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 وزارت جهاد كشاورزي

و   سازمان تحقيقات

 كشاورزي آموزش

 فرم اطالعات محققين

   بلي        مرتبه:            

 پايه: 
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 2 فوق لیسانس محصوالت شیالتیفرآوری   اسالمی واحد تالش دانشگاه آزاد 8818 48/81

 كارشناسي و باالتر اشاره شود. * صرفًا به مدارك تحصيلي

 

خوراکی عضله ماهیان بررسی میزان تجمع و تغییرات آالینده های فلزات سنگین  در بافت  :عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد

 اقتصادی در صید تاالب بین المللی بندر انزلی

 - عنوان پايان نامه دكتري : -

 ها و طرحهاي تحقيقاتي : پروژه -12

 شماره مصوب عنوان پروژه/طرح
نوع 

 *تحقیق
 واحد اجرا

سمت در 

 پروژه/طرح
 **وضعیت 

سال 

 شروع

سال 

 خاتمه

شماره 

 ثبت

گزارش 

 نهايي

تجمع پروژه بررسی وضعیت 

فلزات سنگین موجود در بافت 

خوراکی برخی ماهیان  تاالب 

 بین المللی بندرانزلی

 کاربردی 32112-3220-02-02-01
تحقیقات بخش 

 فرآوری آبزیان
 0939 0932 خاتمه یافته همکار

18394 

 سموم باقیمانده وضعیت بررسی

 در موجود فسفره و ارگانوکلره

  ماهیان برخی خوراکی بافت

 بندرانزلی المللی بین تاالب

32110-3220-02-02-01 

 کاربردی

تحقیقات  بخش

 فرآوری آبزیان
 0939 0932 خاتمه یافته همکار

18798 

 هیدروکربنهای وضعیت بررسی

 بافت در موجودPAHs حلقوی

 تاالب  ماهیان برخی خوراکی

 بندرانزلی المللی بین

32119-3220-02-02-01 

 کاربردی

تحقیقات  بخش

 فرآوری آبزیان
 0939 0932 خاتمه یافته همکار

19998 

بررسی وضعیت آالیند ه های 

)فلزات سنگین،  شیمیایی

( PAHs)  سموم ارگانوکلره و

 فسفره ، هیدروکربنهای نفتی

موجود در بافت خوراکی برخی 

ماهیان تاالب بین المللی  از

 بندر انزلی

3220-02-02-01 

 کاربردی

تحقیقات  بخش

 فرآوری آبزیان

 0939 0932 مه یافتهخات همکار

18749 

 Fishمقایسه خصوصیات کیفی 

paste  تولید شده از گوشت

چرخ کرده ماهی کیلکا و کپور 

 نقره ای

32119-3220-02-02-01 

 کاربردی

تحقیقات  بخش

 فرآوری آبزیان
 0939 0932 خاتمه یافته همکار

18399 

بررسي فرآيند تولید کیفي و 

تعیین عمر ماندگاری فرآورده 

گرم ماهي کیلکا  در بسته  دودی

بندی معمولي و اتمسفر اصالح 

 شده

80993-8094-40-40-41 

 کاربردی

تحقیقات  بخش

 فرآوری آبزیان
 0939 0932 خاتمه یافته همکار

18394 

تولید فرآورده های با ارزش 

افزوده)برگر، فینگر، گوشت 

چرخ شده( از گوشت ماهی سد 

 ارس

- 

 درآمدزا

تحقیقات  بخش

 زیانفرآوری آب
 خاتمه یافته همکار

0939 0932  



طرح بررسی اثرات حمل و نقل 

و نگهداری در شرایط منجمد 

بر روی کیفیت گوشت شاه 

میگوی دراز آب شیرین سد 

 ارس

30011-02-93-2 

 کاربردی

تحقیقات  بخش

 فرآوری آبزیان

 خاتمه یافته همکار

0939 0932  

بررسی امکان مدیریت و کنترل 

ی مراحل  زنجیره سرما در ط

مختلف صید ، فرآوری ، 

نگهداری و توزیع ماهی قزل آال 

 با استفاده از روشهای نوین

32021 – 0220 – 02 – 02 - 9 

 کاربردی

تحقیقات  بخش

 فرآوری آبزیان

 خاتمه یافته همکار

0932 0931  

فرآورده خشک از  دیتول

 Macro زیر یگویم

brachium Nipponese  
 ینزلبندر ا یالملل نیتاالب ب

321389-32191-109-02-

99-021 

بخش تحقیقات  خاص

 فرآوری آبزیان

 همکار

 در حال اجرا

0932 0939  

 یگویسس از م دیتول

تاالب  پوننسین ومیماکروبراک

و زمان  تیفیک نییو تع یانزل

در  ینگهدار یآن ط یماندگار

 خچالی

301912-119-02-2 

 مصوب

بخش تحقیقات 

 فرآوری آبزیان

 اجرادر حال  همکار

0930 0939  

فرهنگ مصرف  جیطرح ترو

متنوع از کپور  یفرآورده ها

 انیماه

- 

 مصوب

بخش تحقیقات 

 در حال اجرا همکار فرآوری آبزیان

0930 0939  

-  
نوع تحقيق : پروژه،     طرح مشترك       ، طرح مستقل     ، طرح خاص         ، طرح شوراي   * -

 تحقيقات و فناوري استان 

 : در دست اجراء      مختومه       ، متوقف شد وضعيت  ** -

 …نوآوري ، اختراع، ابتكارو -13

 تاريخ

محل تاييد يا 

 ثبت*

 مورد

ردي

 ف

   1 

   2 

 

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

 .ضروري است

همين  …هاي جديد، رقم يا ارقام معرفي شده و سايي گونه يا گونهمحل درج اطالعات مربوط به شنا -

 جدول است.

 مقاالت علمي و پژوهشي: -14

رتبه  شمار سال عنوان مجله*/  د عنوان نحوه ارائه
ر

 
ف
ي
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 ه

 مجله

 …عنوان همايش،

ه
د
ش
 
پ
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س
و
پ

 

ي
ن
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ر
ن
خ
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 اول

نخستین همایش ملی   98

 فرآوری و بهداشت مواد

 غذایی

 کاربرد فناوری نانو در صنایع شیالتی  * 

1 

 اول

نخستین همایش ملی   98

فرآوری و بهداشت مواد 

 غذایی

 کاربرد اوزون در صنایع شیالتی  * 

2 

 اول
سومین همایش ملی امنیت   89

 اهمیت ردیابی در حفظ کیفیت فرآورده های شیالتی  *  غذایی
3 

 اول

89  
سومین همایش ملی امنیت 

 *   ذاییغ

ره و ارگانو کلبررسی اثرات آالیندگی سموم کشاورزی ارگانو

فسفره در بافت خوراکی ماهیان بر امنیت غذایی و سالمت 

 مصرف کنندگان

4 

 چهارم
سومین همایش ملی امنیت   80

  *  غذایی
بررسی تغییرات چربی در فیش برگر تلفیقی ماهی کیلکا و 

 کپور نقره ای در طول دوره

9 

چهارمین همایش ملی   39 اول

  *  کشاورزی، آبزیان و غذا

بررسی اثرات آالیندگی فلزات سنگین در بافت خوراکی 

 ماهیان بر امنیت غذایی و سالمت مصرف کنندگان

0 

چهارمین همایش ملی   39 اول

  *  کشاورزی، آبزیان و غذا

 9 یالتیش عیآن در بهداشت صنا تیو اهم ینانو تکنولوژ

 39 اول
 

 علمی شیالت مجله

*   

،  ومیکادم  نیغلظت  فلزات سنگ سهیو مقا یریاندازه گ

  Esox)یماه اردک عضله یدر بافت خوراک یو رو کلین

lucius )یبندرانزل یالملل نیتاالب ب 

8 

 39 دوم
 

مجله علوم و صنایع غذایی 

   * ایران

 ی، سرب  و رو ومیکادم  نیتجمع فلزات سنگ زانیم یبررس

( Carassiu  sauratus)کاراس یماهعضله   یکدر بافت خورا

 یبندرانزل یالملل نیتاالب ب

3 

 31 سوم
 

 پژوهشی-مجله علمی

   *   شیالت واحد آزادشهر

بررسی میزان تجمع کادمیوم و سرب در بافت خوراکی 

 ماهی کپور صید شده از تاالب بین المللی انزلی

01 

 31 اول
 

همایش ملی، منطقه ای 

یان آبزی پروری ماه

 دریایی

 *  

مطالعه تجمع فلزات سنگین بر ماهی و اثر ان بر سالمت 

 انسان

00 

 31 اول
 

همایش ملی، منطقه ای 

آبزی پروری ماهیان 

 دریایی

 *  

 02 انگل های ماهی و قابلیت بیماریزایی آنها برای انسان

 2102 دوم
 

 نیب شگاهیکنگره و نما

 یپرور یآبز یالملل

 یزمرک یایو آس انهیخاورم
(WAS) 

 *  

THE EFFECT OF COLD CHAIN ON 

CORRUPTION INDICES  BURGER KILKA- 

SILVER CARP FISH  FROZEN  IN COLD 

STORAGE 

09 

 سوم

 

32 

 

 یپژوهش یعلم هینشر

   * ییبهداشت موادغذا

 یماه یدر بافت خوراک کلیتجمع کبالت و ن زانیم یبررس

 یانزل بندر یالملل نیشده از تاالب ب دید صیسف

01 



 32 سوم
 

 مجله علوم غذایی  و تغذیه

*   

بررسی میزان تجمع کروم، روی و مس در بافت خوراکی 

 ماهی کپور صید شده از تاالب بین المللی انزلی

02 

 بهار30 دوم
 

 مجله بوم شناسی آبزیان

*   

کبالت و کروم در  کل،یمس، ن نیفلزات سنگ زانیم نییتع

 Carassiu)ییاس طالکار یماه عضله یبافت خوراک

sauratus ) یبندرانزل یالملل نیب تاالب  

00 

 30تابستان اول
 

 نشریه  برزگر

*   

 09 ییایدر یآنها در غذاها صیها  و روش تشخ نیتوکس

 30مهر دوم
 

  یپرور یمجله علوم آبز

   *                                                                       شرفتهیپ

مس،  کروم و کبالت در بافت خوراکی  رییو تغ ییشناسا

 نمونه برداری شده(  (Silurus glanisاسبله  یعضله ماه

 یاز تاالب انزل 

08 

 30آبان اول
 

همایش ملی جلبک و 

  *  گیاهان آبزی

 03   ییایدر یجلبکها یکاربرد تیاهم

تابستان  چهارم

30  

 نیفن آوری های نو هینشر

پروری، در توسعه آبزی 

 ،یدانشگاه آزاد اسالم

 واحد آزادشهر

*   
اقتصادی تاالب  انیماه دری های نفت دروکربنیه یبررس

 یانزل

21 

 2108 دوم
 

Iranian Journal of 

Fisheries Sciences 

*   

Study on bioaccumulation of heavy metals (cadmium, 

nickel, zinc and lead) in the muscle of wels catfish 

(Silurus glanis) in the Anzali Wetland 

20 

 2108 اول
 

سومین کنفرانس ملی 

پدافند غیرعامل در بخش 

 کشاورزی

 *  

 22 تهدیدات زیستی دامی

 October اول

10-12, 

2018 
 

9rd International 

Congress on Food 

Technology; 

Nevşehir/Turkey 

  * 

Polycyclic aromatic hydrocarbons in food 

products and ways to reduce it 
29 

 2108 دهم
 

 رانیا التیش یمجله علم

* 

با  شده یغن یپودر سوپ صنعت تیفیو ک یماندگار یابیارز  

  یط Macrobrachium nipponense یگویم

 اتاق یدر دما یماه نگهدار 0 و نینو ونیرموالسف

21 

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

 خارجي اشاره شود

 كتب و ساير آثار منتشر شده: -10

تاريخ 

 چاپ

 تعداد

 صفحات

 عنوان نوع* تيراژ

ردي

 ف

 8 بسته بندی ترجمه فرآوری آبزیانتحقیقات  بخشدر سطح  42 8811

 4 نی استخراج کاروتنوئید از ضایعات میگومبا ترجمه انیآبز یفرآور قاتیبخش تحقدر سطح  88 8831

 8 غذاهای دریایی و آالینده های زیست محیطی ترجمه  انیآبز یفرآور قاتیبخش تحقدر سطح  84 8834



بافت  در  نیفلزات سنگ یها ندهیآال راتییتجمع و تغ زانیم یبررس پایان نامه در سطح دانشگاه آزاد 851 8834

 یبندر انزل یالملل نیتاالب ب دیدر ص یاقتصاد انیعضله ماه یخوراک
2 

 5 ییایسالمت بخش در یغذاها گریو د ییایدر یروغن ها ترجمه  انیآبز یفرآور قاتیبخش تحقدر سطح  81 8835

هیدروکربن های آروماتیك چند حلقه ای و راههای کاهش در  بنر ترویجی  انیآبز یفرآور قاتیبخش تحقدر سطح  - 8835

 محصوالت غذایی
6 

 7 انیو تجمع در ماه  نیفلزات سنگ بنر ترویجی  انیآبز یفرآور قاتیبخش تحقدر سطح  - 8836

دستورالعمل   انیآبز یفرآور قاتیبخش تحقدر سطح  1 8836

 اجرایی

 ییایدر یفرآورده ها یانتخاب و آماده ساز
1 

دستورالعمل  انیآبز یفرآور قاتیبخش تحقدر سطح  3 8836

 اجرایی

 یاز ترماتودها یبعض صیتشخ یبرا WHO یشگاهیماآز یروش ها

 انسان یبرا یدر ماه یزایماریب
3 

 81 ماهی تیفیتأثیرات انجماد کند و تند بر ک گزارش فنی انیآبز یفرآور قاتیبخش تحقدر سطح  7 8836

دستورالعمل  انیآبز یفرآور قاتیبخش تحقدر سطح  82 8837

 ترویجی

 یدود یطعم داده شده با دود ، ماه یماه ،یدود یماه یاستاندارد برا

 (4181، 4186، اصالح شده در 4188در  رفتهی)پذ خشك
88 

بروشور  انیآبز یفرآور قاتیبخش تحقدر سطح  4 8837

 ترویجی

 باکتری کش ها
84 

بروشور  انیآبز یفرآور قاتیبخش تحقدر سطح  4 8837

 ترویجی

 گویدر م زیمالنوز ای اهیلکه س
88 

 82 یالتیو سفره ش یماه کتاب انیآبز یفرآور قاتیبخش تحقدر سطح  - در نوبت چاپ

 85 یاز ماه یریخم یفرآورده ها دیجامع تول یراهنما هندبوک انیآبز یفرآور قاتیبخش تحقدر سطح  - در نوبت چاپ

 …* نوع: تاليف، گردآوري ، ترجمه،

 

 تشويقات و جوايز علمي :-14

 مورد اعطا كننده تاريخ اعطاء

ردي

 ف

دانشگاه آزاد اسالمي واحد  91آبان 

 تالش

 در رشته مهندسي شیالت يدر مقطع کارشناس دريافت لوح تقدير  جهت کسب رتبه اول
1 

دانشگاه آزا داسالمي واحد  99آذر 

 رشت

دريافت لوح تقدير  جهت کسب رتبه سوم در گروه ممتازين ششمین جشنواره دانشجويان 

 ممتاز استان گیالن
2 

مرکز ملي تحقیقات رياست  98اسفند

 فرآوری آبزيان

 يالتیش یوبهداشت فرآورده ها یفرآور يمل شيهماهمکاری در برگزاری 
3 

حوزه نمايندگي ولي فقیه  89آذر

 گیالن

 بعنوان نمازگزار فعال دريافت لوح تقدير 
4 

رياست مرکز ملي تحقیقات  84دی 

 فرآوری آبزيان

 شرکت در همايش فن بازار
0 

نشگاه آزاد اسالمي واحد دا 80آذر

 تالش

فرآوری رشته مقطع کارشناسي ارشد در دريافت لوح تقدير  جهت کسب رتبه اول در 

 محصوالت شیالتي
4 

 یپرور یپژوهشکده آبز 83شهريور

 ياخلد یآبها

پژوهشي در -فعالیت در بیشترين مقاالت علميدرج در پرونده) قيتشکر وتشو ريتقد

 (83سال  مجالت و همايش های علمي در
7 

 یپرور یپژوهشکده آبز 81مهر 

 يخلدا یآبها

برگزاری سفره شیالتي در جلسه کمیته معاونت درج در پرونده) قيتشکر وتشو ريتقد

 (عمراني استانداری گیالن
8 



 یپرور یپژوهشکده آبز 83ارديبهشت

 ياخلد یآبها

 ارائه سخنراني جهت  ريلوح تقد افتيدر
9 

 یرورپ یپژوهشکده آبز 81آبان 

 يخلدا یآبها

 (و انجام وظايف علمي و پژوهشي عملکرد يابيدرج در پرونده)ارز قيتشکر وتشو ريتقد
11 

 یپرور یپژوهشکده آبز  81آذر

 يخلدا یآبها

 11 ارائه سخنراني جهت  ريلوح تقد افتيدر

 

 یپرور یپژوهشکده آبز 89تیر

 ياخلد یآبها

 (و انجام وظايف علمي و پژوهشي عملکرد يابيدرج در پرونده)ارز قيوتشو ريتقد
12 

 یپرور یپژوهشکده آبز 89مهر

 ياخلد یآبها

 ارائه سخنراني جهت  ريلوح تقد افتيدر
13 

موسسه تحقیقات علوم  89آذر

 شیالتي کشور

همکاری در برپائي نمايشگاه توانمدنديها و دستاوردهای موسسه  دريافت لوح تقدير  جهت

 محل سازمان مديريت و برنامه ريزی کشورتحقیقات علوم شیالتي کشور در 
14 

 84  مرداد
 

 یپرور یپژوهشکده آبز

 ياخلد یآبها

 ارائه سخنراني جهت  ريلوح تقد افتيدر
11 

 یپرور یپژوهشکده آبز 87مرداد

 ياخلد یآبها

بهینه نمودن کنترل عوامل بیماريزا در فرآورده ي جهت ارائه سخنران  ريلوح تقد افتيدر

 های دريايي
16 

 یپرور یپژوهشکده آبز 87شهريور

 ياخلد یآبها

برگزاری جشنواره ترويجي فرآورده های متنوع از کپور ) درج در پرونده قيوتشو ريتقد

 (ماهیان 
17 

 یپرور یپژوهشکده آبز 87شهريور

 ياخلد یآبها

ترويج فرهنگ "دبیر اجرايي دوره آموزشي ترويجي) درج در پرونده قيوتشو ريتقد

 ("ده های متنوع از کپور ماهیانمصرف فرآور
18 

 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

 1 همایش ملی فرآوری وبهداشت فرآورده های شیالتی 22/8/41 83/88/41 عضو کمیته اجرایی

 2 خط تولید فرآورده های شیالتی HACCPعضو ممیزی در   1/83/11 ادامه دارد ه ممیزیعضو کمیت

 …*سمت : رييس ، دبير ، عضو،

 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

 

اسي
ارشن

ك
 

رشد
ا

 

 
د
ش

 

       1 

       2 

 

 سوابق اجرايي : -21

مدت اشتغال در 

 سمت

 مذكور به ماه 

تاريخ 

 انتصاب

 سمت

 

ردي

 ف

 1 واحد تولید تحقیقاتي کارشناس 4/9/97 ماه 9

 2 آزمايشگاه شیمي رشناسکا 4/4/99 ماه 1

  آزمايشگاه میکروبي کارشناس 4/9/99 ماه 1

 3 مدير حوزه رياست 4/8/99 ماه 07

 4 اطالعات علمي کارشناس 4/40/89 ماه 7

 1 کارشناس اطالعات علمي و مسئول کتابخانه 4/7/84 ادامه دارد

 6 مسئول اطالعات علمي 4/7/81 ادامه دارد

 

 مهارتهاي شخصي -21

 

 مهارت يزان تسلطم

ردي

 ف

 1 و آشنايي با مهارت های هفت گانه کامپیوتر يکدرجه   ICDL رايانه کار  داشتن گواهینامه عالي

 2 آشنايي با زبان انگلیسي خوب

 3 رويجيتو  علمي پروژه های اجراء و همکاری در  خوب

 4 تخصصي رشتهدر پايان نامه  وداوری مقاالت  خوب

 0 مقاله نويسي خوب

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



 ساير موارد: -22

 

 

 


