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 كارشناسي و باالتر اشاره شود. * صرفًا به مدارك تحصيلي

بررسی میزان دپذیرش کباب لقمه تلفیقی ماهی کپور نقره ای و میگو و بررسی  :عنوان پايان نامه كارشناسي -

 تغییرات کیفی آن در حین نگهداری در دمای انجماد

ررسی تاثیر فرآیند حرارتی بر ارزش غذایی و عمر ماندگاری کیلکای روکش شده منجمد ب :عنوان پايان نامه كارشناسي -

 )خام و پخته( در طول مدت نگهداری در سردخانه



 پروژه ها و طرحهای تحقیقاتی : -61
شماره ثبت گزارش 

 نهايی

سال 

 خاتمه

سال 

 شروع

 سمت در وضعیت**

 پروژه/طرح

 رديف ن پروژه/طرحعنوا شماره مصوب نوع تحقیق* واحد اجرا 

 مجری خاتمه یافته 8811 8811 
مرکز ملی تحقیقات فرآوری 

 آبزیان

 -پایان نامه دانشجویی

 مطالعه موردی
- 

بررسی میزان دپذیرش کباب لقمه تلفیقی ماهی کپور نقره ای و میگو و بررسی 

 تغییرات کیفی آن در حین نگهداری در دمای انجماد
8 

 کارهم خاتمه یافته 8811 8811 
مرکز ملی تحقیقات فرآوری 

 آبزیان
 1 -81 -81 -11017 طرح مستقل

بررسی اثرات حمل و نقل و نگهداری  ماهی قزل آالی رنگین کمان به پروژه 

   صورت زنده برکیفیت گوشت
1 

 
 همکار خاتمه یافته 8811 8817

مرکز ملی تحقیقات فرآوری 

اداره کل شیالت استان  0آبزیان

 سیستان و بلوچستان

 4 -81 -81 -17018 طرح خاص
پروژه بررسی امکان تهیه پودر سوپ آماده مصرف از گوشت ماهیهای صید 

 8 ضمنی و ضایعات تون ماهیان 

 همکار خاتمه یافته 8811 8817 
مرکز ملی تحقیقات فرآوری 

 آبزیان
 1 -81 -81 -11014 طرح مستقل

استفاده از اشعه گاما و  پروژه پاستوریزاسیون سرد فیله قزل آالی رنگین کمان با

 ارزیابی عمر ماندگاری محصول
4 

 
 همکار خاتمه یافته 8811 8811

مرکز ملی تحقیقات فرآوری 

مدیریت شیالت و  -آبزیان

آبزیان جهاد کشاورزی استان 

 کرمانشاه

 5 بررسی امکان بهبود حمل و نقل ماهیان پرورشی گرمابی در استان کرمانشاه 4 -81 -81 -17008 طرح خاص

 
 همکار خاتمه یافته 8815 8811

مرکز ملی تحقیقات فرآوری 

مدیریت شیالت و  -آبزیان

آبزیان جهاد کشاورزی 

 آذربایجان شرقی

 1 پروژه بررسی تهیه خمیر ماهی آماده مصرف از گوشت ماهیان پرورشی - طرح خاص

 همکار خاتمه یافته 8817 8878 
مرکز ملی تحقیقات فرآوری 

 شیالت ایرانسازمان  -آبزیان
 1 پروژه بررسی روش تولید فیش برگر تلفیقی کیلکا و تعیین میزان پذیرش آن 4 -81 -81 -17818 طرح خاص

 همکار خاتمه یافته 8817 8878 
مرکز ملی تحقیقات فرآوری 

 آبزیان
 طرح مستقل

17884- 1701- 81- 

81- 81 

ای یخچال به ارزیابی تازگی گوشت ماهی تیالپیا نگه داری شده در یخ و دم

 روش اندازه گیری شاخص های کیفیت
1 

 همکار خاتمه یافته 8817 8878 
مرکز ملی تحقیقات فرآوری 

 آبزیان
 طرح مستقل

17888- 1701- 81- 

81- 81 

پروژه بررسی اثر انجماد سریع و کند روی کیفیت گوشت ماهی تیالپیا )شکم 

 خالی و فیله(
7 

 همکار خاتمه یافته 8817 8878 
ملی تحقیقات فرآوری  مرکز

 آبزیان
 1 -81 -81 -17810 طرح مستقل

بررسی امکان استفاده از ژالتین استخراج شده از زایدات فرآوری کپور ماهیان 

 پرورشی در تولید کره کم چرب
80 

 همکار خاتمه یافته 8817 8878 
مرکز ملی تحقیقات فرآوری 

 آبزیان
 1 -81 -81 -17801 طرح مستقل

ستفاده از  نگهدارنده های طبیعی )رزماری و آویشن( بر پایداری بررسی تاثیر ا

 گوشت بدون استخوان ماهی کپور نقره ای در شرایط انجماد 
88 



 مجری خاتمه یافته 8870 8871 
مرکز ملی تحقیقات فرآوری 

 آبزیان
 81 بررسی تاثیر لعاب های مختلف روی کیفیت کیلکای سوخاری 1-81-81-70018 طرح مستقل

 همکار خاتمه یافته 8878 8871 
مرکز ملی تحقیقات فرآوری 

 آبزیان
 88 تولید انواع فرآورده های خشک طعم دار از کیلکا - طرح خاص

 
 همکار خاتمه یافته 8878 8871

مرکز ملی تحقیقات فرآوری 

 آبزیان
 - طرح خاص در امد زا

ره ، بررسی وضیعت آالینده های )فلزات سنگین ،سموم ارگانوکلره و فسف

(موجود در بات خوراکی ماهیان اقتصادی در PAHsهیدروکربن های نفتی 

 صید تاالب بین المللی بندر انزلی با تاکید بر سالمت آبزیان و جوامع انسانی

84 

 8878 8878 

 - طرح خاص در امد زا بخش تحقیقات فرآوری آبزیان همکار 

و دارویی با  تولید میکروکپسول روغن ماهی کیلکا برای مصارف غذایی

استفاده از پپتیدهای زیست فعال ژالتین استحصالی از زائدات فرآوری کپور 

 نقره ای

85 

 8874 8871 
 مصوب موسسه بخش تحقیقات فرآوری آبزیان همکار خاتمه یافته

بررسی فرآیند تولید کیفی و تعیین عمر ماندگاری فرآورده دودی گرم ماهی  71845-81-81-1

 ندی معمولی و اتمسفر اصالح شده   کیلکا  در بسته ب
81 

 8878 8871 
 مصوب موسسه بخش تحقیقات فرآوری آبزیان همکار خاتمه یافته

71001-7158-81-81-

84 

  ماهیان برخی خوراکی بافت در تجمع فلزات سنگین موجود وضعیت بررسی

 بندرانزلی المللی بین تاالب
81 

 8878 8871 
 مصوب موسسه ت فرآوری آبزیانبخش تحقیقا همکار خاتمه یافته

تولید شده از گوشت چرخ کرده  Fish pasteمقایسه خصوصیات کیفی  71844-81-81-1

 ماهی کیلکا و کپور نقره ای
81 

 87 ز گونه آزوالتوسعه دانش فنی تهیه رنگدانه طبیعی خوراکی بتاکاروتن ا - طرح خاص در امد زا بخش تحقیقات فرآوری آبزیان همکار خاتمه یافته 8878 8875 

 8874 8871 
 - طرح خاص در امد زا بخش تحقیقات فرآوری آبزیان همکار خاتمه یافته

سموم کشاورزی( 8وضعیت آالینده های شیمیایی )فلزات سنگین، پبررسی 

 بر روی بافت ماهی قزل آال
10 

 8875 8878 
 - طرح خاص در امد زا بخش تحقیقات فرآوری آبزیان همکار خاتمه یافته

تولید فرآورده های با ارزش افزوده ) برگر ، فینگر و گوشت چرخ شده ( از 

 گوشت ماهی سیم سد ارس   
18 

 8874 8871 
 مصوب موسسه بخش تحقیقات فرآوری آبزیان همکار خاتمه یافته

71810-8158-81-81-

8 

بررسی امکان مدیریت و کنترل زنجیره سرما در طی مراحل مختلف صید، 

 داری و توزیع ماهی قزل آال با استفاده از روشهای نوینفرآوری، نگه
11 

 8871 8871 
 مصوب موسسه بخش تحقیقات فرآوری آبزیان همکار خاتمه یافته

750718-75084-

011-81-18-814 
 Macrobrachiumتولید فرآورده های خشک از میگوی ریز

nipponense تاالب بین المللی بندر انزلی 
18 

در حال  

 اجرا

8871 
 710845-008-81--1 مصوب موسسه بخش تحقیقات فرآوری آبزیان همکار در دست اجرا

و  تیفیک نییو تع یتاالب انزل پوننسین ومیماکروبراک یگویسس از م دیتول

 خچالیدر  ینگهدار یآن ط یزمان ماندگار
14 

در حال  

 اجرا

8871 
 15 ماهیان کپور از متنوع های فرآورده مصرف فرهنگ طرح ترویج - طرح ترویجی بخش تحقیقات فرآوری آبزیان همکار در دست اجرا



 نوع تحقیق : پروژه ، طرح ملی ، طرح مشترك ، طرح مستقل ، طرح خاص ، طرح شورای تحقیقات و فناوری استان. 

 وضعیت : دردست اجرا ، مختومه ، متوقف شده. ** 

 …نوآوري ، اختراع، ابتكارو -13

 تاريخ

محل تاييد يا 

 ثبت*

 وردم

ردي

 ف

1393  
 استفاده از لعاب تمپورا جهت سوخاری کردن ماهی برای اولین بار در کشور

1 

   2 

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

 همين جدول است. …يا ارقام معرفي شده و هاي جديد، رقم محل درج اطالعات مربوط به شناسايي گونه يا گونه -
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 سومین همایش میگوی ایران  9831

  *
 

ی و میگو در دمای تغییرات شاخص های فساد در برگر تلفیقی ماه

 سردخانه

1 

 
 سومین همایش میگوی ایران  9831

  *
 

 2 تغییرات حسی ساالد میگوی نگهداری شده در دمای یخچال

 
نخستین همایش ملی فرآوری و   9831

*   بهداشت محصوالت شیالتی
 

 3 تاثیر جایگزینی گوشت میگو بر خصوصیات حسی برگر ماهی

 
ری و نخستین همایش ملی فرآو  9831

*   بهداشت محصوالت شیالتی
 

در  DHAو  EPAتاثیر اشعه گاما بر ترکیب اسیدهای چرب  

 ماهی قزل آالی رنگین کمان

4 

 
نخستین همایش ملی فرآوری و   9831

*  بهداشت محصوالت شیالتی
  

 1 وضعیت هندلینگ زنده ماهی قزل آالی رنگین کمان در شهر تهران

 
وری و نخستین همایش ملی فرآ  9831

*  بهداشت محصوالت شیالتی
  

 6 تغییرات حسی برگر تلفیقی میگو و ماهی طی نگهداری در سردخانه

 
نخستین همایش ملی فرآوری و   9831

*  بهداشت محصوالت شیالتی
  

مقایسه خصوصیات حسی ماریناد کیلکای تهیه شده به روش سرد و 

 گرم

7 

 
نخستین همایش ملی فرآوری و   9831

*   حصوالت شیالتیبهداشت م
 

پتانسیل تولید کباب کوبیده از گوشت کیلکا ماهیان دریای خزر در 

 استان آذربایجان شرقی

8 

 
نخستین همایش ملی فرآوری و   9831

*   بهداشت محصوالت شیالتی
 

بررسی روشهای اصولی حمل و نقل ) هندلینگ (ماهیان پرورشی 

 گرمابی در استان کرمانشاه

9 

 
نخستین همایش ملی فرآوری و   9831

*  بهداشت محصوالت شیالتی
  

تولید کباب کوبیده ماهی از گوشت کپور نقره ای 

(Hypophthalmichthys molitrix) 

10 

 
نخستین همایش ملی فرآوری و   9831

*   بهداشت محصوالت شیالتی
 

ساالد میگو طی نگهداری  TVNتغییرات شاخص های پراکسید و 

 در دمای یخچال

11 

 
نخستین همایش ملی فرآوری و   9831

*  بهداشت محصوالت شیالتی
  

خصوصیات حسی ساالد تهیه شده با درصدهای مختلف میگوی 

 پرورشی ریزاندام 

12 

 
دومین کنفرانس ملی علوم   9811

*  شیالت و آبزیان ایران 
  

تغییرات شاخص های فساد میکروبی در ساالد میگوی نگهداری 

 خچالشده در دمای ی

13 

 
اولین همایش ملی آبزی پروری   9811

*  ایران
  

 14 پدیده مقاومت آنتی بیوتیکی در آبزیان و معضالت ناشی از ان

 9819 4 Iranian journal  of 

Fisheries sciences 

*
   

Production of breaded kilka using two different 

batters… 

11 

 
 همایش گرگان  9819

 *
  

های مختلف عصاره های طبیعی رزماری و اویشن بر  اثر غلظت

 خصوصیات حسی گوشت چرخ شده ماهی کپور نقره ای

Hypophthalmichthys molitrix 

11 

 
 سومن همایش ملی امنیت غذایی  9811

  *
 

تاثیر فرآیند حرارتی بر فاکتورهای میکروبی و سالمت کیلکای 

 ( Clupeonella cultriventris)  معمولی 

 



 

نخستین همایش ملی مباحث   9818

 نوین کشاورزی

 

 3
  

 Clupeonellaتغییرات شاخص های فساد در کیلکای معمولی ) 

cultriventris روکش شده خام با لعاب تمپورا طی نگهداری )

 درجه سیلسیوس -81   در سردخانه

17 

 

دومین همایش ملی تغییر اقلیم و   9818

 امنیت غذایی

 

 3
  

نی اسید سیتریک روی کیفیت باکتریایی و شیمیایی اثر آنتی اکسیدا

 فیله ماهی قزل آال منجمد

18 

 

کنگره بین المللی آبزی پروری   9814

 آسیای مرکزی و خاور میانه

 3
  

Changes in approximately compound and index of 

corruption, breaded kilka was coated (row and 

fried) using with common and Tempora batter 

during storage at -18 c 

19 

 
کنگره بین المللی آبزی پروری   9814

3  آسیای مرکزی و خاور میانه
  

The effect of natural preservative thymus vulgaris 

on chemical and sensory factors minced meat of 

silver carp 

20 

 

ست مطالعات علوم زیستی و زی 4 9811

3 فناوری
   

تاثیر استفاده از آنتی اکسیدان طبیعی رزماری بر فاکتورهای 

شیمیايی و حسی گوشت چرخ شده ماهی کپور نقره ای در 

 شرايط انجماد

21 

 

چهارمین کنفرانس بین المللی   9811

نوآوری های اخیر در شیمی، 

 مهندسی شیمی

  ×
 

)  یمعمول یلكایفساد در ک یشاخص ها راتییتغ

Clupeonella cultriventris روکش شده خام با لعاب )

 درجه سیلسیوس -63 در سردخانه  ینگهدار یتمپورا ط

22 

 
ماهنامه کشاورزی، دامپروری،   9811

 غذایی و صنایع وابسته برزگر

×
   

 23 سنبل آبی تهديد يا فرصت

 

 مجله علمی شیالت  9811

×
   

شده با  ارزیابی ماندگاری و کیفیت پودر سوپ صنعتی غنی

طی فرموالسیون   nipponense Macrobrachiumمیگوی 

 ماه نگهداری در دمای اتاق  6نوین و 

22 

 

 یدر علوم و فناور ینوآور هینشر  9811

 ییغذا

ده
ش

ش 
یر

پذ
 

  

تغییرات فاکتورهای شیمیایی، میکروبی و حسی کیلکای 

روکش شده  (Clupeonella cultriventris)معمولی 

اب تمپورا طی نگهداری به مدت چهار خام و پخته با لع

ماه در دمای 
c

 81- 

21 

 

9811  Nutrition And food 

Sciences Research 

ده
ش

ش 
یر

پذ
 

  

Production a semi-ready-to-eat shrimp 

soup powder and assessment of the 

shelf life 

 

21 

هاي علمي وپژوهشي معتبر داخلي يا  ر مجله* در مورد مقاالت چاپ شده، بايد صرفًا به مقاالت چاپ شده د

 خارجي اشاره شود

 كتب و ساير آثار منتشر شده: -11

تاريخ 

 چاپ

 تعداد

 صفحات

تيرا

 ژ

 عنوان نوع*

ردي

 ف

     1 

     2 



 …* نوع: تاليف، گردآوري ، ترجمه،

 تشويقات و جوايز علمي :-16

 مورد اعطا كننده تاريخ اعطاء

ردي

 ف

1387 

 -ردکتر خانی پو

رياست مرکز ملی 

تحقيقات فرآوری 

 آبزيان

 1 تشويق با درج در پرونده

1388 

رياست  -مهندس ارشد

مرکز ملی تحقيقات 

 فرآوری آبزيان

 2 تشويق با درج در پرونده

1389 

رياست  -مهندس جليلی

مرکز ملی تحقيقات 

 فرآوری آبزيان

تشويق با درج در پرونده جهت همکاری در برگزاری 

يش ملی فرآوری و بهداشت فرآورده های نخستين هما

 شيالتی

3 

1389 

رياست  -دکتر مطلبی

موسسه تحقيقات شيالت 

 ايران

 4 روابط عمومی برتر

1389 

رياست  -دکتر مطلبی

موسسه تحقيقات شيالت 

 ايران

لوح تقدير به مناسبت برپايی نخستين فن بازار ملی 

 کشاورزی و منابع طبيعی

1 

1389 

 -دکتر متقی طلب

ياست پارک علم و ر

 فناوری گيالن

لوح تقدير به مناسبت حضور در نمايشگاه دستاوردهای 

 پژوهشی و فناوری

1 

1390 

رياست  -دکتر مطلبی

موسسه تحقيقات شيالت 

 ايران

 7 لوح تقدير به مناسبت هفته کتاب

1390 

مدير  -دکتر ولدان

کل دفتر تجاری سازی 

و انتقال فناوری 

سازمان تحقيقات، 

و ترويج آوزش 

 کشاورزی

لوح تقدير به مناسبت تعيين غرفه موسسه تحقيقات 

بعنوان غرفه برتر در فن بازار جمهوری اسالمی در 

  1390آذر ماه  28لغايت  22تاريخ 

8 

1390 

رياست  -مهندس جليلی

مرکز ملی تحقيقات 

 فرآوری آبزيان

تشويق با درج در پرونده جهت حضور در دوازدهمين 

ردهای پژوهش و فن بازاد جمهوری اسالمی نمايشگاه دستاو

 در نمايشگاه بين المللی تهران  90در آذر ماه 

9 



1391 

رياست  -دکتر مطلبی

موسسه تحقيقات علوم 

 شيالتی کشور

 10  91تشويق با درج در پرونده جهت برگزاری فن بازاد 

1391 

 -دکتر خانی پور

رياست مرکز ملی 

تحقيقات فرآوری 

 آبزيان

 11 درج در پروندهتشويق با 

1393 

 -صفر علی کريمی

معاون توسعه مديريت 

 و منابع انسانی

لوح تقدير به مناسبت همکاری در برگزاری نمايشگاه 

 پانزدهمين جشنواره پژوهش و فناوری استان گيالن

12 

1394 

 -دکتر خانی پور

رئيس پژوهشکده آبزی 

 پروری آبهای داخلی

انتقال دانش فن  تشويق کتبی با درج در پرونده جهت

 آوری به بهره برداران

13 

1394 

 -پور یدکتر خان

 یپژوهشکده آبز سيرئ

 یداخل یآبها یپرور

تشويق کتبی با درج در پرونده جهت برگزاری سفره 

 شيالتی در جلسه کميته معاونت عمرانی استانداری

12 

1394 

 -پور یدکتر خان

 یپژوهشکده آبز سيرئ

 یداخل یآبها یپرور

تحقق بودجه تکليفی  با درج در پرونده جهت یتبک قيتشو

 بسيار خوب بخش تحقيقات فرآوری آبزيان

11 

1391 

 -پور یدکتر خان

 یپژوهشکده آبز سيرئ

 یداخل یآبها یپرور

لوح تقدير جهت ارائه سخنرانی علمی سنبل آبی يک 

 تهديد يا فرصت

11 

1396 

 -پور یدکتر خان

 یپژوهشکده آبز سيرئ

 یخلدا یآبها یپرور

سفره  یبرگزار با درج در پرونده جهت یکتب قيتشو

در سازمان شيالت ايران و ارتش جمهوری اسالمی  یالتيش

 ايران

17 

1396 

 -پور یدکتر خان

 یپژوهشکده آبز سيرئ

 یداخل یآبها یپرور

وح تقدير جهت ارائه سخنرانی علمی پروتئازها در ل

 صنعت فرآوری آبزيان

18 

1397 

 سيرئ -پور ولیدکتر 

 یپژوهشکده آبز

 یداخل یآبها یپرور

لوح تقدير جهت برپايی جشنواره بزرگ ترويجی فرآورده 

 های متنوع شيالتی در ميدان شهرداری رشت

19 

1397 

 سيرئ -پور ولیدکتر 

 یپژوهشکده آبز

 یداخل یآبها یپرور

دوره  یبرگزار با درج در پرونده جهت یکتب قيتشو

ف فرآورده های متنوع آموزشی ترويجی ترويج فرهنگ مصر

 از کپورماهيان

20 



 علمي و پژوهشي داخلي و خارجي : …ها و  همكاري با مجامع ، شوراها ، كميسيونها، كميته -17

 سمت*

  مدت

عضويت 

 ماه به

  تاريخ

 عضويت

 عنوان

ردي

 ف

اسفند  ادامه دار عضو ثابت

9811 

انجمن بيوتکنولوژی جمهوری اسالمی 

 ايران
1 

    2 

 …رييس ، دبير ، عضو، *سمت :

 تدريس: -18

 نيمسال
سال 

 تحصيلي

 تدريس دانشگاه محل

تعداد 

 واحد
 عنوان واحد درسي

ردي

 ف

م
و
د

 

ل
و
ا

 

م
ل
ع ي

 

ر
ظ
ن ي

 

       1 

       2 

       3 

 هاي دانشجويي : نامه سرپرستي پايان -19

 نيمسال

سال 

 تحصيلي

 دانشگاه

 مقطع

 عنوان

ردي

 ف

م
و
د

 

ل
و
ا

 

ي
ر
ت
ك
د

 

ارشن
ك

 اسي
رشد

ا
 

 
د
ش

 

دانشگاه آزاد  1390 -91  *

اسالمی واحد علوم 

 تحقيقات تهران

تعيين ارزش غذايی، زمان ماندگاری و   *

پروفايل اسيد چرب کيلکای نانی شده طی 

 دوره نگهداری در سردخانه

1 

       2 

       3 

 



 سوابق اجرايي : -20

مدت اشتغال در 

 سمت

 مذكور به ماه 

 سمت بتاريخ انتصا

ردي

 ف

 1 مسئول دفتر رئیس مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزيان 6334 11

 2 امور اداری و مسئول امور مربوط به بايگانی 6331 12

 3 سرپرست خط تولید مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزيان 6331 61

 4 مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزيان کتابخانهمسئول  6333 13

 1 عمومی مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزيانمدير روابط  6333 11

 1 کارشناس اطالعات علمی 6333 11

 7 مسئول دفتر رئیس مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزيان 6332 1

 8 کارشناس اطالعات علمی 6336 3

 9 دبیر شورای پژوهشی 6336 31

 10 مسئول بروز رسانی وب سايت مرکز 6336 31

 11 مدير اطالعات علمی 6331 32

  مسئول دفتر امور پژوهشی بخش تحقیقات فرآوری آبزيان 6333 61

 12 مسئول آزمايشگاه های بخش تحقیقات فرآوری آبزيان 6334 61

 13 کارشناس و رابط ترويج و انتقال يافته های علمی بخش تحقیقات فرآوری آبزيان 6331 ادامه دارد

 

 مهارتهاي شخصي*: -21

 مهارت ميزان تسلط

ردي

 ف

 1 مهارت های هفت گانه کامپیوتر خوب

 2 زبان انگلیسی متوسط

  3 

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

 

 

 ساير موارد: -22

 

 


