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 کارداوی در رػتً تکىُلُژی ػیالت اس داوؼگاي آساد اطالمی َاحذ آسادػٍز

 کارػىاطی واپیُطتً مٍىذطی ػیالت اس مُطظً آمُسع ػالی خشر محمُدآباد ماسوذران

 رػذ بُم ػىاطی آبشیان اس داوؼگاي کؼاَرسی َ مىابغ طبیؼی داوؼگاي گىبذکاََصکارػىاطی ا

اس طاسمان وظام مٍىذطی  صذَر پزَاوً ػیالت گُاٌی تؼخیص صالحیت َ رتبً بىذی مٍىذطیه مؼاَر

 کؼاَرسی َ مىابغ طبیؼی اطتان خزاطان رضُی

ی اس طاسمان وظام مٍىذطی گُاٌی تؼخیص صالحیت َ رتبً بىذی مٍىذطیه مؼاَر طزحىُیظی ػیالت

 کؼاَرسی َ مىابغ طبیؼی اطتان خزاطان رضُی

 

 مماالت داخلی:

ارائً ممالً در مجلً تحمیمات دامپشػکی با ػىُان مطالؼً ٌُرمُن ٌای اطتزَئیذی جىظیپالطمای 

 در طی فصُل طالSchizothoraxpelzamiخُن ماٌیان مُلذ مادي خُاجُ 

 با ػىُان: ارایً ممالً در مجلً ػلمی ساگزب

GROWTH AND LENGTH-WEIGHT RELATIONSHIPS OF  Trichopodus Trichopterus (Pallas, 1770) FED A 
SUPPLEMENTED DIET WITH DIFFERENT CONCENTRATIONS OF PROBIOTIC 

                                                     ارائه مقاله در اولین کنفرانس ملی

                               Larviculture in Iran با عنوان :    

Inhibition ability of probiotic, Saccharomyces cerevisia and Bacillus spore blend, against Ichthyophthirius multifiliis 
and study of its effect on growth of Guppy (Poecilia reticulata) ornamental fish larvae 

ارائً ممالً در اَلیه کىفزاوض ملی ماٌی ػىاطی داوؼگاي صىؼتی اصفٍان با ػىُان 

 فاکتُرٌایتُلیذ مثلی ماٌی خُاجُ در رَدخاوً ػارک اطتان خزاطان رضُی

ارائً ممالً در اَلیه کىفزاوض ملی ماٌی ػىاطی داوؼگاي صىؼتی اصفٍان با ػىُان الگُی رػذطگ 

 دخاوً گلمکان خزاطان رضُیماٌی جُیباری تاجذار در رَ

ارائً ممالً در اَلیه کىفزاوض ملی ماٌی ػىاطی داوؼگاي صىؼتی اصفٍان با ػىُان ریخت طىجی 

 ٌىذطی جمؼیت ٌای جذیذ لُتک لىات ػزق ایزان

ارائً ممالً در اَلیه کىفزاوض ملی ماٌی ػىاطی داوؼگاي صىؼتی اصفٍان با ػىُان بزرطی َیژگی 

 ٌای رػذ گُوً در لىات ٌای ػزق ایزان، اطتان خزاطان

ارائً ممالً در ٌمایغ ملی ػلُم جاوُران آبشی، داوؼگاي گیالن با ػىُان بزرطی رابطً طُل َ 

 ً درَوگز در ػمال ػزق ایزان َسن طگ ماٌی جُیباری تاجذار در رَدخاو

 :کارگاي ٌای آمُسػی

ػزکت در کارگاي امُسػی کاربزد آرتمیا َ جایگشیه ٌای آن در آبشی پزَری در داوؼگاي کؼاَرسی 

 گىبذ کاََص

 ػزکت در کارگاي آمُسػی ممالً وُیظی در داوؼگاي کؼاَرسی گىبذ



 ُوذي ػىاطی داوؼگاي فزدَطی مؼٍذ                                                                         ػزکت در کارگاي آمُسػی ریخت طىجی ٌىذطی در گزَي پژٌَؼی ج

 ػزکت در طمیىار آمُسػی ومغ اکظیژن در ابشی پزَری

 ػزکت در دَري امُسػی آػىایی با بیمً آبشیان در ػیالت اطتان خزاطان رضُی

خزٌای پزَرع ماٌی بً صُرت وُیه در ػیالت اطتان ػزکت در دَري امُسػی طزاحی َ طاخت اطت

 خزاطان رضُی

 ػزکت در دَري امُسػی طزاحی َ طاخت آکُاریُم در ػیالت اطتان خزاطان رضُی

 ػزکت در دَري امُسػی بزوامً ریشی تُلیذ در مشارع پزَرع ماٌی لشل اال در ػیالت خزاطان رضُی

 ی آبشیان در ػیالت خزاطه رضُیػزکت در دَري امُسػی ػزضً اطتاوذارد َ بٍذاػت

 طُابك کاری َ اجزایی:

 10/1/00تا تاریخ  00/6/08کارػىاص واظز ػیالت در جٍادکؼاَرسی ػٍزطتان لُ چان اس تاریخ 

 10/1/09تا تاریخ  09/9/00کارػىاص واظز ػیالت در جٍادکؼاَرسی ػٍزطتان لُ چان اس تاریخ 

 10/1/90تا تاریخ  08/8/09ن لُ چان اس تاریخ کارػىاص واظز ػیالت در جٍادکؼاَرسی ػٍزطتا

 09/4/90تا تاریخ  0/6/90کارػىاص واظز ػیالت در جٍادکؼاَرسی ػٍزطتان لُ چان اس تاریخ 

 ( پزَرع ماٌی محمذرضا کاػاوی)  درمشرػٍپزَرػماٌیمشآلالدرػٍزطتان مؼٍذ کارػىاطىاظزػیالت

 اجزا ( حال  در لُچان ) در کارػىاص واظز ػیالت در مشرػً پزَرع ماٌی لشل آال 

 کارػىاص واظز ػیالت در مشرػً پزَرع ماٌی لشل آال  در چىاران ) در حال  اجزا (

 سی ػٍزطتان لُچان اطتان خزاطان رضُیکارػىاص ػیالت در مذیزیت جٍادکؼاَر


