucisculus در درياچه چیتگر 

 تهران

چهارمین كنفرانس ماهي   * 

نشگاه دا –شناسي ايران 

دانشگاه فردوسي ، علوم 

 تیر 31و30 -مشهد

 1395 

7 

 بررسي تغذيه ماهي كاراس وحشي 55

Carassiusgibelio در درياچه نئور اردبیل 

چهارمین كنفرانس ماهي   * 

دانشگاه  –شناسي ايران 

علوم ، دانشگاه فردوسي 

 تیر 31و30 -مشهد

 1395 

6 



 بررسي اولويت غذايي بچه ماهي سفید  56

 Rutilus frisii, درمصب رودخانه سفید رود 

ن كنفرانس ماهي چهارمی  * 

دانشگاه  –شناسي ايران 

علوم ، دانشگاه فردوسي 

 تیر 31و30 -مشهد

 1395 

2 

شناسايي پالنكتوني درياچه پشت سد كارده و نقش  57

 آن در آبزی پروری منطقه

همايش ملي جلبک و   * 

گیاهان آبزی ، موسسه 

تحقیقات علوم شیالتي 

 كشور

 8/8/

1396 

4 

در  Cyanobacteria تراكم بررسي تغییرات 58

 تاالب انزلي

همايش ملي جلبک و   * 

گیاهان آبزی ، موسسه 

تحقیقات علوم شیالتي 

 كشور

 8/8/

1396 

3 

ماهي مرواريد معمولي مطالعه رژيم غذايي  59

Alburnus hohenackeri   در درياچه چیتگر

 تهران

پنجمین كنفرانس ماهي   * 

دانشگاه آزاد شناسي ،

اسالمي واحد بابل 

نجمن ماهي شناسي وا

 ايران

 1396 

7 

شناسايي و مطالعه ساختارآبزيان رودخانه كن  60

 ،تهران

پنجمین كنفرانس ماهي   * 

دانشگاه آزاد شناسي ،

اسالمي واحد بابل 

وانجمن ماهي شناسي 

 ايران

 1396 

8 

 كپور ماهيمطالعه رژيم غذايي  61
در   Hypophthalmichthys molitrixاي نقره 

 تگر تهراندرياچه چی

پنجمین كنفرانس ماهي   * 

دانشگاه آزاد شناسي ،

اسالمي واحد بابل 

وانجمن ماهي شناسي 

 ايران

 1396 

7 

 يا ای نقره حوض ماهي غذايي رژيم بررسي 62

 انزلي تاالب درCarassius gibelio) ) كاراس

پنجمین كنفرانس ماهي   * 

دانشگاه آزاد شناسي ،

اسالمي واحد بابل 

ي شناسي وانجمن ماه

 ايران

 1396 

2 



بررسي میزان آلودگي كلیفرمي رودخانه كرگانرود  63

 در غرب استان گیالن

ترويجي  علمي مجله *  

 پروری آبزی علوم

، سال اول ، پیشرفته

 96،پايیز 2شماره 

شماره 

2 

1396 

1 

بررسي میزان آلودگي كلیفرمي رودخانه حويق در  64

 غرب استان گیالن

ويجي تر علمي مجله *  

 سال،آبزيان دريای خزر

 96زمستان ،3شماره ،2

شماره 

3 

اردي

ت شبه

97 
1 

بررسي همپوشاني غذايي بین ماهي كاراس و كپور  65

 در تاالب انزليمعمولي 

دانشگگگاه شگگهید بگگاهنر      * 

كرمان، ششمین كنفرانس 

 ملي ماهي شناسي ايران

 

 5 -6 

شهريو

ر

1397 

2 

بررسي عادات غذايي ماهي سرخ  66

در تاالب  erythrophthalmus  Scardiniusهبال

 انزلي
دانشگگگاه شگگهید بگگاهنر      * 

كرمان، ششمین كنفرانس 

 ملي ماهي شناسي ايران

 

 5 -6 

شهريو

ر

1397 

7 

بررسي رژيم غذايي ماهي كپور معمولي  67

Cyprinus carpio  درياچه چیتگر تهران در سال

1396 

دانشگگگاه شگگهید بگگاهنر      * 

نس كرمان، ششمین كنفرا

 ملي ماهي شناسي ايران

 

 5 -6 

شهريو

ر

1397 

7 

اولويت های غذايي ماهي تیز  بررسي 68

 در تاالب انزلي leucisculus Hemiculterكولي

دانشگگگاه شگگهید بگگاهنر      * 

كرمان، ششمین كنفرانس 

 ملي ماهي شناسي ايران

 

 5 -6 

شهريو

ر

1397 

5 

 مطالعه برخي ويژگي های  میگوی غیر بومي 69

Macrobrachium nipponenseدرتاالب انزلي 

دانشگگگاه شگگهید بگگاهنر      * 

كرمان، ششمین كنفرانس 

 ملي ماهي شناسي ايران

 

 5 -6 

شهريو

ر

1397 

4 

رسي رژيم غذايي ماهي كپور نقره ای بر 70

(Hypophthalmichthys molitrix)  

 در تاالب انزلي

دانشگگگاه شگگهید بگگاهنر      * 

كرمان، ششمین كنفرانس 

 اسي ايرانملي ماهي شن

 

 5 -6 

شهريو

ر

1397 

2 

 رسي رژيم غذايي ماهي كپور سرگنده بر 71

(Hypophthalmichthys nobilis   ) 

 در تاالب انزلي

دانشگگگاه شگگهید بگگاهنر      * 

كرمان، ششمین كنفرانس 

 ملي ماهي شناسي ايران

 

 5 -6 

شهريو

ر

1397 

3 



بررسي تاثیرماده اللسي بايورم برتولید فیتو  72

های ريز جثه در استخر های پرورشي پالنكتون 

 ماهیان گرم آبي

همايش ملي تغذيه   * 

  -آبزيان با غذای زنده

سازمان جهاد دانشگاهي 

 استان تهران

 10/7/

97 

5 

اثر بخشي فراواني فیتوپالنكتوني در استخرهای  73

پرورش كشت توام اردك ماهي با كپور ماهیان 

 پرورشي

 

مجله علمي پژوهشي  *  

 بزی پروریتوسعه آ

شماره 

3 

سال 

12 ،

شماره 

3 ،

پايیز

1397  

1 

 فیتوپالنكتوني پراكنش و تراكم بررسي و شناسايي 74

 رضوی خراسان در كارده مخزني سد

پژوهشي  –مجله علمي  *  

 محیط زيست جانوری

شماره 

2 

سال 

دهم،

شماره 

،تاب2

ستان 

1397 

4 

ارزيابي جوامع زيستي، كیفیت آب و پتانسیل آبزی  75

 پروری درياچه اردالن در استان آذربايجان شرقي 

مجله علمي پژوهشي  *  

 شیالت ايران

شماره 

4 

دوره 

27 ،

شماره 

4  

 (7-

1397 

) 

7 

 غیربومي ماهي غذايي رژيم بررسيعنوان  76

 تیزكولي
(Hemiculter leucisculus)  

 مشهد كارده سد درياچه به شده معرفي

 از حفاظت ملي كنفرانس  * 

اكوسیستم  بومزاد ماهیان

 داخلي های آب های

دانشگاه تهران و  -ايران

دانشكده منابع طبیعي 

 كرج،گروه شیالت

 28/09

/1397 

8 

تاثیر ماهي غیر بومي كاراس برسطوح تروفي و  77

 چرخه غذايي درياچه نئور

 از حفاظت ملي كنفرانس  * 

اكوسیستم  بومزاد انماهی

 داخلي های آب های

دانشگاه تهران و  -ايران

دانشكده منابع طبیعي 

 كرج،گروه شیالت

 28/09

/1397 

4 

78         

79         
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هاي علمي وپژوهشي معتبر داخلي يا خارجي اشاره  در مورد مقاالت چاپ شده، بايد صرفاً به مقاالت چاپ شده در مجله*

 شود.

 ساير آثار منتشر شده:كتب و  -15

 تیراژ نوع* عنوان رديف
 تعداد

 صفحات

تاريخ 

 چاپ

 1380 19 10 ترجمه اكتینومیسس ونوكارديا و استرپتومیسس 1

 1383 27 10 ترجمه شمارش میكروارگانیسم ها 2

3 
باكتريها:رشد و  6فصل _میكروبیولوژی پايه و كاربردهای آن كتاب  

 كشت آزمايشگاهي

 1385 31 10 ترجمه

5      

 …نوع: تاليف، گردآوري ، ترجمه،  *

 تشويقات و جوايز علمي :-16

 تاريخ اعطاء اعطا كننده مورد رديف

1 
تخواني پايي اولین همايش ماهیان اسرلوح سپاس )شركت در ب

  ريای خزر(د

آقای دكترسهراب رضواني رئیس 

 موسسه تحقیقات شیالت ايران

1380 

2 
رماني چابک قهمهندس آقای  لوح تقدير

 استاندار گیالن

13/7/1389 

3 

تشويق )همكاری درپروژه بررسي وضعیت زيستي بچه ماهیان سفید 

 رها سازی شده در رودخانه سفید رود ) استان گیالن( 

آقای دكتر خاني پوررياست 

آبهای  پژوهشكده آبزی پروری

 داخلي

14/7/1393 

 

 علمي و پژوهشي داخلي و خارجي : …ها و  یتههمكاری با مجامع ، شوراها ، كمیسیونها، كم -17

 عنوان رديف
  تاريخ

 عضويت

عضويت   مدت

 ماه به
 سمت*

 عضو تاكنون 1380 انجمن بیوتكنولوژی جمهوری اسالمي ايران 1

 عضو تا كنون 1382 انجمن علمي میكروب شناسي ايران 2

3 

 حفاظت – آب كیفیتعضو كمسیون و تدوين استاندارد ، 

شماره  -كار آيین – لجن و های رسوبي نمونه جابجايي و

8910 

 )همكار(عضو 1385 1385



4 

درآزمايشگاههای 17025طراحي و استقرار سیستم ايزو

فاز  –مراكز تحقیقاتي تابعه موسسه تحقیقات شیالت ايران 

 : پژوهشكده آبزی پروری آبهای داخلي )گیالن(دوم

 )همكار(عضو 1391 1/7/1388

 پیوسته عضو 29/12/1397 1/1/1397 ي ايرانانجمن ماهي شناس 5

 …سمت : رييس ، دبير ، عضو، *

 : تدريس -18

 عنوان واحد درسي رديف
 تعداد واحد

 تدريس دانشگاه محل
سال 

 تحصیلي

 نیمسال

ظر
ن

لم ی
ع ل ی

او
وم 

د
 

1        

2        

 های دانشجويي : نامه سرپرستي پايان -19

 عنوان رديف

 مقطع

 دانشگاه

ل سا

 تحصيلي

 نيمسال

ي
س

نا
ش

ار
ك

 
شد

ار
 

 
د
ش

 

ي
ر
كت

د
 

ل
و
ا

 

م
و
د

 

1        

2        

3        

4        

5        

 سوابق اجرايي : -20

 تاريخ انتصاب سمت رديف

 مدت اشتغال در سمت

 مذكور به ماه 

1 
 ولوژی (بیمیكروآزمايشگاه كارشناس آزمايشگاه آبزيان ) 

 بخش بیوتكنولوژی

1377 1383 

 1384 1383  مسئول آزمايشگاه باكتری شناسي كارشناس بیماری های آبزيان و 2

3 
 كارشناس آزمايشگاه ) آزمايشگاه پالنكتون شناسي (

 بخش اكولوژی 

 1397تا كنون  1384

4    

5    

 



 :  *مهارتهای شخصي -21

 ميزان تسلط مهارت رديف

 متوسط انگلیسيزبان  1

 خوب كامپیوتر 2

3   

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

 :  دوره های آموزشیشركت در  -22

 ساعت سال دوره های آموزشی ) تخصصی و عمومی (

 153 1379 پالنکتون شناسي مقدماتي -1

 36 1380 كنترل كيفي خاويار -2

 34 1381 اي غذايي شيالتي حصبكنترل كيفي فرآورده ه -3

 32 1382 روش تحقيق در علوم شيالتي -4

 PCR 1380 6كارگاه آموزشي  -5

 12 1384-1383 مفاهيم پايه فن آوري اطالعات -6

 8 1384-1383 استفاده از كامپيوتر و مديريت فايل ها -7

 12 1384 اطالعات و ارتباطات -8

 34 1383-1382 سالمطبيعت و كشاورزي از ديد گاه ا - 9

 34 1383-1382 خدمت رساني از ديد گاه قرآن -10

 18 1384-1383 اخالق پيامبران -11

 24 1384-1385 جلوه هاي خدا محوري در زندگي از ديد گاه قرآن و احاديث -12

 18 1384 سيره امام رضا -13

 18 1385-1386 شادي در اسالم  - 14

 24 1385-1386 وک نبوي (همنام گلهاي بهاري ) سل - 15

 18 1385 مکارم اخالق در صحيفه سجاديه – 16

 18 1386-1387 دنيا و آخرت از ديد گاه قرآن – 17

 18 1386-1387 مسئوليت انسان در اسالم - 18

 18 1386-1387 فرصت ها و فراغت هاو چالش ها –خانواده  - 19

 18 1387 پيام ها و عبر تهاي قرآن - 20

 12 1387 سوره يوسف 9سير نمونه  تف -21

 18 1388 نقش اهل بيت در تببين معارف اسالمي -22

 12 1388 احکام روزه -23

 12 1389 احياي تفکر اسالمي -24

 18 1389 مديريت اصالح الگوي مصرف از ديدگاه اسالم  -25

 Testing & Calibration Laboratories 1389 24دوره -26



 Awareness 

 16 1389 يشه يابي خطاها و محاسبه عدم قطعيت آزمونر -27

كاربرد هاي عدم قطعيت در اندازه گيري)صحه گذذاري روشذهاي   -28

 آزمون ( 

1389 8 

 ISO19011: 2002 1389 16 مميزي داخلي بر اساس استاندارد -29

) آموزش مفاهيم و ترجمه قرآن كريم( يا تفسير نمونه  نذيم جذز     -30

 )سوره حمد و بقره (اول قران كريم 

1389 18 

 18 1390 در سهاي اخالقي از نهج البالغه – 31

 24 1390 آسيب شناسي تربيت ديني  -32

 12 1391 جاذبه و دافعه علي )ع(-33

 16 1392-1393 امر به معروف و نهي از منکر -34

 18 1393 شيوه هاي دعوت فرزندان به نماز توسط والدين  – 35

 36 1393 2تفسير قرآن كريم جلد  همراه با -36

 36 1394 3همراه با تفسير قرآن كريم جلد  -37

 16 1395 ايمني آزمايشگاهي HSEدوره آموزشي -38

 8 17/2/1396 دوره آموزشي آشنايي با سامانه هاي علم سنجي-39

دوره آموزشي آشنايي با شركت دانش بنيان و تشکيل هسته هاو  -40

 واحد هاي فناور 

23/5/1396 8 

–دوره آموزشي نحوه تهيه و نگارش گزارشات و توليدات علمي  -41

 ترويجي 

8/5/1396 8 

دوره كارگاه كاربرد روش زيست پااليي در حذف آالينده هاي  -42

 نفتي خاک با استفاده از ميکرو ارگانيسم ها

8/8/1396 12 

 8 29/9/1396 دوره كارگاه تجزيه و تحليل داده هاي اكولوژيك -43

  دوره آموزشي رفرنس نويسي مقاالت با استفاده از نرم افزار -44
NOT  END 

11/10/1396 8 

دوره آموزشي طراحي و ساخت سيستم فايکولب و كشت انبوه  -45

 جلبکهاي اقتصادي

25-24/11/1396 16 

دوره آموزشي قوانين و مقررات و بخشنامه ها در حوزه ارزيابي  -46

 شهيد رجائيعملکرد و جشنواره 

6/04/1397 8 

 8 21/05/1397 فرصت ها و چالش ها -دوره آموزشي هم انديشي درياي خزر -47

كارگاه آموزشي ترويجي، بيان برنامه هاي مشترک ترويجي در  -48

 طرح نظام نوين كشاورزي

12/06/1397 8 

 8 12/08/1397 كارگاه آموزشي علم سنجي پيشرفته -49

 18 12/08/1397-30 ند رسانه اي(ياد گيري مستمر)چ -50

 8 12/09/1397 كارگاه آموزشي مالکيت فکري وثبت اختراعات  -51

 16 15/09/1397-30 آشنايي با قوانين و مقررات شركت هاي دانش بنيان -52



كاربرد اصول پدافند غير عامل در مديريت تهديدات زيستي در  -53

 بخش كشاورزي

30-15/09/1397 16 

 36 15/05/1397-22 قرآن كريم 5نمونه جلد  رتفسي -54

55-    

56-    

 

 

 :  نشست ها، گردهمايي و مشاوره های علميشركت در  - 23

 ساعت سال گردهمايي و مشاوره های علمي نشست علمی،

 8 21/05/1397 فرصت ها و چالش ها )روز درياي خزر( -هم انديشي درياي خزر -1

ح تصفيه و زيست پااليي تاالب انزلي به بررسي عملکرد اجرايي طر -2

 منظور كاهش عمق لجن و باال بردن عمق آبگيري تاالب انزلي

24/07/1397 8 

 8 20/08/1397 طرح جامع مبارزه با گياه سمبل آبي در تاالب انزلي -3

 


