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 وزارت جهاد كشاورزي

و   سازمان تحقيقات
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 محققين

mailto:Fshnfahim@yahoo.com


 : ها و طرحهاي تحقيقاتي پروژه

 ردیف

 عنوان پروژه/طرح
شماره 

 مصوب

نوع 

 *تحقيق
 واحد اجرا

سمت 

در 

پروژه/

 طرح

 **وضعيت 
سال 

 شروع

سال 

 خاتمه

بررسي تاثير مواد نگهدارنده بر عمر  8

 ماندگاري برگر ماهي فيتوفاگ

مرکز ملي تحقيقات  خاص 

 فرآوري آبزیان

 8353 مختومه همكار

8353 

بررسي بهبود بافت و قابليت پذیرش برگر  0

ماهي کپور نقره اي با افزودن پكتين در 

 مواد برگر

مرکز ملي تحقيقات  خاص 

 فرآوري آبزیان

 8353 مختومه مجري

8338 

تهيه سوسيس ماهي غني شده با روغن با  3

استفاده از فناوري امولسيون و مواد 

 افزودني جهت تطابق مزه، رنگ و بافت

مرکز ملي تحقيقات  خاص 

 فرآوري آبزیان 

 8358 8353 مختومه همكار

 Fishارزیابي کيفي کنسرو کوفته ) 3

balls از گوشت چرخ شده ماهي کپور )

 یا بدون نشاسته( نقره اي )حاوي

مرکز ملي تحقيقات  مستقل 

 فراوري آبزیان 

 8351 8353 مختومه همكار

بررسي امكان توليد اسنك هاي حجيم  8

شده از اضافات گوشت فيله ماهي کپور 

 نقره اي

مرکز ملي تحقيقات  مستقل 

 فرآوري آبزیان 

 8351 8353 مختومه همكار

استفاده از قسمتهاي خاص ماهي کپور  1

 نقره اي براي توليد فيله

مرکز ملي تحقيقات  مستقل 

 فرآوري آبزیان 

 8351 8353 مختومه همكار

بررسي امكان توليد بستني با استفاده از  3

پروتئين هاي تغليظ شده ماهي فيتوفاگ به 

 جاي شير

مرکز ملي تحقيقات  مستقل 

 فرآوري آبزیان 

 8353 8358 مختومه همكار

ماشين آالت تریمينگ ارزیابي مقایسه اي  5

 فيله ماهي کپورنقره اي

مرکز ملي تحقيقات  مستقل 

 فرآوري آبزیان 

 8355 8353 مختومه همكار

بررسييي امكييان اسييتفاده از فيييلم هيياي   3

خوراکي ) سدیم آلژینيات، پيروتئين آب   

پنيرو و مخلوط آن ها ( براي بسيته بنيدي   

 ماهي کيلكاي سر و دم زده شكم خالي

مرکز ملي تحقيقات  مستقل 

 فرآوري آبزیان 

 8355 8358 مختومه همكار



82 

دي مقایسه کيفيت وپتانسيل اقتصا

توليدکباب کوبيده از گوشت کپور نقره 

 اي

مرکز ملي تحقيقات  مشترک 

 فرآوري آبزیان 

 8355 8358 مختومه همكار

 Fish)بررسي امكان تهيه خمير ماهي  88

paste) پرورشي آماده مصرف از ماهيان

 در بسته بندي جدید

مرکز ملي تحقيقات  مشترک 

 فرآوري آبزیان 

 8355 8358 مختومه همكار

بررسي عمر ماندگاري و تعيين ميزان  80

پذیرش کنسرو کوفته ماهي کپور نقره اي 

در مقایسه با کوفته ماهي با پوشش 

 وکيوم  سوخاري در کيسه

مرکز ملي تحقيقات  مشترک 

 فرآوري آبزیان 

 8355 8358 مختومه همكار

و   تعيين زمان ماندگاري ماهي قزل آال 83

فيتو فاگ در شرایط مختلف یخچال، یخ 

 درجه سانتيگراد -02پوشي و 

مرکز ملي تحقيقات  مستقل 

 فرآوري آبزیان 

 8355 8358 مختومه همكار

بهينه سازي هندلينگ ماهيان گرمابي  83

 مجتمع شهداي قصر شيرین

مرکز ملي تحقيقات  مشترک 

 فرآوري آبزیان 

 8353 8355 مختومه همكار

بررسي امكان تهيه پودر سوپ ماهي با  88

استفاده از کنسانتره و سایر افزودني هاي 

 الزم در استان سيستان و بلوچستان

مرکز ملي تحقيقات  مشترک 

 فرآوري آبزیان 

 8353 8355 مختومه همكار

نگهدارنده هاي بررسي تاثير استفاده از   81

طبيعي )رزماري و آویشن( بر پایداري 

گوشت بدون استخوان ماهي کپور نقره اي 

 در شرایط انجماد

مرکز ملي تحقيقات  مستقل 

 فرآوري آبزیان 

 8338 8353 مختومه همكار

بررسي امكان استفاده از ژالتين استخراج  83

شده از زایدات فرآوري کپور ماهيان 

 کم چرب پرورشي در توليد کره

مرکز ملي تحقيقات  مستقل 

 فرآوري آبزیان 

 8338 8353 مختومه همكار

بررسي اثر انجماد سریع و کند روي  85

کيفيت گوشت ماهي تيالپيا )شكم خالي و 

 فيله(

مرکز ملي تحقيقات  مستقل 

 فرآوري آبزیان 

 8338 8353 مختومه همكار

ارزیابي تازگي گوشت ماهي تيالپيا  83

شده در یخ و دماي یخچال به نگهداري 

 روش اندازه گيري شاخص هاي کيفيت

مرکز ملي تحقيقات  مستقل 

 فرآوري آبزیان 

 8338 8353 مختومه همكار



ارزیابي کيفي و تعيين عمر ماندگاري  02

 فرآورده هاي دودي سرد و گرم کيلكا

مرکز ملي تحقيقات  مستقل 

 فرآوري آبزیان

 8338 8353 مختومه همكار

بررسي روش توليد فيش برگر تلفيقي  08

 کيلكا و تعيين ميزان پذیرش آن

مرکز ملي تحقيقات  مستقل 

 فرآوري آبزیان

 8338 8353 مختومه همكار

بررسي روشهاي توليد انواع کيلكاي  00

 خشك در طعم هاي مختلف

مرکز ملي تحقيقات  مشترک 

 فرآوري آبزیان

 8338 8353 مختومه همكار

مناسب توليد کيلكاي ناني تعيين روش  03

 شده و ارزیابي ميزان پذیرش آن

مرکز ملي تحقيقات  مشترک 

 فرآوري آبزیان

 8338 8353 مختومه همكار

 Fishمقایسه خصوصيات کيفي  03

paste توليد شده از گوشت چرخ کرده

 ماهي کيلكا و کپور نقره اي 

0-80-

80-

30833 

مرکز ملي تحقيقات  مستقل

 فرآوري آبزیان

 8333 8330 مختومه همكار

بررسي تغييرات خصوصيات کيفي و تعيين  08

عمر ماندگاري فرآورده دودي گرم ماهي 

کيلكا در بسته بندي معمولي و اتمسفر 

 اصالح شده

0-80-

80-

30838 

مرکز ملي تحقيقات  مستقل

 فرآوري آبزیان

 8333 8330 مختومه همكار

ارزیابي مخاطرات آزمایشگاه هاي مرکز  01

 ملي فرآوري

0-80-

80-

30821 

مرکز ملي تحقيقات  مستقل

 فرآوري آبزیان

 8333 8330 مختومه همكار

بررسی استفاده از عصاره نانو کپسول رازیانه  03

به منظور افزایش زمان ماندگاری گوشت 

 چرخ شده ماهی فیتوفاک

مرکز ملي تحقيقات  مستقل 

 فرآوري آبزیان

 8333 8333 مختومه همكار

میگوی از  تولید فرآورده های خشک 05

 Macro brachiumریز

Nipponese   تاالب بین المللی بندر

 انزلی
 

بخش تحقيقات  مستقل 

 فرآوري آبزیان

 8333 8338 درحال اجرا همكار

مقایسه کیفیت و عمر ماندگاری مارینااد   03

سرد و گرم تولید شده از کیلکاا ماهیاان   

 دریای خزر

(Clupeonella Cultriventris) 

بخش تحقيقات  مستقل 

 فرآوري آبزیان

 8335 8331 اجرا دستدر مجري

 فارآورده  مصار   فرهنا   طرح ترویج 32

 ماهیان کپور از متنوع های

بخش تحقيقات  خاص 

 فرآوري آبزیان

 8335 8331 در دست اجرا همكار



 lalsea یپااال  ستیماده ز ریتاث یبررس 38

biorem تیو وضاا  دیااتول زانیااباار م 

 انیا پرورش کپور ماه یاستخرها یستیز

 ینیچ

  

 

 خاص

پژوهشكده آبزي 

 پروري آبهاي داخلي

 

 همکار

 

 در دست اجرا
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8 Survey of Preservatives on Shelf life of 

Silver carp Burger  

  Food and agriculture 

organization of the united 

nation(FAO) 

 2006 

 

0 Quality improvement of silver carp 

fingers by optimizing the level of 

major elements influencing texture 

  International food research 

journal 

21 2014 

 

3 EFFECT OF STARCH 

UTILIZATION ON SENSORY 

QUALITY OF SILVER CARP 

(Hypophthalmichthys molitrix) FISH 

BALL    CAN 

  Food and agriculture 

organization of the united 

nation(FAO) 

 2009 

 



3 A phylogeny analysis on six mullet 

species (Teleosti: Mugillidae) 

using PCR-sequencing method 

  Iranian Journal of Fisheries 

Sciences 

 2013 

 

، BHAمقایسه تاثير توام آنتي اکسيدان هاي  8

BHT  با بسته بندي تحت خالء بر کيفيت و

 ماندگاري برگر پخته روکشدار ماهي کپور نقره اي

×
 

همایش شيالت و آبزیان دانشگاه آزاد  

 واحد الهيجان

 831

5  

تغييرات فيزیكي،شيميایي و کيفيت حسي برگر  1

 درجه -85اي تحت دماي ماهي کپور نقره 

مجله علمي تخصصي پژوهشنامه آبزیان   

 دانشگاه آزاد واحد الهيجان

24 8330 

 

×  تاثير انجماد بر کيفيت انواع فراورده هاي دریایي 3
نخستبن همایش فرآوري و بهداشت مواد  

 غذایي

 8353 
 

ارزیابي و مقایسه کيفيت ميكروبي و شيميایي  5

ميگو طي سه ماه نگهداري در ماریناد سرد و گرم 

 دماي یخچال

×
 

نخستبن همایش فرآوري و بهداشت مواد  

 غذایي

 8353 

 

3 Changes in microbial spoilage indices 

silver carp Burger 

(Hypophthalmichthys molitrix) under 

the temperature of  

-18°C  

 ×
شانزدهمين کنگره بين المللي ميكروب  

 ایرانشناسي 

 0288 

 

82 Changes of kilka burger(clupeonella 

cultriventris) microbial spoilage 

indices under the temperature of -18ċ 

نخستين کنگره بين المللي آبزي پروري  × 

خاورميانه وآسياي مرکزي 

(MECCA2015) 

 0288 

 

88 Investigation different levels of canola 

meal on growth performance and body 

composition rutilus frisii kutum 

fingerlings 

نخستين کنگره بين المللي آبزي پروري  × 

خاورميانه وآسياي مرکزي 

(MECCA2015) 

 0288 

 

80       Comparison of growth factors 

rutilus Kutum two races autumn and 

spring after the transfer of Caspian Sea 

نخستين کنگره بين المللي آبزي پروري  × 

خاورميانه وآسياي مرکزي 

(MECCA2015) 

 0288 

 

 تهیه برگر ماندگاری و حسی های ویژگی بهبود 83

 پکتین از استفاده ایبا نقره کپور ماهی از شده

(Hypophthalmicthys molitrix) 

علوم وفنون شيالتي مجله علمي پژوهشي   

 دانشگاه تربيت مدرس نور

 8331 
 

میکروباای  بررساای مقایسااه ای شاخصااهای فساااد  83

گوسااله   قرمز)وبرگرگوشات   برگرماهی کپورنقره ای

 -c71. طی نگهداری درسردخانه 

هاي نوین  نخستين همایش ملي یافته  ×

 ميكروبيولوژي

 8333 
2 



88 Effect of citrus pectin on functional 

properties of silver carp 

(Hypophthalmicthys molitrix) burger 

 × 11th Asian Fisheries and 

Aquaculture Forum 

Bangkok-Thailand 

 0281 

 

81  
Changes of Microbial spoilage indices 

Beluga caviar processed (Husu husu) 

during storage at 

 -2ċ 

×  International Conference on the 

Future of Sturgeon Aquaculture 

5-6 September 2016 

Rasht-Iran 

 0281 

 

 
 

ویار ارزیابی مقایسه ای شاخصهای فساد شیمیایی خا 83

طای   پرورشای  خام وعما  آوری شاده فیا  مااهی    

 Husu)درجاه ساانتیگراد   2±4نگهاداری دردماای   

husu)   

دومين همایش روش هاي افزایش    ×

 )تكنو فود(ماندگاري فرآورده هاي غذائي

 8338 

 

استفاده از ریز جلبکها جهت توسا ه فارآورده هاای     85

 غذایی فرا سودمند
دومين همایش روش هاي افزایش  × 

 )تكنو فود(ماندگاري فرآورده هاي غذائي
 8338 

 

دومين همایش روش هاي افزایش  ×  تاثیر استفاده از آنتی اکسیدانها در مواد غذایی 83

 )تكنو فود(ماندگاري فرآورده هاي غذائي
 8338 

 

ارزیابی مقایسه ای شاخصهای فسااد شایمیایی فیلاه     02

خام و دودی قزل آالی پرورشای طای نگهاداری در    

 درجه سانتیگراد 2±5/0دمای 

همایش روش هاي افزایش دومين   ×

 )تكنو فود(ماندگاري فرآورده هاي غذائي

 8338 

 

بررسی توام پلای فنلهاای چاای سابز وبساته بنادی        08

وکیوم جهت افزایش ماندگاری گوشت چارخ شاده   

 ماهی کپور نقره ای در دمای یخچال

دومين همایش روش هاي افزایش   ×

 )تكنو فود(ماندگاري فرآورده هاي غذائي

 8338 

 

00 Effect of pectin on the quality changes 

in minced Silver carp 

(Hypophthalmicthys molitrix) flesh 

during chilled storage 

 

  Intfoodtechno2018 

Istanbul- turkey 

 2018 

 



  توسط بوتیک از ضای ات سیبیتولید پرو 03

Lactobacillus casei  هینه سازی فرایند بو

 ایش پاسخ سطحمطراحی آزتوسط 

 

پژوهشی نوآوری در علوم و  –مجله علمی   

 فنون غذایی دانشگاه آزاد واحد سبزوار

 7931 

 

03 Changes of Microbial Spoilage Indices 

Beluga Caviar Processed (Huso Huso) 

During Storage at -2°C 

  Aff journal 

Agriculture, Forestry, Fisheries 

  
2018  

08 Anionic Surfactant Determination at 

the Anzali Wetland, Iran 

 

  Journal of Chemical 

Environmental and Biological 

Engineering 

 2018 

 

 

 

01 The Quality Changes of Frozen and 

Dried Tiny Shrimp (Macro brachium 

Nipponese) Meat during Six Months 

Storage 

  Journal of Nutrition and Health 

Sciences 

 2018 
 

 یغن یپودر سوپ صن ت تیفیو ک یماندگار یابیارز 03

 Macrobrachium یگااااویبااااا م شااااده

nipponense  ماااه  1و  نینااو ونیفرموالساا یطاا

 اتاق یدر دما ینگهدار

 7931  مجله علمی شیالت ایران  

 

در دو  یکروبیو م ییایمیفساد ش یشاخصها یابیارز 05

 یو گوشت قرمز ط یشده از ماه دینوع برگر تول

 گرادیدرجه سانت -71 یدر دما یماه نگهدار سه

 7931  مجله پژوهشهای علوم و فنون دریایی  

 

هاي علمي وپژوهشي معتبر داخلي یا خارجي اشاره  در مورد مقاالت چاپ شده، باید صرفاً به مقاالت چاپ شده در مجله  *

 دشو

 :کتب و سایر آثار منتشر شده -  88

 تيراژ نوع* عنوان ردیف
 تعداد

 صفحات
 تاریخ چاپ

 7914 40 9 گرد آوری هیستامین در بافت ماهی 7

 7914 70 70 ترجمه ماریناد 4

 7917 40 9 ترجمه ابزارهای مدیریت ایمنی غذا 9

 7914 75 70 ترجمه فرآورده های شیالتی 2

5 
برگر ماهی کپور نقره ای با بهبود ویژگیهای کیفی 

 افزودن پکتین در مواد برگر

 7937 52  تالیف

 7935 700  ترجمه مواد غذایی ومیکروب شناسی صن تی 1



 7935 40  ترجمه فساد ماهی 1

 7935 30  گردآوری روش کار آزمونهای میکروبی مواد غذایی 1

 ،نوع: تاليف، گردآوري ، ترجمه… 

 

 : تشويقات و جوايز علمي-81

 ردیف
 تاریخ اعطاء اعطا کننده مورد

 44/9/7911 ریاست موسسه تحقیقات شیالت حضور ف ال در بیستمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 7

4 
حضور در نمایشگاه دوره ای دستاوردها و توانمندی های موسسات 

 و مراکز تحقسقاتی درمح  دائمی نمایشگاه های سازمان تات

 5/74/7911 روابط عمومی سازمان تاتریاست اداره 

9 
 74/4/7911 رییس مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان راه اندازی آزمایشگاه های مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان

2 
حضور ف ال در برگزاری نخستین همایش ملی فرآوری و بهداشت 

 فرآورده های شیالتی

 75/74/7913 رییس مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان

5 
 74/1/7930 ریاست موسسه تحقیقات شیالت حضور ف ال در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

1 
حضور ف ال در نمایشگاه فن بازار جمهوری اسالمی ایران در مح  

 7930دائمی نمایشگاه بین المللی تهران آذر 

مدیر ک  دفتر تجاری سازی و انتقال فناوری 

 سازمان تات

73/70/7930 

1 
 70/9/7937 ریاست موسسه تحقیقات شیالت حضور ف ال در بیست وپنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

1 
حضور ف ال در نمایشگاه فن بازار جمهوری اسالمی ایران در مح  

 7930دائمی نمایشگاه بین المللی تهران آذر 

 45/70/7930 رییس مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان

 علمي و پژوهشي داخلي و خارجي : …ها و  همكاري با مجامع ، شوراها ، کميسيونها، کميته-83

 سمت : ریيس ، دبير ، عضو *

 رديف
 عنوان

  تاريخ

 عضويت

عضويت   مدت

 ماه به

 سمت*

 عضو ماه80 8358 انجمن ميكروبشناسي ایران 8

 عضو ماه80 8358 شيالتکميته علمي فني مرکز تحقيقات فرآوري آبزیان  0

 عضو تاکنون 8353 شوراي پژوهشي مرکز ملي تحقيقات فراوري آبزیان 3

 عضو تاکنون 8338 انجمن پروبيوتيك و غذاهاي فراسودمند ایران 3



 

 تدریس-85

 

 هاي دانشجویي : نامه  سرپرستي پایان -19

 

 سوابق اجرايي : -21

 عنوان واحد درسي رديف

 تعداد واحد

 سال تحصيلي تدريس دانشگاه محل

 نيمسال

ی
ظر

ن
 

ي
مل

ع
 

ل
او

 

وم
د

 

8        

0        

3        

3        

 رديف
 عنوان

 مقطع

 دانشگاه
سال 

 تحصيلي

 نيمسال
ي

اس
شن

كار
 

شد
ار

 

 
 

ی
تر

دك
 

ل
او

 

وم
د

 

8        

0        

3        

 رديف
 تاريخ انتصاب سمت

 مدت اشتغال در سمت

 مذكور به ماه 

8 
کارشناس آزمایشگاه جلبك مرکز آموزش ترویج ميگو کالهي 

 ميناب

 ماه88 8/3/8338

 ماه03 8/8/8358 سرپرست کنترل کيفي  مرکز ملي تحقيقات فرآوري آبزیان شيالت 0

3 
مسئول آزمایشگاه عمل آوري مرکز ملي تحقيقات فرآوري آبزیان 

 شيالت

8/8/8353 8/8/8353 

 تاکنون 8/8/8353 غذایيکارشناس بيوشيمي مواد  3



 مهارتهاي شخصي

 رديف
 ميزان تسلط مهارت

 خوب آشنایي با زبان انگليسي 7

 خوب آشنایي با کامپيوتر 4

9   

2   

 اشاره شود. …در این جدول الزم است به مهارتهایی نظیر آشنایی با زبانهای بیگانه، کامپیوتر و   *

 : ساير موارد -22

 


