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 محمدنام پدر: -2         منیره فئیدنام و نام خانوادگي :   -1

                                   رشتمحل تولد: 4                               60103شماره شناسنامه:  -3

       *خير   يبل  علمي  عضوهيت -5

 پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی عنوان محل کار:7:       محقق    شغل: 6

                                                      66پستی ق صندو –پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی  – يبندر انزلآدرس محل كار: -10

 m_faeed@yahoo.com پست الكترونيكي              

 : سوابق تحصيلي -11

 سال اخذ مدرک دانشگاه محل تحصيل ليرشته تحصي مدرك تحصيلي* رديف

 5731 آزاد اسالمی الهيجان ميکروبيولوژی کارشناسی 1

 5731 آزاد اسالمی الهيجان ميکروبيولوژی کارشناسی ارشد 2

 5731 علوم و تحقيقات فارس)تهران( ميکروبيولوژی دکترا ميکروبيولوژی 6

-  

 كارشناسي ارشد :عنوان پايان نامه  -

 (5731 )بررسی پودر ماهی استان گيالن از نظر ميکروبی ونوع آفالتوکسين   ن نامه کارشناسی ارشد:موضوع پايا -الف -

 Sanderشناسايی بيوشيميايی و ملکولی الکتوباسيلوس و آنتروکوکوس دستگاه گوارشی ماهی سوف سفيد )موضوع پايان نامه دکتری:-ب -

lucioperca( 5731) ( وارزيابی خصوصيات پروبيوتيکی آنها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شماره ثبت :

 

فرم اطالعات 

 محققين



 

 : ها و طرحهاي تحقيقاتي پروژه -12  
 ردیف

عنوان 
 پروژه/طرح

 شماره مصوب

نوع 

تحقیق

* 

 واحد اجرا
سمت در 

 پروژه/طرح
وضعيت 

** 
سال 
 شروع

 سال خاتمه

طرح کشت و  1
پرورش جلبک و 
بررسی جنبه های 
اقتصادی آن با 

تاکید بر جلبکهای 
 آبی -سبز و سبز

51-1351511111-31 

 163/31بت شماره ث
پروژه 
 مصوب

پژوهشکده 
آبزی پروری 
آبهای داخلی 

 بندر انزلی_

 1318 1310 مختومه همکار

2  
بررسی وضعیت 
بهداشتی مراکز 
تکتیر وپرورش 
ماهیان گرمابی 

 کشور

 

31111-1111-11-

01111-511-1 
پروژه 
 مصوب

پژوهشکده 
آبزی پروری 
آبهای داخلی 

 بندر انزلی_

 1311 1311 مختومه همکار

3  
بررسی وضعیت 
بهداشتی مراکز 
تکتیر وپرورش 
ماهیان سردآبی 

 کشور

 

37133-1111-11-

011111-511-1 
 پروژه
 مصوب

پژوهشکده 
آبزی پروری 
آبهای داخلی 

 بندر انزلی_

 1311 1311 مختومه همکار

8  
بررسی امکان 

تزریق آب خروجی 
مزارع پرورش 

ماهیان سردآبی به 
آبهای زیرزمینی در 

فصول غیر 
اورزی کش

 )آذربایجان شرقی(

 

طرح  36135-50-37-1
 حاص

پژوهشکده 
آبزی پروری 
آبهای داخلی 

 بندر انزلی_

 1311 1311 مختومه همکار

1  
تهیه سوسیس 

ماهی غنی شده با 
روغن با استفاده از 
فناوری امولسیون 

ومواد افزودنی 
جهت تطابق مزه 

 ،رنگ،بافت

31155-173116-

0111-153-7 
 پروژه
 مصوب

ملی  مرکز
فراوری آبزیان 

 )یونیدو(

 1311 1318 مختومه همکار

 1311 1313 مختومه همکارپژوهشکده پروژه -37113-1111-17  1



بررسی تاثیر مواد 
نگهدارنده بر عمر 

ماندگاری 
 برگرماهی فیتوفاگ

آبزی پروری  مصوب 011111-175-0
آبهای داخلی 

 بندر انزلی_

بررسی پساب  1
خروجی ماهیان 

تاکید بر  سردآبی با
راندمان تولید 

کشاورزی استان 
 زنجان
 

طرح  33113-50-37-1
خاص 
 زنجان

پژوهشکده 
آبزی پروری 
آبهای داخلی 

 بندر انزلی_

 1311 1311 مختومه همکار

1  
بررسی امکان 
سنجی رودخانه 
گاماسیاب استان 

 همدان
 
 
 
 
 
 
 
 

طرح  33131-50-37-1
خاص 
 همدان

پژوهشکده 
آبزی پروری 

ی آبهای داخل
 بندر انزلی_

 1311 1311 مختومه همکار

مطالعه بیماری  9
نکروز عصبی 

ویروسی )جداسازی 
،شناسایی 

وبیماریزایی آن( در 
کفال ماهیان دریای 

خزر وبررسی 
بیماریزایی واحتمال 
انتقال آن به سایر 
ماهیان )ماهیان 

ماهی –خاویاری 
 سفید

-11-1111-31151کد

011111-153-0 
پروژه 
 مصوب

ه پژوهشکد
آبزی پروری 
آبهای داخلی 

 بندر انزلی_

 1311 1311 مختومه همکار

ارزیابی ذخایر  10
غذایی سد خاکی 

 میرزا خانلو

پروژه  
 خاص

پژوهشکده 
آبزی پروری 
آبهای داخلی 

 بندر انزلی_

 1311 1311 مختومه همکار

مطالعه دریاچه  11
سدخاکی توده بین 

استان زنجان 
بمنظور امکان آبزی 

 13337وست کدفر

33117-50-37-1 
پروژه 
 خاص

پژوهشکده 
آبزی پروری 
آبهای داخلی 

 بندر انزلی_

 1398  مختومه همکار



 پروری

12  
بررسی پودر ماهی 
استان گیالن از 

نظر میکروبی ونوع 
 آفالتوکسین

 

 شماره ثبت

53333113 
 پروژه

دانشجو
 یی

انستیتوماهیان 
 خاویاری

 1310 1319 مختومه مجری

بررسی  13
وکسین ها مایکوت

در غذای دام و 
 طیور) مطالعاتی(

 پروژه 
دانشجو

 یی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 
 شرق گیالن

 1311 1311 مختومه مجری

اثر پروبیوتیکها در  18
تغذیه ماهی کپور  ) 

 پروژه مطالعاتی (
 

پروژه  
مطالعا
 تی (

پژوهشکده 
آبزی پروری 
آبهای داخلی 

 بندر انزلی_

 1311 1318 مختومه مجری

بررسی جامع  11
اکولوژیک امکان 

کنترل جمعیت شانه 
دار مهاجم دریای 

 خزر

-1351011111-73کد 

30 
پروژه 
 مستقل

پژوهشکده 
آبزی پروری 
آبهای داخلی 

 بندر انزلی_

 1311 1311 مختومه همکار

پروژه جامع وضعیت   11
اکولوژیک دریاچه 

 نئور 

پروژه  
 خاص

پژوهشکده 
آبزی پروری 
آبهای داخلی 

 در انزلیبن_

در حال  همکار
 انجام

1393 1391 

بررسی علل  11
احتمالی ویروسی 

تلفات ماهیان کپور 
نقره ای و آمور   

 کد

پروژه  36563-50-37-0
 خاص

پژوهشکده 
آبزی پروری 
آبهای داخلی 

 بندر انزلی_

 1391 1393 مختومه همکار

11 

بررسی وضعیت 
 اکولوژیک دریاچه چیتگر

 

پروژه  
 خاص

پژوهشکده 
بزی پروری آ

آبهای داخلی 
 بندر انزلی_

در حال  همکار
 انجام

1393 1391 
 
 
 
 
 

شناسایی  19
بیوشیمیایی و 

ملکولی 
الکتوباسیلوس و 

آنتروکوکوس 
دستگاه گوارشی 
ماهی سوف سفید 

(Sander 

lucioperca )

1035 

 ثبت 
پروژه 
 دکترا

پژوهشکده 
آبزی پروری 

اخلی آبهای د
 -بندر انزلی_

دانشگاه آزاد 
 اسالمی فارس

 1398 1392 مختومه مجری



وارزیابی 
خصوصیات 

 پروبیوتیکی آنها

پایش شرایط  20
بهداشتی و بررسی 
عوامل بیماریزای 
عفونی در کارگاه 

های تکثیروپرورش 
 تیالپیا در بافق

طرح  (91104-12-12-2)
 مستقل

 1392 1391 مختومه همکار 

تاثیر پربیوتیک  21
گاالکتوالیگوساکار

رد رشد ید بر عملک
، پاسخ های ایمنی 
و مقاومت در برابر 

باکتری 
Aeromonas 

hydrophila   
در شاه میگوی 

چنگال باریک آب 
شیرین ) 

eschchschotz

),1823 
Astacus 

leptodactylu

s 

طرح  1-37-50-33117کد 
 خاص

در حال  همکار 
 انجام

1391 1391 

بررسی تاثیر امواج  22
الکترومغناطیسی 

ولید تلفن همراه بر ت
مثل ماهی زینتی 

 ) کوی
Cyprinus 
Carpio) 

1-37-50-100-

311606 
طرح 
 خاص

در حال  همکار 
 انجام

1391 1391 

مطالعه باکتریهای  23
کلی فرمی و 

استرپتوکوکی آب 
چه نئور استان یادر

 بیلارد

311337-31151-50-

37-501 
طرح 
 خاص

 1391 1391 مختومه مجری 

 و جداسازی 28

 علل شناسایی

 سیویرو
VHSV و 

IHNV 

،IPNV 

311130-31110-

3115-106-50-50-

1513 

در حال  همکار  مستقل
 انجام

1391 1391 



 های درجمعیت

 قزل مطالعه مورد

 کمان رنگین آالی

 

بررسی آلودگی  21

های انگلی ماهی 

قرمز کارگاههای 

تکثیر و پرورش 

 گیالن

طرح  
 خاص

درحال  همکار 
 انجام

1391 1391 

 بررسی آلودگی 21

های باکتریایی 

-ماهی قرمز کارگاه

ر و یهای تکث

 پرورش گیالن  

طرح  
 خاص

در حال  مجری 
 انجام

1391 1391 

بررسی آلودگی  21
 ویروسیهای 

ماهی قرمز 
کارگاههای تکثیر و 

 پرورش گیالن

طرح  
 خاص

در حال  همکار 
 انجام

1391 1391 

طرح بررسی  21
وضعیت بهداشتی 

ماهیان قرمز استان 
 گیالن

طرح  
 خاص

در حال  همکار 
 انجام

1391 1391 

تولید آزمایشی  29
پروبیوتیک از ماهی 

سوف وسفید و 
ارزیابی قابلیت آن 
در افزایش ایمنی و 
 بقا ماهیان گرمابی

پروژه  
پارک 
علم و 
 فناوری

 1391 1391 انجام شده مجری 

         اص، طرح خ     ، طرح مستقل       طرح مشترك     : پروژه، وع تحقيقن *

 ، طرح شوراي تحقيقات و فناوري استان 

 ، متوقف شده       مختومه      : در دست اجراء وضعيت  **

 

 …و ، ابتكار نوآوري ، اختراع -16

 تاريخ محل تاييد يا ثبت* مورد رديف

 راه اندازی آزمایشگاه باکتری شناسی در پژوهشکده آبزی پروری 1
ریاست پژوهشکده آبزی 

 پروری
5831 

 راه اندازی آزمایشگاه انگل شناسی در پژوهشکده آبزی پروری 2
ریاست پژوهشکده آبزی 

 پروری
5831 

1 

جداسازی و شناسایی باکتری الکتوباسیلوس برویس از روده ماهی سوف سفید برای 

 اولین بار در ایران و جهان

ncbi - 

KR021404.1 
5831 



2 

م از روده ماهی سوف سفید برای جداسازی و شناسایی باکتری انتروکوکوس فاسیو

 اولین بار در ایران و جهان
ncbi -KP869848.1 5831 

6 

جداسازی و شناسایی باکتری الکتوباسیلوس برویس از روده ماهی سفید برای اولین بار 

 در ایران و جهان
ncbi -KR021406.1 5831 

4 

لمه برای اولین بار جداسازی و شناسایی باکتری الکتوباسیلوس برویس از روده ماهی ک

 در ایران و جهان
ncbi -KR021405.1 5831 

5 

فرآیند استخراج باکتری پروبیوتیک )الکتوباسیلوس برویس( ماهی سفید و ماهی سوف 

 68909دریای خزر )ثبت اختراع( شماره ثبت 

سازمان ثبت اسناد و 

 اختراعات کشور
5831 

6 

ا مونوسیتوژنز)ثبت اختراع( شماره ثبت تولید پروبیوتیک بومی ماهی با اثر ضد لیستری

63819 

سازمان ثبت اسناد و 

 اختراعات کشور
5831 

 ncbi    از دریای خزر  Pseudomonas alcaliphila جداسازی و شناسایی باکتری 

 

 Pseudomonas alcaliphila strain جداسازی و شناسایی باکتری

s.m.alikhani2 از دریای خزر 
MG746622.1-1396 ncbi 

 

 Pseudomonas alcaliphila strain جداسازی و شناسایی باکتری

s.m.alikhani3 از دریای خزر 
MG746623.1-1396 ncbi 

 

از دریای  Alcaligenes faecalis strain s.alikhani1 جداسازی و شناسایی باکتری

 خزر
MG746621.1-1396 ncbi 

 

 Pseudomonas psychrophila strain HM جداسازی و شناسایی باکتری

 از ماهی قزل آال
MH206165.1-1397 

 
ncbi 

تاييدكننده يا ثبت كننده  …ذكر عنوان شورا، كميسيون ، كميته، مجمع يا  *

 .ضروري است …نوآوري، اختراع، ابتكار و

هاي جديد، رقم يا ارقام  محل درج اطالعات مربوط به شناسايي گونه يا گونه -

 .همين جدول است …معرفي شده و

 مقاالت علمي و پژوهشي: -14

 
ف
ي
د
ر

 
 عنوان

نحوه 

عنوان مجله*/  ارائه

 …عنوان همايش،
 سال

رتبه 

 دربين

نگارندگا

 ن

ا
ر
ن
خ
س

ي
ن

 

ر
ت
س
و
پ

 

 
پ
ا
چ

ه
د
ش

 

به  B,Gبررسی آلودگی قارچی واندازه گیری آفالتوکسین  1

 درپودر ماهی استان گیالن BFروش  

مجله علمی وپژوهشی دانشگاه  *  

 -ش ودانشجو  شیراز پژوه

 نویسنده مسئول

1319 

1 

بررسی آلودگی باکتریایی وقارچی در پودر ماهی استان  2

 گیالن 

مجله علمی وپژوهشی شیالت  *  

 نویسنده مسئول-ایران   

1318 
1 

بررسی آلودگی محیطی توسط آنتروباکتریاسه ها در آرد  3

 ماهی استان گیالن

مجله علمی وپژوهشی طب  *  

 سنده مسئولنوی  -جنوب 

1310 
1 

مجله علمی وپژوهشی طب  *   بررسی قارچهای توکسیژنیک در آرد ماهی استان گیالن  4

 نویسنده مسئول-جنوب 

1310 

1 



مجله بیماریهای عفونی  *   بررسی آلودگی باکتریایی در پودر ماهی استان گیالن  5

 -مقاله کاملوگرمسیری ایران 

 نویسنده مسئول

1312 
 

1 

پودر ماهی کیلکا ونقش فساد باکتریایی در حین  اهمیت 6

 عمل آوری 

اولین همایش ملی ماهیان  *  *

 استخوانی 

1310 
1 

اولین همایش ملی ماهیان  * *  بررسی باکتریهای بیماریزا در پودر ماهی استان گیالن  7

 استخوانی 

1310 
1 

نگره سراسری طب و ک لیناو *  * خزری یازه جنوبی درحوفرمی  بررسی آلودگی کلی 8

 بوشهر -یادر

1310 
2 

کنگره سراسری طب و  لیناو *  * بررسی قارچهای توکسیژنیک در آرد ماهی استان گیالن  9

 بوشهر -یادر

1310 
1 

بررسی آلودگی محیطی توسط آنتروباکتریاسه ها در آرد  11

 ماهی استان گیالن 
کنگره سراسری طب و  لیناو * * 

 بوشهر -یادر

1310 
1 

بررسی امکان وجود آفالتوکسین در پودر ماهی استان  11

 گیالن 

ملی سومین همایش  * * 

تکنولوژی جمهوری اسالمی بیو

 مشهد –ان یرا

1312 

1 

المللی  یش بینهما نخستین * *  آلودگی نفتی ونقش میکروارگانیسمها در مهار آن  12

 ی خزر دانشگاه مازندرانیادر

1312 
2 

ی بیوتیک از آنتروباکتریاسه های بررسی مقاومت آنت 13

 جداسازی شده از پودر ماهی 

 

*  *
ل

ام
ه ک

قال
م

 

اولین کنگره ملی علوم دامی 

 وآبزیان کشور

1313 

1 

مقایسه تاثیر ضد میکروبی الکتوباسیلها و آنتی بیوتیکها و  14

 اثر بر روی برخی پاتوژنهای مهم آب

کنگره بیولوژی کاربردی  دومین * * 

 با دامنه

 مشهد -ن المللیبی 

1313 

1 

* *  تاثیر برخی از پروبیوتیکهای مهم  15
ل

ام
ه ک

قال
م

 

سیزدهمین کنفرانس سراسری 

واولین کنفرانس بین المللی 

 زیست شناسی ایران 

1318 

1 

کلی در  شیافرمی و باکتری اشر بررسی آلودگی کلی 16

ن و گیالدر استان  و کرگانرود و شفارود یقرودخانه های حو

 تکثیر طبیعی آبزیانآن بر  اثرات

ملی سومین همایش  * * 

تکنولوژی جمهوری اسالمی بیو

 مشهد –ان یرا

1312 

2 

تاالب بندرانزلی و اثرات آن بر  یاییبررسی بار آلودگی باکتر 17

 نیاروی آبز

ملی سومین همایش  * * 

تکنولوژی جمهوری اسالمی بیو

 مشهد –ان یرا

1312 

2 

ی یانه های حوزه جنوبی درخارود یییابررسی آلودگی باکتر 18

 گیالنو کرگانرود و شفارود ( در استان  یقخزر ) حو

 نخستینخالصه مقاالت  * * 

ی خزر یاالمللی در یش بینهما

 دانشگاه مازندران

1312 

2 



بررسی فعالیت آنتی بیوتیکی برخی از سیانو باکترهای  19

 تاالب انزلی بر روی باکتریها و قارچهای بیماریزا

 * *
ل

ام
ه ک

قال
م

 

ملی سومین همایش 

تکنولوژی جمهوری اسالمی بیو

 مشهد –ان یرا

1312 

2 

بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتریهای پودر ماهی استان  21

 گیالن 

چهارمین همایش بین المللی  * * 

میکروب شناسی با گرایش 

 باکتری شناسی 

1310 

1 

ماهی آمور  ردآلودگی خانواده ویبریوناسه  میزانبررسی  21

 وکپور در مزرعه پرورش توام برنج و ماهی در استان گیالن

 *
 

*
ه 

قال
م

ل
ام

ک
 

کنگره علوم دامی و  اولین

 کرج -آبزیان کشور

1313 
2 

میزان آلودگی خانواده ویبریوناسه در شاه میگوی  بررسی 22

 سد ارس

 

 *
 

*
ل

ام
ه ک

قال
م

 

کنگره علوم دامی و  اولین

 کرج -آبزیان کشور

1313 

1 

بررسی میزان آلودگی محیطی توسط آنتروباکتریاسه ها در  23

 تاالب انزلی
 *

 

*
کنگره بیولوژی کاربردی  دومین 

 با دامنه

 مشهد -بین المللی 

1313 

2 

آبی تاالب  -مطالعه فعالیت ضد میکروبی جلبکهای سبز 24

 انزلی بر روی برخی از باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی

 *
 

*
وژی کاربردی کنگره بیول دومین 

 با دامنه 

 مشهد -بین المللی

1313 

2 

تاثیر ضد میکروبی عصاره آبی سیر و پیاز بر روی پاتوژن  25

 های مهم 

 *
 

*
کنگره بیولوژی کاربردی  دومین 

 با دامنه

 مشهد -بین المللی 

1313 

1 

بررسی میزان آلودگی باکتریایی حوزه جنوبی دریای خزر از  27

 تان گیالنآستارا تا چابکسردر اس

 *
 

*
دومین همایش ملی بحرانهای  

زیست محیطی ایران و 

 اهواز –راهکارهای بهبود آنها 

1313 

2 

 بررسی و جدا سازی آئروموناس سالمونسیدا از  28

 قزل آالی پرورشی استان گیالن

 

 * *
ل

ام
ه ک

قال
م

 

اولین همایش بین المللی علوم 

 کرج_زیستی ایران

1318 

1 

متر  38گی زیست محیطی اعماق کمتر از بررسی میزان آلود 29

،حوزه جنوبی دریای خزر با تاکید بر آلودگی میکروبی در 

 استان گیالن

ششمین همایش علوم و فنون  * * 

دریایی و اولین همایش آبنگاری 

 تهران _ایران 

1318 

2 

بررسی فون باکتریایی ماهی کپور در مزرعه پرورش کشت  31

 گیالن توام برنج و ماهی در استان

نخستین همایش ملی شیالت و  * * 

 قائم شهر_توسعه پایدار

1318 

2 

تعیین میزان آلودگی  محیطی توسط کلی فرمها در رودخانه  31

 حویق در غرب استان گیالن

 * *
ه 

قال
م

ل
ام

ک
 

نخستین همایش ملی شیالت و 

 قائم شهر_توسعه پایدار

1318 

1 

ر شاه میگوی بررسی و جدا سازی باکتریهای گرم منفی د 32

 منطقه سدارس

 * *
ه 

قال
م

ل
ام

ک
 

نخستین همایش ملی شیالت و 

 قائم شهر_توسعه پایدار

1318 

1 



بررسی آلودگی پودر ماهی استان گیالن از نظر استاندارد  33

 میکروبی  

کنفرانس داخلی علمی    *

 مرکزتحقیقات  

1312 

1 

 متر 38بررسی میزان آلودگی زیست محیطی اعماق کمتراز  34

حوزه جنوبی دریای خزر با تاکید بر آلودگی میکروبی در 

 استان گیالن 

ششمین همایش علوم وفنون  * * 

دریایی واولین همایش آبنگاری 

 ایران 

1311 

3 

بررسی فون باکتریایی ماهی آمور در مزرعه پرورش کشت  35

 توام برنج و ماهی در استان گیالن

چهاردهمین کنفرانس سراسری  * * 

ن کنفرانس بین المللی و دومی

دانشگاه _زیست شناسی ایران

 تربیت مدرس تهران

1311 

1 

بررسی میزان آلودگی باکتریایی سه منطقه آستارا ، حویق  36

 ولیسار در حوزه جنوبی دریای خزر در استان گیالن 

چهاردهمین کنفرانس سراسری  * * 

و دومین کنفرانس بین المللی 

دانشگاه _زیست شناسی ایران

 ربیت مدرس تهرانت

1311 

2 

بررسی وضعیت آلودگی )میکروبی ، عناصر سنگین ( در  37

 ماهی کپور پرورشی )گیالن ( 

*  *
ه 

قال
م

ل
ام

ک
 

همایش ملی نقش آبزیان در 

 اراک –سالمت جامعه 

1311 

1 

 بررسی فون باکتریایی و تجمع عناصرسمی  38

(Pb ,Cd)  ) در ماهی آمور پرورشی )گیالن 

 * *
ه 

قال
م

ل
ام

ک
 

همایش ملی نقش آبزیان در 

 اراک –سالمت جامعه 

1311 

2 

 بررسی و شناسایی فون قارچی در شاه میگوی 39

 سد ارس  

پانزدهمین کنفرانس سراسری و  * * 

سومین کنفرانس بین المللی 

دانشگاه   -زیست شناسی ایران

 تهران 

1311 

1 

و  بررسی و جداسازی باکتریهای گرم منفی در ماهی کپور 41

 آمور پرورشی در استان گیالن

 * *
ل

ام
ه ک

قال
م

 

اولین کنفرانس ملی علوم 

  -شیالت و آبزیان ایران

 الهیجان

1311 

2 

کنفرانس بین المللی آبزیان در  *  * بررسی تاثیر پروبیوتیکها برروی رشد ماهی کپور  41

 مالزی 

1311 

1 

* *  ی کپوربررسی تاثیر الکتوباسیلها برروی فلور باکتریایی ماه 42
ل

ام
ه ک

قال
م

 

اولین کنفرانس ملی علوم 

  -شیالت و آبزیان ایران

 الهیجان

1311 

1 

بررسی و جداسازی باکتریهای گرم منفی در ماهی کپور و  43

 آمور پرورشی در استان گیالن

 * *
ل

ام
ه ک

قال
م

 

اولین کنفرانس ملی علوم 

  -شیالت و آبزیان ایران

 الهیجان

1311 

2 

کنفرانس بین المللی آبزیان در  *  * پروبیوتیکها برروی رشد ماهی کپور بررسی تاثیر  44

 مالزی 

1311 

1 



اولین کنفرانس ملی علوم  * *  بررسی تاثیر الکتوباسیلها برروی فلور باکتریایی ماهی کپور 45

  -شیالت و آبزیان ایران

 الهیجان

1311 

1 

ای در مقایسه کیفیت میکروبی برگر خام ماهی کپور نقره  46

 بسته بندی های وکیوم و معمولی تحت شرایط انجماد 

 * *
ل

ام
ه ک

قال
م

 

اولین کنفرانس ملی علوم 

  -شیالت و آبزیان ایران

 الهیجان

1311 

2 

بررسی آلودگی باکتریایی آب استخرهای پرورشی ماهی  47

 قزل آال

 * *
ل

ام
ه ک

قال
م

 

اولین کنفرانس ملی علوم 

  -شیالت و آبزیان ایران

 الهیجان

1311 

1 

اولین کنفرانس میکروبیولوژی   * *  بررسی بیوفیلم میکروبی در کارخانه  روغن ترمز  48

 ملی مدیترانه

1319 

1 

49 study on Coliform bacterial of effluent 

water in Rainbow Trout farm 

 

 

 * * 
Congress on Aquatic 

Animal 

 

2010 
 

1 

در استخرهای پرورشی  بررسی بهداشتی ماهیان گرمابی 51

 استان گیالن

اولین کنفرانس میکروبیولوژی   * * 

 ملی مدیترانه

1319 

1 

51  

مقایسه اثر دوز آرامبخشی آسپرومازین و پروپوفول بر 

 اندازه طحال ماهی قزل آال
 

 *
 

*
اولین همایش ملی  آبزی  

 بندر انزلی-پروری آبهای داخلی

 
 
 
 

1390 
 
 
 
 

3 

52  

اشتی بچه ماهیان سفید حاصل از بررسی وضعیت بهد

تکثیرمصنوعی در استخر پرورشی ایستگاه قلم گوده ، بندر 

 08استان گیالن در سال  -انزلی

 

 ×  ×
  

اولین همایش ملی  آبزی 

 بندر انزلی-پروری آبهای داخلی

 
 

1390 
 
 
 

1 

53 
 

 فاکتور از برخی بر Hopliteخوراکی   تیک پربیو بررسی

  یدسف ماهی بچه خونی های

 ×
 

×
  

اولین همایش ملی  آبزی 

 بندر انزلی-پروری آبهای داخلی

 
 

1390 
 

6 

54 
 

بررسی اپیدمیولوژیکی میزان شیوع بیماری ایک در مزارع 

پرورش ماهی شهرستان جاجرود وضایعات پاتولوژیک 

 ناشی از آن

 

 ×
 

×
  

اولین همایش ملی  آبزی 

 بندر انزلی-پروری آبهای داخلی

 
 

1390 
 8 



 انتقال برپارامترهای نقل و رسی اثرات ناشی از تماس وبر 55

 خون شناسی اسبله ماهیان

 

 ×
 

×
اولین همایش ملی  آبزی  

 بندر انزلی-پروری آبهای داخلی

 
1390 

 
1 

جداسازی وشناسایی عامل بیماری استرپتوکوکی در مزارع  56

  پرورش قزل آالی استان گیالن

 

 ×
 

×
اولین همایش ملی  آبزی  

 بندر انزلی-آبهای داخلیپروری 

 
1390 

 1 

جداسازی و شناسایی عوامل باکتریایی وقارچی در تلفات  57

 ماهی کپور در استان گیالن

 

 ×
 

×
اولین همایش ملی  آبزی  

 بندر انزلی-پروری آبهای داخلی

 
1390 

 
 

1 

و روش مکانیکی  Cell Scraper مقایسه تأثیر استفاده از 58

 SSN 1 اژ تیره سلولی)تکان منظم ( بر روی پاس

 

 ×
 

×
اولین همایش ملی  آبزی  

 بندر انزلی-پروری آبهای داخلی

 
1390 

 8 

59  

 بررسی شاخص های آلودگی باکتریایی در تاالب انزلی
 ×

 

×
  

دومین کنفرانس ملی  علوم 

 -شیالت وآبزیان ایران

 الهیجان

 
 
 
 
 

1390 
 

1 

سی در مطالعه ایمونولوژیکی بیماری نکروز عصبی ویرو 61

 کفال ماهیان دریای خزر از نظر وقوع زمانی تلفات

 

 ×
 

×
اولین همایش ملی  آبزی  

 بندر انزلی-پروری آبهای داخلی

 
1390 

 10 

گزارش آلودگی شدید ماهیان فیتوفاگ پرورشی به انگل  61

  پوستودیپلوستومم

 

 ×
 

×
اولین همایش ملی  آبزی  

 بندر انزلی-پروری آبهای داخلی

 
1390 

 
 

1 

62 
A Study on the mortality resulting of 

bacterial contamination in Rainbow trout 

from Guilan Province 

 

 ×  EIGHTH 

SYMPOSIUM ON 

DISEASES IN 

ASIAN 

AQUACULTURE 

2011 

1 

63 
The Isolated and recognition bacterial flora 

digestive system in finger ling Sander 

Lucioperca. 

 
 

 ×
 

 EIGHTH 

SYMPOSIUM ON 

DISEASES IN 

ASIAN 

AQUACULTURE 

2011 

1 



64 
The study fungi contamination in rainbow 

trout farm 

 

 ×
 

 EIGHTH 

SYMPOSIUM ON 

DISEASES IN 

ASIAN 

AQUACULTURE 

2011 

1 

بررسی تاثیر پریبیوتیک بر فلور میکروبی دستگاه گوارش  65

 بچه ماهی سفید

 ×
 

×
نخستین کنگره ملی پروبیوتیک  

 وپری بیوتیک ایران 

1390 

3 

 وماندگاری برکیفیت بسته بندی ونوع تأثیراسیداسکوربیک 66

 دردمای نگهداری طی 18ºC-ماهی  پوشش برگربدون

(Hypophthalmichthies molitrix) نقره ایکپور 

  *
 

 مجله علوم وفنون شیالت 

 

1391 

1 

ارزیابی پارامترهای هماتولوژی روی ماهی سوف سفید در  67

زمان غذادهی با پروبیوتیک ها )الکتوباسیلوس برویس 

MF01و مواجهه سازی به آئروموناس هیدروفیال ) 

  *
–مجله ماهی شناسی کاربردی  

 -دانشگاه گنبد)اسم اول

 نویسنده مسئول(

1391 

1 

( Cu , Zn , Cd , Pb , Crارزیابی تراکم فلزات سنگین ) 68

ومیزان آلودگی باکتریایی در بافت عضالنی ماهی آمور در 

 مزارع کشت توام برنج وماهی استان گیالن

  *
   

 

 خونی شاخصهای ای برایمنی،پاره گلوکان اثرات بررسی 69

 اهیم بچه ای روده((Rutilus frisii kutumومیکروبیوتای

 سفید

  *
 1391 مجله علمی شیالت ایران 

1 

برفلور میکروبی   Hopliteبررسی تاثیر پری بیوتیک  71

 Rutilus frisii kutumدستگاه گوارش بچه ماهی سفید) 

  *
 

ویژه نامه مجله علوم تغذیه و 
 صنایع غذایی ایران 

 

1392 

2 

بررسی تغییر میکروبیوتای روده ماهی سفید با استفاده از  71

 پروبیوتیک مخمری

  *
 

مجله زیست شناسی  
 میکروارگانیسمها )اسم سوم(

 

1398 

3 

اثرات سطوح مختلف گلوکان بر شاخص های رشد , ترکیب   72

 شیمیایی بدن و میکرو بیوتای روده ماهی سفید انگشت قد

  *
 

 مجله علوم وفنون شیالت 

 

1392 
1 

مطالعات مکان یابی احداث مزارع پرورش ماهی قزل آال  73

رنگین کمان در حاشیه ی رودخانه ی زاینده رود در استان 

 چهارمحال و بختیاری

  *
 مجله توسعه آبزی پروری 

 )پذیرش مقاله (

1391 

1 

بررسی فاکتورهای بیوشیمیایی و باکتریایی در آب تاالب  74

 انزلی

  *
 -وژی تاالبمجله اکوبیول 

 نویسنده مسئول

1398 

1 

75 
The effect of the probiotic Entrococcus 

faecium on hematological and non-specific  

immune parameters and disease resistance in 

zander( Sander lucioperca 

  * Iranian journal of 

fisheries )sciences 

1391 

1 

ریبیوتیک بر فلور میکروبی دستگاه گوارش بچه ماهی بررسی تاثیر پ 76

 سفید 

 *
 

)نخستین کنگره ملی پروبیوتیک وپری  
 بیوتیک ایران 

 

1390 

2 

*  بررسی آلودگی باکتریایی در ماهی گوپی در شهر رشت  77
 

دانشکده -همایش ملی جانوران آبزی  
 علوم پایه رشت (

 

1392 

1 



سنگین و میکروبی  بررسی اثرات زیست محیطی فلزات 78

پساب خروجی کارگاههای پرورش ماهی قزل آال استان 

 زنجان(

 *
 

)نهمین کنفرانس ملی روز  

 جهانی محیط زیست 

1398 

3 

اثر پروبیوتیک غنی شده لبنیات برای افراد مبتال به  79

 هلیکوباکتر پیلوری 

 *
 

) سومین همایش ملی  
-پروبیوتیک و غذای سودمند

 تهران(

 

1398 

2 

81 
Identify Lactobacilli gastrointestinal  white 

perch fish( sander lucioperca 

همایش بین المللی   * 
 (آلمان-میکروبیولوژی

 

2011 

1 

81 
study on the best of parameters temperature 

and time for the growth of lactobacillus 

brevis invitro)- 

همایش بین المللی    *

-کروارگانیسمهای مفیداسپانیامی

2011 

2011 

1 

اثر الکتوباسیلوس پالنتاروم روی باکتریهای بومی روده  82

 ماهی کپور

سومین همایش ملی )  * 
پروبیوتیک و غذاهای 

 (فراسودمند

1398 

1 

38 
Effect of Lactobacillus Casei, autochibonous 

probiotic bacteria intestine common carp 

(Cyprinus carpio 

 *  ) (-world Aquaculture 

society) 

 

2011 

1 

38 
*  -بررسی بیواندیکاتورهای میکروبی و شیمیایی تاالب انزلی

 

سمینار داخل پژوهشکده آبزی   
 -پروری

1398 
 

38 
ارزیابی شاخص های خونی در ماهی سوف سفید 

(Linnaeus ,1758  در زمان غذادهی با پروبیوتیک )

(Lactobacillus brevisMF01 و مواجهه با باکتری )
Aeromonas hydrophila 

پژوهش های ماهی شناسی    
 نویسنده مسئول –کاربردی 

1391 

1 

38 
بررسی آلودگی به انگلهای پریاخته ای در ماهی سرخ باله 

Scardinius erythrophthalmus  در حوزه شرقی

 تاالب انزلی 

همایش آبزی پروری و    
 پایدار اکوسیستم آبی

1391 

3 

38 
جداسازی و شناسایی بیماری آئروموناس هیدروفیال در کپور 

 ماهیان پرورشی استان گیالن

همایش آبزی پروری و    
 اکوسیستم آبی پایدار

1391 
1 

33 
و  سیمبتال به استرپتوکوکوز انیماه ییایباکتر یبررس

و پرورش  ریآنها در مراکز تکث یکیوتیب یمقاومت آنت یابیارز

 استان (Oncorhynchus mykiss) کمان نیقزل آال رنگ

  *
 

پژوهشی توسعه  -مجله علمی
 نویسنده مسئول -آبزی پروری

1391 

1 

38 
مقاومت در  شیبر افزا کیوتیبا پروب یغذاده ریتأث یبررس

 ییایجوامع باکتر رییو تغ الیدروفیبرابر آئروموناس ه

 دیسوف سف یدستگاه گوارش ماه

  *
 

پژوهشی زیست  -مجله علمی
 -شناسی میکروارگانیسم ها

 نویسنده مسئول

1391 

1 

89 
قرمز  یماه یزئونوز در استخرها یها یباکتر یبررس

 النیاستان گ

  *
 

پژوهشی شیالت  -مجله علمی
 نویسنده مسئول -ایران

1391 
1 

89 
و  یکروبیم ینئور) پارامترها اچهیآب در تیفیک یابیارز

 یپرور ی( بمنظور آبزییایمیکوشیزیف

  *
 

پژوهشی محیط  -مجله علمی
نویسنده  -زیست جانوری

 مسئول

1391 

1 

89 
OCCurance and inten sity of paraites in northern 

pike,Esox Lucius,from Anzali 

wetland,southwest of thecaspian sea 

 * 

بین المللی  کنگره هجدهمین 
 ایران.دانشکده شناسی میکروب

 پزشکی علوم دانشگاه پزشکی،

 تهران

1391 

8 



88 
STUDY OF ZOONOTIC BACTERIA IN 

GOLDFISH IN GUILAN PROVINCE 

* 

بین المللی  کنگره هجدهمین  
 ایران.دانشکده شناسی میکروب

 پزشکی علوم دانشگاه پزشکی،

 تهران

1391 

1 

88 
 یآبها یپرور یپژوهشکده آبز   * کاربرد بیوفیلم در آبزی پروری نوین

 یداخل
1391 

1 

88 
 یها میخون و آنز ییایمیوشیب یبر پارامترهااثرات ویرمی بهاره کپور 

 (Rutilusfrisiikutumی بچه ماهیان سفید)کبد

  * 

مجله فیزیولوژی و بیوتکنولوژی 
 آبزیان

1391 
8 

88 
کپور نقره  یعفون یها یماریب نیمهمتر

کنترل  یو راه ها Hypophthalmichthys molitrixیا

 از آنها یریشگیو پ

 

  * 
ل

ام
ه ک

قال
م

 

 یپرور یعلوم آبزمجله 
 مقاله کامل -شرفتهیپ

1391 

1 

88 
رودخانه کرگانرود در غرب  یفرمیکل یآلودگ زانیم یبررس

 النیاستان گ

 

 

  * 
ل

ام
ه ک

قال
م

 

 یپرور یعلوم آبزمجله 
 مقاله کامل -شرفتهیپ

1391 

2 

83 
خ باله بررسی آلودگی به انگل های پریاخته ای در ماهی سر

SCARDINIUS Erythrophthalmus  حوزه شرقی

 تاالب انزلی

آبزی پروری و اکوسیستم آبی   * 
 پایدار

1391 

8 

88 
بررسی اثرات زیست محیطی فلزات سنگین و میکروبی 

 پساب

)نهمین کنفرانس ملی روز   * 
 جهانی

1398 
8 

999 
 یبهداشت تیو وضع یدیتول یبر ساختارها یلیتحل

. مجله النیاستان گ یباگرم انیماهش پرور یاستخرها

 ترویجی پژوهشکده

 

  *
ل

ام
ه ک

قال
م

 

 یعلوم آبزمجله ترویجی 
 شرفتهیپ یپرور

1391 

 

1 

999 
STUDY OF ZOONOTIC BACTERIA IN 

GOLDFISH IN GUILAN PROVINCE.  

بین المللی  کنگره هجدهمین   *
 ایران.دانشکده شناسی میکروب

 پزشکی علوم دانشگاه پزشکی،

 1391ماه شهریور -1-9تهران، 

1391 

1 

999 
OCCurance and inten sity of paraites in 

northern pike,Esox Lucius,from Anzali 

wetland,southwest of thecaspian sea 

بین المللی  کنگره هجدهمین   
 ایران.دانشکده شناسی میکروب

 پزشکی علوم دانشگاه پزشکی،

 1391ماه شهریور -1-9تهران، 

1391 

8 

998 
تغییرات آنزیم های کبدی بچه ماهی سفید در مواجهه با 

  -رایدوویروس کارپیو

 1391 همایش ماهی شناسی بابل   
8 

998 
 لوسی)الکتوباسیبوم کیوتیبا پروب یغذاده ریتاث یبررس

با  یپس از مواجهه ساز دیسوف سف یماه ی( بر روسیبرو

 زایماریب یباکتر

 

*
 

 یآبها یپرور یپژوهشکده آبز  
 91در سال  یداخل

1391 

1 

998 
Identification of lactobacillus  

Gastrointestinal white perch fish( Sander 

Lucioperca) 

 

 * 

بین المللی  کنگره نوزدهمین 
 ایران.دانشکده شناسی میکروب

 پزشکی علوم دانشگاه پزشکی،

 1391ماه تهران، شهریور

1391 

1 

998 
Streptococcosis and antibiotic resistance 

in fecteced rainbow trout(oncorhynchus 

mykiss) 

 * 

بین المللی  کنگره نوزدهمین 
 ایران.دانشکده شناسی میکروب

 پزشکی علوم دانشگاه پزشکی،

 1391ماه تهران، شهریور

1391 

1 



998        

 آثار منتشره سایر کتب و

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - دانشجويي هاي نامه پايان سرپرستي

 

 

 

 

 

 

 تشويقات و جوايز علمي :

 تاريخ اعطاء اعطا كننده مورد رديف

 

 لوح تقدیر و تشویق  -1

 

 1310 موسسهاز ریاست محترم 

 1311 از طرف رئیس پژوهشکده تشویق برای راه اندازی آزمایشگاه انگل شناسی  1

 1311 از طرف رئیس پژوهشکده ازی آزمایشگاه باکتری شناسی آبزیانراه اندتشویق  2

 1319 از طرف استاندار لوح تقدیر از استانداری  6

 1390 از طرف رئیس پژوهشکده تشویق برای پژوهشگر برتر مرکزلوح  4

 تاریخ چاپ حاتتعداد صف ناشر نوع عنوان ردیف
نقش مایکوتوکسین ها در غذای  1

 دام وطیور
 1311 31 دانشگاه آزاد ترجمه وتالیف

 1311 82 دانشگاه آزاد ترجمه ژن تراپی در سرطان خون 2

–کیفیت آب، روش نمونه برداری  3

 آیین کار
موسسه استاندارد و  ترجمه و تالیف

تحقیقات صنعتی 
 ایران

11 1318 

 1391 10 علوم و تحقیقات  ترجمه  و گردآوری در آبزی پروریکوروم سنسینگ  8

 1391 11 علوم و تحقیقات ترجمه سیانوباکتریها 1

 1391 10 علوم و تحقیقات ترجمه بیولیچینگ منگنز  1

 1392 10 علوم و تحقیقات ترجمه  و گردآوری مشارکت سمبیوتیکی در منابع آبی 1

نقش زیست الیه ها در صنعت  1
 شیالت

 1391 191 موسسه علوم شیالتی تالیف

      

 سمت دانشگاه دوره تحصیلی عنوان ردیف
بررسی عصاره گیاهی موثر بر  1

باکتریهای بیماریزا خانواده 
 ویبریوناسه درماهی

 مشاور آزاد کارشناسی

بررسی عصاره گیاهی موثر بر  2
بیماریزا در فرآورده باکتریهای 
 های ماهی

 مشاور آزاد کارشناسی

1     



5 

تقدیر و تشکر از طرف رئیس پژوهشکده در انجام وظایف محوله در بخش بهداشت و 

 -بیماریها 

 1392 ز طرف رئیس پژوهشکدها

3 

 1312 از طرف رئیس پژوهشکده  جهت ارائه سمینار علمی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلیتقدیر   -2

 

7 

انجمن حمایت از بیماران کلیوی  لوح تقدیر

 بندر انزلی 

1392 

8 

از طرف معاون اداری، مالی و  لوح تقدیر روز زن -3

 برنامه ریزی پژوهشکده 

1393 

9 

 1398 از طرف رئیس پژوهشکده جهت ارائه سمینار علمی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلیتقدیر   -8

10 

 1391سال از طرف رئیس پژوهشکده تشویق و تقدیر برای دو  ثبت اختراع  -1

11 

 1391 از طرف رئیس پژوهشکده لوح تقدیر  روز زن  -1

12 

 1391 از طرف رئیس پژوهشکده لوح تقدیر  روز زن -1

16 

انجمن حمایت از بیماران کلیوی  لوح تقدیر

 بندر انزلی 

1398-1391 

 1391 از طرف رئیس پژوهشکده لوح تشویق برای پژوهشگر برتر مرکز 14

 1391 از طرف رئیس پژوهشکده تقدیر نامه برای سخنرانی علمی 15

 1391 از طرف رئیس پژوهشکده تقدیر نامه برای سخنرانی علمی 13

17    

18    

علمي و  …ها و  همكاري با مجامع ، شوراها ، كميسيونها، كميته -16

 پژوهشي داخلي و خارجي :

 عنوان رديف

  تاريخ

 عضويت

عضويت   مدت

 ماه به

 سمت*

 عضو 1390 1310 انجمن بیوتکنولوژی ایران 1

 عضو 1391 1318 عضو انجمن زیست شناسی  2

6 

 جابجایی و حفاظت – آب کیفیتعضو کمسیون و تدوین استاندارد ، 

 1919شماره  -کار آیین – لجن و رسوبیهای  نمونه

 عضو  1311

 عضو 1311 1311 عضو کارگروه بهداشت و آبزیان پژوهشکده آبزی پروری 4

 عضو 1390 1319 بهداشت ،درمان وآموزش پزشکیعضو آزمایشگاه همکار ومجاز با وزارت  5

 عضو 1391 1311 عضو انجمن میکروب شناسان ایران  3

 عضو 1391 1391 عضو انجمن پژوهشگران ایرانی 7



 مجری 1391 1391 مجری پروژه در واحد فناور پارک علم و فناوری رشت 8

9     

 …سمت : رييس ، دبير ، عضو، *

 تدريس دانشگاه و دوره های آموزشی در مراکز تحقيقاتی

 دانشگاه  زمان  مدت واحد درس عنوان رديف

 پیام نور رشت ماه1 3 ماهی پرورش تکثیر و 1

 پیام نور انزلی سال1 3 میکروبیولوژی عمومی 2

 دانشگاه آزاد اسالمی سال1 3 میکروبیولوژی عمومی 6

4 

مدرس کارگاه  آشنایی با سامانه علم سنجی

 علمی

 پژوهشکده آبزی پروری یک روز

5 

مدرس کارگاه  نحوه تهیه و تدوین گزارشات علمی و ترویجی

 یعلم

 پژوهشکده آبزی پروری یک روز

3 

مدرس کارگاه  بیماریهای ماهی قرمز

علمی و 

 آزمایشگاهی

 پژوهشکده آبزی پروری یک روز

7 

مدرس کارگاه  آموزش تکنیک دوره های باکتری شناسی

علمی و 

 آزمایشگاهی

دانشجو  -پژوهشکده آبزی پروری ساعت 30

 ی پژوهش محوردکترا

8 

مدرس کارگاه   ماهی میکروبی آزمایشهای انجام های روش با آموزش آشنایی

علمی و 

 آزمایشگاهی

 پژوهشکده آبزی پروری یک روز

 

 : دوره های آموزشی -17

 سال  محل  عنوان رديف

 ميزان ساعت

 ساعت 18 1379 موسسه استاندارد کرج  اندازه گیری نوع ومیزان آفالتوکسین 1

2 
یناژن و دانشگاه شرکت س  PCRمبانی تشخیص مولکولی وتکنیک 

  -شاهد

 ساعت 12 1381

 ساعت 36 1382 مرکز میزا کوچک رشت کنترل کیفی محصوالت شیالتی 3

 ساعت 8 1382 تهران -شرکت فردوس  دوره میکروبیولوژی 4

 ساعت 51 1381 اربابی دوره زبان و مکالمه 5

 ساعت 36 1381 مرکز میزا کوچک رشت کنترل کیفی خاویار 6

 ساعت 31 1385 مرکز میزا کوچک رشت SPSSش دوره آموز 7



8 
مرکز تحقیقات وتعلیمات  دوره ایمنی کار در آزمایشگاه 

 حفاظت وبهداشت کار

 ساهت 16 1386

9 ICT ساعت 8 1384 شرکت خزر رایانه بندر استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها 

11 ICT ساعت 12 1384 شرکت خزر رایانه بندر مفاهیم پایه فن آوری اطالعات 

11 ICT  ساعت 12 1384 شرکت خزر رایانه بندر اطالعات و ارتباطات 

 ساعت 34 1382 پژوهشکده آبزی پروری خدمت رسانی از دیدگاه قرآن 12

 ساعت 18 1383 پژوهشکده آبزی پروری اخالق پیامبران 13

 اعتس 17 1382 پژوهشکده آبزی پروری طبیعت و کشاورزی از دیدگاه اسالم 14

 ساعت 24 1385 پژوهشکده آبزی پروری سلوك نبوی 15

16 
 فرآوری و و تولید فیتوفاگ برگرماهی فرآوری و تولید

 (تیوب)های جدید بندی دربسته فشرده خاویار

 ملی تحقیقات مرکز

 آبزیان فرآوری

 ساعت 16 1385

 ساعت 53 5731 پژوهشکده آبزی پروری مکارم اخالق در صحيفه سجاديه 17

 ساعت 53 5736 پژوهشکده آبزی پروری شادی در اسالم 18

 ساعت 18 1387 پژوهشکده آبزی پروری مسئولیت انسان در اسالم 19

21 
 ساعت 18 1387 پژوهشکده آبزی پروری دنیا و آخرت ازدیدگاه قرآن

 ساعت 18 1387 پژوهشکده آبزی پروری پیامها و عبرتهای قرآن 21

 ساعت 18 1387 پژوهشکده آبزی پروری ها و چالش هاخانواده،فرصت ها،فراغت  22

 ساعت 50 5733 پژوهشکده آبزی پروری سوره یوسف 6تفسیر نمونه   07

 ساعت 24 1388 پژوهشکده آبزی پروری احکام نماز 24

 ساعت 18 1388 پژوهشکده آبزی پروری نقش اهل بیت در تبیین معارف اسالمی 25

 ساعت 50 5733 پروریپژوهشکده آبزی  احکام روزه 06

 ساعت 50 5733 پژوهشکده آبزی پروری احیای تفکر اسالمی 03

 ساعت 18 1389 پژوهشکده آبزی پروری آموزش مفاهیم و ترجمه قرآن کریم 28

 ساعت 8 1389 پژوهشکده آبزی پروری صحه گذاری روش های آزمون 29

 مسابقه  پژوهشکده آبزی پروری ( مسابقهپرسش درباره نماز )338 71

 مسابقه  پژوهشکده آبزی پروری ( مسابقه)خورشید هشتم 75

70 
 ساعت 53 5733 پژوهشکده آبزی پروری مدیریت اصالح الگوی مصرف از دیدگاه اسالم 

77 
 Testing & Calibration Laboratoriesدوره 

Awareness 
 ساعت 01 5733 پژوهشکده آبزی پروری

71 
دازه گیری)صاحه گاذاری   کاربرد هاای عادم قطعیات در انا    

 روشهای آزمون ( 
 ساعت 3 5733 پژوهشکده آبزی پروری

35 
دوره روشهای پیشگیری ودرمان بیماریهای شایع ماهیان 

 گرمابی

 ساعت 8 1389 پژوهشکده آبزی پروری

36 
دوره های استاندارد) کالیبراسیون ،ریشه یابی خطاها و 

 (  ISO/IEC17025محاسبه عدم قطعیت آزمون ،

 ساعت 12 1389-1388 ژوهشکده آبزی پروریپ



73 
 ساعت 53 5731 پژوهشکده آبزی پروری در سهای اخالقی از نهج البالغه

73 
 مسابقه   فرهنگی امام) ویژه امام زمان )ع (  مسابقه

 ساعت 21 1391 پژوهشکده آبزی پروری آسیب شناسی تربیت دینی 39

41 

Molecular techniques  such as: Nucleic acid 

extraction , Gel electrophoresis , Primer Design 

, Molecular principles of PCR ,RT PCR , 

Molecular cloning and Bacterial 

transformation 

Iran Biotechnology 

Society and Gene 

Transfer Pioneers 

Group(GTP) 

 ساعت 111 1391

15 
 ساعت 50 5735 ده آبزی پروریپژوهشک )ع(جاذبه و دافعه علی 

10 
 ساعت 56 5737 پژوهشکده آبزی پروری امر به معروف و نهی از منکر

17 
 ساعت 53 5737 پژوهشکده آبزی پروری شیوه های دعوت فرزندان به نماز توسط والدین 

11 
 ساعت 76 5737 پژوهشکده آبزی پروری 9همراه با تفسیر قرآن کریم جلد 

11 
وشهای ناوین تشاخیص بیماریهاای عفاونی     دوره آموزشی ر

 ماهی قزل آال
 ساعت 51 5731 پژوهشکده آبزی پروری

16 
دوره آموزشی بیماریهای عفونی مهلاک در مااهی قازل آالی    

 رنگین کمان پرورشی
 ساعت 6 5731 پژوهشکده آبزی پروری

13 
آشنایی با تشکیل شرکت های دانش بنیان و تشکیل هسته ها 

 و واحدهای فناور
 ساعت 3 5736 ژوهشکده آبزی پروریپ

13 
کاربرد ژنتیک مولکولی در تشخیص هویت گونه ای و جمعیتی 

 آبزیان
 ساعت 3 5736 پژوهشکده آبزی پروری

13 
 ساعت 3 5736 پژوهشکده آبزی پروری End noteرفرانس نویسی مقاالت با استفاده از نرم افزار 

11 
 ساعت 3 5736 پژوهشکده آبزی پروری ترویجی -لمینحوه تهیه و نگارش گزارشات و تولیدات ع

15 
 ساعت56 5733 پژوهشکده آبزی پروری بهداشت و بیماریهای ماهیان در قفس

10 
 ساعت53 5733 پژوهشکده آبزی پروری دوره آموزشی مجازی یادگیری مستمر )چندرسانه ای(

17 
 ساعت3 5733 پژوهشکده آبزی پروری هپیشرفت سنجی علم حضوری آموزشی دوره

11 
 در هاا  بخشانامه  و مقررات و قوانین حضوری آموزشی دوره

 یرجای شهید جشنواره و عملکرد ارزیابی حوزه
 ساعت3 5733 پژوهشکده آبزی پروری

11 
 انادازهای  چشم و سنجی علم مبانی حضوری آموزشی دوره

 معل تولید
 ساعت3 5733 پژوهشکده آبزی پروری

 
    

 

 ا حوزه فعالیت گروه:ثبت نوآوری مرتبط ب -

 نام نوآوری ردیف
تاریخ و شماره ثبت/ 

 تأییدیه
 مرجع تأیید کننده

1 
جداسازی و شناسایی باکتری الکتوباسیلوس برویس از 

 روده ماهی سوف سفید برای اولین بار در ایران و جهان
5731- KR021404.1 ncbi 



2 
جداسازی و شناسایی باکتری انتروکوکوس فاسیوم از 

 ماهی سوف سفید برای اولین بار در ایران و جهانروده 
5731-KP869848.1 ncbi 

3 
جداسازی و شناسایی باکتری الکتوباسیلوس برویس از 

 روده ماهی سفید برای اولین بار در ایران و جهان
5731-KR021406.1 ncbi 

4 
جداسازی و شناسایی باکتری الکتوباسیلوس برویس از 

 ین بار در ایران و جهانروده ماهی کلمه برای اول
5731-KR021405.1 ncbi 

5 
 Lactobacillus brevisجداسازی و شناسایی باکتری 

strain m-faeed  از روده ماهی سوف سفید 
MG746624.1- 1396 ncbi 

 Pseudomonas جداسازی و شناسایی باکتری 6

alcaliphila  از دریای خزر MG746623.1-1396 ncbi 

7 
 Pseudomonas سایی باکتریجداسازی و شنا

alcaliphila strain s.m.alikhani2 از دریای خزر MG746622.1-1396 ncbi 

 Pseudomonas جداسازی و شناسایی باکتری 8

alcaliphila strain s.m.alikhani3 از دریای خزر MG746623.1-1396 ncbi 

 Alcaligenes faecalis جداسازی و شناسایی باکتری 9

strain s.alikhani1 از دریای خزر MG746621.1-1396 ncbi 

 Pseudomonas جداسازی و شناسایی باکتری 11

psychrophila strain HM از ماهی قزل آال 
MH206165.1-1397 

 
ncbi 

11 
فرآیند استخراج باکتری پروبیوتیک ثبت اختراع 

)الکتوباسیلوس برویس(ماهی سفید و ماهی سوف سفید 

 دریای خزر

اره ثبت در شم31636

اختراعات و سازمان ثبت 

 اسنادکشور

اختراعات و سازمان ثبت 

 اسنادکشور

12 
تولید پروبیوتیک بومی ماهی با اثر لیستریا ثبت اختراع 

 مونوسیتوژنز
35170 

اختراعات سازمان ثبت 

       اسنادکشورو

 سوابق اجرايي : -

 تاريخ انتصاب سمت رديف

 مدت اشتغال در سمت

 همذكور به ما 

1 

 ولوژی (بیمیکروآزمایشگاه آزمایشگاه آبزیان )  ارشد کارشناس

 

3108 3103 

2 

 آزمایشگاه بیوتکنولوژیارشد کارشناس 

 

3103 3101 

6 

 3109-3101عضو شورای پژوهشی بخشها در سال 

 

3101 3101 

 3101 3101 و مشاور مرکز آبزیانفرآوری آزمایشگاه  ارشد  کارشناس 4

 تاکنون 3101 یشگاه باکتری شناسیآزما مدیر فنی 5

 تاکنون 3101 کارشناس ارشد بخش بهداشت و بیماریها 3

  3101 کارگروه بخش بهداشت و بیماریها آبزیان در پژوهشکده آبزی پروریعضو  7

 3131 3138 معاون بخش بهداشت و بیماریها  8

  3131 عضو شورای پژوهشی مرکز 9

 3131 3131 پژوهشکده آبزی پروری مسئول روابط اطالعات علمی 10

11    



20- 

 ميزان تسلط مهارت رديف

 خوب انگلیسیزبان  1

 عالی میکروبیولوژی غذایی 2

 عالی میکروبیولوژی آب و آبزیان 6

 عالی میکروبیولوژی محیطی 4

 خوب Word – Excel – Power point - Internet کامپیوتر 5

 عالی می از آبزیان و ارزیابی آناستخراج  پروبیوتیک بوفرآیند  3

 خوب ژنتیک باکتریها آزمایشات  در زمینه 7

 خوب در زمینه ایمنی ماهی و آبزیان 8

9 

 ماهی میکروبی آزمایشهای انجام های روش و تجهیزات با آشنایی

 

 عالی

 عالی بیماریها و بهداشت زمینه در و گرمابی سردآبی ماهیان دهندگان پرورش به کارشناسی خدمات ارائه 10

 خوب مقاله نویسی در علوم شیالتی 11

در اين جدول الزم است به مهارتهايي نظير آشنايي با زبانهاي بيگانه،   *

 .اشاره شود …كامپيوتر و 

 : ساير موارد -21

 دانشجویی کارشناسی های مشاور پایان نامه  -1

  spssکاربرد تهیه و تدوین گزارش دوره آموزشی: آشنایی با مبانی و -9 

  یان مقاطع مختلف آموزش باکتری شناسی عملی به دانشجو-1

 تهیه گزارش تلفات بیماری آئروموناس در مزارع پرورش ماهیان سردآبی -4

 تهیه کتابچه وسایل آزمایشگاهی و رنگ آمیزی آزمایشگاه باکتری شناسی -5

 3105همکاری در امر اجرای همایش علمی روز مزرعه  -9

 محصوالت شیالتیو تدوین گزارش دوره آموزشی: تهیه  -8

 3104تدوین استاندارد آب  سال  -0

 تدریس دوره علم سنجی  در پژوهشکده آبزی پروری -6

  داوری پروژه های تحقیقاتی -38

 تدریس دروس میکروبیولوژی و بهداشت و بیماریها -33

 در پژوهشکده شت و بیماریهامربوط به بخش بهدا همکاری در راه اندازی کارگاهها ی آموزشی و اجرایی -39

 تدریس کارگاه بیماریهای ماهی قرمز در پژوهشکده آبزی پروری -31

 مدیریت بهداشتی در پرورش قفسعملی همکاری در کارگاه  -34

 تهیه پوستر و بنر و تابلوهای آموزشی -35

 جذب اعتبار پژوهشی و همکاری در پروژه -39

 تهیه دستورالعمل علمی و ترویجی -38

 رویجی تهیه یافته های علمی و ت -30

 تهیه گزارشات علمی پروژه های مختلف  -36

 شرکت درجلسات و نشست های علمی در پژوهشکده و مراکز تحقیقاتی وابسته -98

  


