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 :اطالعات شخصی  

                                                                                                                         پگاه قشالقی: نام و نام خانوادگی 

 ارشد یکارشناس : مدرک

 رشته تحصیی : مهندسی شیالت

  pegah_gheshlaghi@yahoo.com:  ایمیل

 

 : سوابق تحصیلی

  5831،  دانشگاه صنعتی اصفهان – (شیالت)مهندسی منابع طبیعی  -مقطع کارشناسی. 

  5831، واحد علوم و تحقیقات تهران -دانشگاه آزاد اسالمی   –مهندسی شیالت  -مقطع کارشناسی ارشد. 

 

 عنوان پایان نامه مقطع کارشناسی:

 اینده رود )حدفاصل سرچشمه تا محل سد(بررسی برخی انگلهای پوست و آبشش ماهیان ز

 عنوان پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد: 

 تعیین پارامترهای رشد، مرگ و میر، میزان زیتوده، میزان حداکثر مجاز برداشت پایدار و تولید به ازای احیای ماهی سفید در آبهای جنوبی

 دریای خزر

 جوایز: 

، مین همایش ملی امنیت غذاییامنیت غذایی در چهار دومین جشنوارهپژوهشگر برتر در به عنوان  و اخد تندیس نفر برتر دریافت لوح تقدیر

 . 5811اردیبهشت ماه 

 : مهارت در زبانهای خارجی

 فارغ التحصیل دوره زبان انگلیسی از مرکز آموزش زبان کیش 

 فارغ التحصیل دوره زبان انگلیسی از مرکز آموزش زبان سفیر 
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   : اطالعات انه ای و فناوریمهارتهای رای

  5831 – دانشگاه صنعتی اصفهان -جهاد دانشگاهی  –آفیس کامل دارای مدرک دوره.  

 5838 – دانشگاه صنعتی اصفهان  -جهاد دانشگاهی  –شاپ دارای مدرک دوره فتو. 

  دارای مدرک دوره ( برنامه ریزی و کنترل پروژهMS-P از )   5811 – نی دانشگاه تهرادانشگاهجهاد.  

 دوره دارای مدرک GIS  ص.571/19/51شماره  .5815- از دانشگاه شهید بهشتی تهران مقدماتی و پیشرفته 

  دارای مدرک دورهSPSS   )الف. 11/01/88شماره  .5815 -از دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی تکنیک 

   

 : کتب منتشر شده

  در دست چاپ(آبزیان ، انتشارات دانشگاه تهران،  مولف کتاب اقتصاد و مدیریت شیالت و( 

 ت شیالتی، دانشگاه پیام نور تالیف جزوه درسی فرآوری و بازاریابی محصوال. 

   

 تدریس :

  وری و بازاریابی محصوالت شیالتی و ... دروس ارزیابی محیط زیست، فرآدانشگاه پیام نور در 

 

 ابتکار و اختراع :

  مخترع تولید سوخت زیستی با استفاده از جلبکهای دریایی، فتوبیوراکتور شیشه ای مارپیچ و پاالیشگاه زیستی آن با گواهی نامه

 مالکیت صنعتی. سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، اداره کل  8/59/5811مورخ  78133ثبت اختراع به شماره  

 مورخ شناور دریایی با استفاده از آب شور دریا در قفس های   مخترع طرح پرورش اقتصادی میکرو جلبک در فتوبیوراکتور

  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، اداره کل مالکیت صنعتی. 811595511به شماره   93/59/11

  : عضویت در مجامع علمی

 ( عضو انجمن مخترعین کشورIranian Invention Association)                            

 ( عضویت در انجمن بین المللی ماهیان خاویاری جهان آلمانW.S.C.S  ) 

http://www.modares.ac.ir/page/systems/index/ShowResume?resume=830##
http://www.modares.ac.ir/page/systems/index/ShowResume?resume=830##
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 ( عضو اصلی کانون عالی گسترش فضای سبز و حفظ محیط زیست ایرانISDLE ) 

 عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران 

 عض(  و انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی ایرانIFSTA) 

  

 :شرکت در دوره های علمی و کارگاهها  

 .5838شرکت در دوره آموزشی مدیریت  بازاریابی، دانشگاه صنعتی اصفهان، بهمن ماه   

 Certificate of National Laboratory Technique concern to Aquaculture by Assoc.Prof.Dr. 
Che Roos Saad from UPM University, Malaysia from 21 to 29 May 2011.  

 Certificate of Nutrition Management Training Course, Asian Aquaculture Network 
Education Centre, Singapore, May 2011.  

 Training Course Certificate of Environment and Energy, The first Iranian National 
Conference, INO Certification, Vancouver, CANADA, Agu 14, 2014. Certificate Number : 
(TR/ME/2014/1301) 

 Training Course Certificate New Finding in Environment & Agricultural Ecosystems, 
University of Tehran, OxFordCert Universal Academy Global Strength, 21-25 Dec, 2014. 
Registration Number : (FEAE412152220) 

شرکت در دوره آموزشی تخصصی مهندسین مشاور شیالت، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، اردیبهشت ماه  

5815   

 –رنده ، شرکت تعاونی تولیدی ماهی رود افشان گواهینامه طرح کارورزی فارغ التحصیالن دانشگاهی بخش کشاورزی در واحد پذی

 ، استان تهران5833- 5831-شهرستان دماوند 
 

 

 پژوهشی  : –مقاالت چاپ شده در مجالت علمی 

  جاللی . ب، برزگر. م، قشالقی. پ . شناسایی انگل های برخی ماهیان سر چشمه زاینده رود و اولین گزارش رخداد

Allocreadium Iaymani Bychowsky   5830. بهار 5پژوهشی علوم دامپزشکی ایران،سال چهارم. شماره -، مجله علمی. 

 ( :ISIمقاالت چاپ شده در مجالت بین المللی ) 

Gheshlaghi P.; Taghavi Motlagh S.A. ; Vahabnezhad A. 2012. Estimation of Growth Parameters, Mortality 
rates, Yield Per Recruit, Biomass, and MSY of Rutilus frisii kutum, using length frequency analysis in 

Southern Caspian Sea. Iranian Journal of Fisheries Science(IJFS). Vol. 11, No.1, January 2012.  48-62 p 
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Gheshlaghi. P ,Faizbakhsh. R , Saad, C. R, Shishechian. F.  2011. The effect of cost-benefits for among growth 
Rain bout trout fish in Iranian farm culture. Journal of agriculture science and technology (JAST) , 
Published by the University of Tarbiat Modares. (under Publishing) 

 مقاالت پذیرفته شده و ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی :

 The use of matrix methods in comparison of Rain :تحت عنوان   Recirculation Aquacultureکنفرانسدر  مقاله پذیرفته

Iranintensive and intensive systems in -bow trout fish in extensive, semi 9151ویرجینیا آمریکا ، آگوست  ه( در  دانشگا 

 تحت عنوان : Economic Jihad International Coferenceدر کنفرانس و ارائه شده مقاله پذیرفته 

Modeling in fisheries information network from production to consumption in order to generate  Economic 
efficiency,  
International Center for Science,High Technology &Environmental Science, 7&8 March .2012 , Kerman,Iran 

 تحت عنوان : First International Larviculture Conference in Iranدر کنفرانس و ارائه شدهمقاله پذیرفته 

Measurements of Multi Factors Effects Gold Fish Larvae Growth and Quality with Feeding Treatment by 
Mathematics Matrix, Oral Presentation, University of Tehran, 11-12 December 2012- Karaj-IRAN. 

 

 تحت عنوان : First International Larviculture Conference in Iranشده در کنفرانس و ارائه مقاله پذیرفته

Research of Rainbow Trout Reproduction and Seed Production by Mathematical Matrix Analyses Farm 
Management in I.R. of Iran, University of Tehran, 11-12 December 2012- Karaj-IRAN. 

 تحت عنوان : First International Larviculture Conference in Iranدر کنفرانسو ارائه شده مقاله پذیرفته 

A comparative study of the impact pellet feed,Plant feed and Live feed on the Eggs of Freshwater crayfish in 
the River Aras creation , University of Tehran, 11-12 December 2012- Karaj-IRAN. 

تحت   The 1st International Conference on Environmental Crises and Solutionشده در کنفرانسو ارائه مقاله پذیرفته 

and Research Science  icity,to produce electr processing plants fish recycled waste of valuation Economicعنوان
Branch, IRAN, Kish Island, February, 13-14, 2013. 

تحت   The 1st International Conference on Environmental Crises and Solutionدر کنفرانسو ارائه شده مقاله پذیرفته 

 The greenhouse theory of climate change based on mathematical set theory and matrix Veltenmayerعنوان : 
vision loss resulting structure of coastal marine biological resources, Science and Research Branch, IRAN, 
Kish Island, February, 13-14, 2013. 

تحت   The 1st International Conference on Environmental Crises and Solutionدر کنفرانسو ارائه شده مقاله پذیرفته 

 Hybrid modeling and shadow market price valuation (Market price-Shadow price) to determine theعنوان : 
coefficients of marine biological resources and tourism pricing for compensation resulting from damage to 
the marine environment, Science and Research Branch, IRAN, Kish Island, February, 13-14, 2013 

 International Conference on Environmental Challenges in the ROPME Sea  مقاله پذیرفته و ارائه شده در کنفرانس
Area   تحت عنوان Market price-Shadow price modeling for determine of the biological – tourism pricing 

Results under effects pollution 

Of marine water environment, Regional Organization for the Protection of the Marine Environment 
ROPME, Kish Island 3rd- 6th March 2013 

 International Conference on Environmental Challenges in the ROPME Sea مقاله پذیرفته و ارائه شده در کنفرانس
Area     تحت عنوان,  Cost-Benefit Evaluation of by catch Recycled fish for produce Eco Friendly  electricity 
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Regional Organization for the Protection of the Marine Environment ROPME, Kish Island 3 rd- 6th March 
2013 

 International Conference on Environmental Challenges in the ROPME Sea مقاله پذیرفته و ارائه شده در کنفرانس
Area  : تحت عنوان Theory of climate change based on mathematical matrix of coastal marine   biological 

Resource environments  , Regional Organization for the Protection of the Marine Environment ROPME, 
Kish Island 3rd- 6th March 2013  

 International Conference on Environmental Challenges in the ROPME Sea  مقاله پذیرفته و ارائه شده در کنفرانس
Area     :  تحت  عنوانThe socio-Economic effects phenomenon of climate change on fisheries and fishermen of 

the Persian Gulf, and strategies to prevent unforeseen crises , Regional Organization for the Protection of the 
Marine Environment ROPME, Kish Island 3rd- 6th March 2013 

 International Conference on Environmental Challenges in the ROPME Sea  مقاله پذیرفته و ارائه شده در کنفرانس
Area   تحت عنوانEMP evaluation methods of the northern coast of Persian Gulf fish farms by using matrix 

mathematics , Regional Organization for the Protection of the Marine Environment ROPME, Kish Island 
3rd- 6th March 2013 

 

 : مقاالت ارائه شده در کنفرانس های داخلی

ی حاشیه بازاریابی آبزیان پرورشی در ایران با استفاده از مدلهای تحت عنوان تحلیل اقتصادمقاله پذیرفته و ارائه شده  .5

 .5811اقتصادی، دومین کنفرانس ملی شیالت ایران بصورت سخنرانی ، الهیجان، اردیبهشت ماه  

 تحت عنوان ارزیابی شاخص های اقتصادی و اجتماعی تولید بیوانرژی از میکروجلبک ها با نگرشمقاله پذیرفته و ارائه شده  .9

  .5811توسعه پایدار در سواحل جنوبی کشور در همایش ملی بیوانرژی، تهران، مهرماه 

تحت عنوان تولید اقتصادی سوخت زیستی جلبک در فتوبیوراکتور جهت تامین ماده اولیه مقاله پذیرفته و ارائه شده  .8

 5811.پاالیشگاه های زیستی ، همایش ملی بیوانرژی، تهران، مهرماه 

تحت عنوان توسعه اقتصادی پرورش متراکم شاه میگوی آب شیرین به روش فنالندی در ته و ارائه شده مقاله پذیرف .1

شهر توریستی  شهرستان ماکو و بررسی فوائد اقتصادی و اجتماعی آن در منطقه ، اولین همایش فرصتهای سرمایه گذاری در

 .5811ماه و مرزی  ماکو، مهر

( از Rutilus frisii)( گونه ماهی سفید MSYان محاسبه میزان حداکثر مجاز قابل برداشت )با عنومقاله پذیرفته و ارائه شده  .1

ذخیره موجود و حرکت بسوی صید و صیادی پایدار در حاشیه جنوبی دریای خزر ، کنفرانس ملی رویکردهای نوین در 

 .5811ماه  آبان 90مدیریت پایدار منابع طبیعی، تهران،

جهت ( EMSو ) ((EMP طییرگیری مدل های استاندارد زیست محلزوم اهمیت بکابا عنوان  دهمقاله پذیرفته و ارائه ش .0

 90، کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت پایدار منابع طبیعی، تهران، رسیدن به  توسعه پایدار آبزی پروری در کشور

 .5811آبان ماه 

 شهریورماه 90 –، تحت عنوان آبزی پروری ، کلید رونق ساحلی چاپ شده  در روزنامه  رسمی اطالعات  مقاله پذیرفته و  .7
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 53و57صفحه - 5811

با عنوان نقش اقتصادی فناوری جدید عمل آوری و بسته بندی آبزیان بکمک برش لیزری و اسکنر  مقاله پذیرفته و ارائه شده .3

نگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، بیستمین ک و ارزیابی آن با روشهای موجود تولید با استفاده از ماتریس هرمیتی،

 .5811آذرماه  5-8دانشگاه صنعتی شریف ایران، تهران، 

عنوان بررسی راهکارهای اساسی افزایش نرخ بازده اقتصادی مزارع پرورش ماهیان سردابی با  مقاله پذیرفته و ارائه شده .1

(Economic Rate of Returne  ،اولین همایش ملی آبزی پروری ایران ،) ، 5811آذرماه  3-1بندرانزلی. 

با عنوان اندازه گیری و تجزیه تحلیل بهره وری عوامل تولید در مزارع سردابی کشور، اولین  مقاله پذیرفته و ارائه شده .51

 .5811آذرماه  3-1همایش ملی آبزی پروری ایران، بندرانزلی، 

دریا در فتوبیوراکتورهای افقی جهت تولید میکرو جلبک ها با عنوان بهره برداری اقتصادی از آب  مقاله پذیرفته و ارائه شده .55

به عنوان ماده اولیه تولید سوخت زیستی ، کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی 

 .5811دی ماه  58-51پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 

عنوان پرورش اقتصادی ماهیان دریایی در قفس های شناور در آب دریا و نقش آن در تامین با  مقاله پذیرفته و ارائه شده .59

بخشی از امنیت غذایی کشور، کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم 

 .5811دی ماه  58-51محیطی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 

با عنوان محوریت اقتصادی و اجتماعی توسعه مزارع پرورش جلبک در سواحل جنوبی خلیج فارس  ارائه شده مقاله پذیرفته و .58

 علوم محیطی، دانشگاه و دریای عمان، کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و

 .5811دی ماه  58-51شهید باهنر کرمان، 

مدل سازی شبکۀ فناوری اطالعات در شیالت از تولید تا مصرف به منظور بهره وری با عنوان  و ارائه شدهمقاله پذیرفته  .51

دانشگاه ، کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، اقتصاد تولید

 .5811شهید باهنر کرمان،اسفند ماه 

و ماهی کپور Liza saliensو  Liza aurataبا عنوان بررسی تاثیرات رشد ماهی کفال گونه های  ه شدهمقاله پذیرفته و ارائ .51

چینی در سیستم های پرورش ماهی در استخر های خاکی و مقایسه اقتصادی آن در استان گلستان، همایش منطقه ای تولید 

 .5815ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی، دانشگاه بندرگز ، آبان ماه 

با عنوان بررسی میزان رشد شاه میگوی آب شیرین رودخانه ارس در استخرهای خاکی در استان  مقاله پذیرفته و ارائه شده .50

گلستان، ساحل بندر گز، دومین همایش ملی منابع شیالتی دریای خزر ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، آبان 

 .5815ماه 

با عنوان مدیریت استفاده از ضایعات کارخانجات فرآوری آبزیان جهت تولید بیودیزل و برق  شدهمقاله پذیرفته و ارائه  .57

 .5815و بیومس ،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، آبان ماه  پسماند، بازیافت دومین کنفرانس بین المللی مدیریتمصرفی ، 

گیل وارداتی جهت تولید کربن اکتیو، دومین کنفرانس بین با عنوان مدیریت بازیافت پوسته نار مقاله پذیرفته و ارائه شده .53
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 .5815المللی مدیریت پسماند، بازیافت و بیومس ،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، آبان ماه 

تغییرات حرارتی اقلیم بر روی آبزی پروری پایدار و بررسی روشهای مدیریتی تاثیرات  عنوانبا  پذیرفته و ارائه شده مقاله .51

کنفرانس ملی تغییر اقلیم و اثرات آن بر آینده شیالت،  موسسه تحقیقات علوم  ط مشی های اساسی آینده کشور،تعیین خ

  .تهران – 5815بهمن ماه  3شیالتی کشور، 

مقاله پذیرفته و ارائه شده با عنوان تاثیرات تغییرات اقلیم بر میزان کاهش نهاده های اولیه غذایی آبزیان پرورشی و ارائه  .91

بهمن  3موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، ، کنفرانس ملی تغییر اقلیم و اثرات آن بر آینده شیالت ی آینده،اندازها چشم

 تهران.  – 5815ماه 

مقاله پذیرفته و ارائه شده با عنوان بررسی چشم اندازهای تغییرات اقلیم در آبزی پروری سواحل و بنادر مهیگیری و تاثیرات  .95

کنفرانس ملی تغییر اقلیم و اثرات آن بر آینده شیالت،   اجتماعی در جنوب کشور، –مدت اقتصادی  کوتاه مدت و میان

 .تهران – 5815بهمن ماه  3شیالتی کشور، موسسه تحقیقات علوم 

ملی مقاله پذیرفته شده و ارائه شده با عنوان بررسی تعادل عرضه و قیمت آبزیان و پیش بینی های آینده بازار آبزیان،همایش  .99

 .5815آذر ماه  81 بوشهر ، آبزیان،

مقاله پذیرفته شده و ارائه شده با عنوان نقش بهره وری اقتصاد تولید آبزیان )آبزی پروری و صید( در افزایش صادرات آبزیان  .98

 .5815آذر ماه  81بوشهر، به کمک ماتریس ریاضی، همایش ملی آبزیان، 

مجتمع اقتصادی تولید سوخت زیستی )بیوفویل(با استفاده از جلبک های  مقاله پذیرفته و ارائه شده تحت عنوان ایجاد .91

اولین همایش ملی توسعه ،دریایی، فتوبیوراکتور مارپیج و پاالیشگاه زیستی با هدف تامین سوخت در سواحل دریای عمان

 .5815بهمن ماه  93-81،ردانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابها، سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسالمی ایران

تامین آبزیان و نقش آن در تقویت پدافند غیر عامل و کمک به بخشی از امنیت غذایی  مقاله پذیرفته و ارائه شده تحت عنوان .91

تهران،  کشور، اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، بخش های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، 

 .5815 اسفند ماه 91

کنوانسیون بین  به الحاق قانونارزشگذاری کمی منابع زیستی دریایی با استفاده از  مقاله پذیرفته و ارائه شده تحت عنوان .90

، ، اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه مواد دیگر و زاید مواد دفع از ناشی دریایی آلودگی از جلوگیری المللی 

 .5815اسفند ماه  91تهران،  ای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، پایدار، بخش ه

با استفاده مقایسه تطبیقی سیستمهای نوین فتوبیوراکتور ثابت و فتوبیوراکتور شناور  مقاله پذیرفته و ارائه شده تحت عنوان .97

های کشاورزی، منابع طبیعی و اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، بخش  از روش ماتریس ریاضی،

 .5815اسفند ماه  91تهران، محیط زیست، 

سگرهای زیستی جهت تعیین وضعیت تاثیرات آلودگی آب های مناطق ر گیری حبکا مقاله پذیرفته و ارائه شده تحت عنوان .93

ی های محیط دومین همایش ملی فناوری های نوین در کنترل آلودگ ساحلی )مطالعات موردی منطقه ساحلی عسلویه(،

 .5819اردیبهشت ماه تهران، زیست، ،دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف 

بررسی شاخص های اقتصادی و مدیریتی بکارگیری نسل جدید فتوبیوراکتورهای افقی  مقاله پذیرفته و ارائه شده تحت عنوان .91

ی فناوری های نوین در کنترل آلودگی های محیط دومین همایش مل شناور جهت تولید سوخت زیستی در سواحل دریایی،
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 5819زیست، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف تهران، اردیبهشت ماه .

کاربرد هیدرولیز فیزیکوشیمیایی ترکیبی در بیوپاالیشگاه جهت تولید اقتصادی  مقاله پذیرفته و ارائه شده تحت عنوان .81

دومین همایش ملی فناوری های نوین در کنترل آلودگی های محیط زیست، دانشکده  ی،سوخت زیستی از جلبک های دریای

 .5819مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف تهران، اردیبهشت ماه 

کنفرانس  مدیریت اقتصادی پسماند ضایعات فرآوری آبزیان جهت تولید انرژی، مقاله پذیرفته و ارائه شده تحت عنوان .85

 .5818مرداد ماه  91ست و انرژی ایران ،موسسه بین المللی آموزشی و پژوهشی خوارزمی صفاشهر، شیراز، سراسری محیط زی

کنفرانس  افزایش بهره برداری اقتصادی از آب دریا جهت تولید سوخت زیستی، مقاله پذیرفته و ارائه شده تحت عنوان .89

 .5818مرداد ماه  91ژوهشی خوارزمی صفاشهر، شیراز، سراسری محیط زیست و انرژی ایران ،موسسه بین المللی آموزشی و پ

 اجتماعی تغییر اقلیم بر آبزی پروری سواحل جنوب کشور،-آنالیز تاثیرات اقتصادی مقاله پذیرفته و ارائه شده تحت عنوان .88

 .5818مهرماه  57دومین همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت غذایی، پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان، 

 ارائه راهبردهای مدیریتی کاهش تاثیرات تغییر حرارتی اقلیم بر آبزی پروری پایدار، ه و ارائه شده تحت عنوانمقاله پذیرفت .81

 .5818مهرماه  57دومین همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت غذایی، پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان، 

تغییر اقلیم بر چرخه تولید تامین غذای آبزیان راهکارهای اجرایی کاهش آثار منفی عنوان مقاله پذیرفته و ارائه شده تحت  .81

 .5818مهرماه  57دومین همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت غذایی، پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان،  ،پرورشی

اولین همایش ملی  ،مقاله پذیرفته و ارائه شده تحت عنوان نقش پدافند غیر عامل در کاهش تخریب اکوسیستم های دریایی .80

 .5818ماه  آبان 91 و 93عامل در علوم دریایی، هرمزگان، بندرعباس، پدافند غیر 

مقاله پذیرفته و ارائه شده تحت عنوان نقش استراتژی پدافند غیر عامل در جهت امنیت غذایی با تکیه بر توسعه تولید  .87

  .5818ماه  انآب 91 و 93 اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی، هرمزگان، بندرعباس،  ،آبزیان

مقاله پذیرفته و ارائه شده تحت عنوان مقایسه کیفی خاویار مصنوعی و خاویار طبیعی با استفاده از مدل ریاضی ماتریس  .83

 . 5818آذر ماه  51و  58چهارمین همایش ملی کشاورزی، آبزیان، غذا، بوشهر،  ،هرمیتی

بررسی کیفیت چرم تهیه شده از پوست و ضایعات انواع  مطالعه مراحل تولید ومقاله پذیرفته و ارائه شده تحت عنوان  .81

 . 5818آذر ماه  51و  58چهارمین همایش ملی کشاورزی، آبزیان، غذا، بوشهر،  ،ماهیان

بررسی مزایای کاربردی نانوتکنولوژی و اوزون در صنایع شیالتی با تاکید بر بسته مقاله پذیرفته و ارائه شده تحت عنوان  .11

 . 5818آذر ماه  51و  58ین همایش ملی کشاورزی، آبزیان، غذا، بوشهر، چهارم ،بندی آبزیان

معماری( و تولید -استفاده کاربردی ازفناوری نانو جلبکها در بیو آرشیتکچر )زیستمقاله پذیرفته و ارائه شده تحت عنوان  .15

 . 5818آذر ماه  51و  58چهارمین همایش ملی کشاورزی، آبزیان، غذا، بوشهر،  ،برق سبز

 ،مهندسی ساخت زیستگاههای مصنوعی بتنی دریایی در سواحل جنوب کشورقاله پذیرفته و ارائه شده تحت عنوان م .19

 . 5818آذر ماه  51و  58چهارمین همایش ملی کشاورزی، آبزیان، غذا، بوشهر، 

به معماری  ضرورت احداث ساختمان های سازگار با محیط زیست جهت رسیدنمقاله پذیرفته و ارائه شده تحت عنوان  .18

 . 5818آذر ماه  51و  58چهارمین همایش ملی کشاورزی، آبزیان، غذا، بوشهر،  ،پایدار

آنالیز کاربرد تکنولوژی نانو ایزوگام در عایقکاری و ساخت حوضچه های پرورش ماهی مقاله پذیرفته و ارائه شده تحت عنوان  .11
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 . 5818آذر ماه  51و  58ان، غذا، بوشهر، چهارمین همایش ملی کشاورزی، آبزی ،SWOTبا استفاده از مدل 

جهت آب   PVCبررسی و تحلیل مقایسه ای عملکرد فنی واتراستاپ بنتونیتی و مقاله پذیرفته و ارائه شده تحت عنوان  .11

 . 5818آذر ماه  51و  58چهارمین همایش ملی کشاورزی، آبزیان، غذا، بوشهر،  ،بندی دیواره استخرهای پرورش ماهی

مقایسه تطبیقی ایزوالسیون استخر پرورش ماهی با استفاده از ورق های ژئوممبران و فته و ارائه شده تحت عنوان مقاله پذیر .10

 . 5818آذر ماه  51و  58چهارمین همایش ملی کشاورزی، آبزیان، غذا، بوشهر،  ،سازه های بتنی به کمک روش ماتریس ریاضی

بر منطقه حفاظت شده دنا با استفاده از مدل  (EIA)زیستی  ثرات محیطارزیابی امقاله پذیرفته و ارائه شده تحت عنوان  .17

تخریب، اولین  همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی، پژوهشکده انرژی های نو و محیط 

  .5818آذرماه  81زیست دانشگاه تهران،  

مطالعات زیست محیطی با بکارگیری الگوریتم پیشرفته هوش  SGIبررسی تحلیل های مقاله پذیرفته و ارائه شده تحت عنوان  .13

مصنوعی، اولین  همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی، پژوهشکده انرژی های نو و محیط 

 .5818آذرماه  81زیست دانشگاه تهران،  

شد جلبک، اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا تکنیک طراحی مدل اکولوژیکی رمقاله پذیرفته و ارائه شده تحت عنوان  .11

 .5818بهمن ماه  1-3محور، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، 

، اولین همایش ملی استراتژی اجرایی توسعه پایدار آبزی پروری ساحلی در ایرانمقاله پذیرفته و ارائه شده تحت عنوان  .11

 .5818بهمن ماه  1-3ریایی خرمشهر، توسعه پایدار دریا محور، دانشگاه علوم و فنون د

، اولین همایش ملی بکارگیری حسگرهای زیستی در تعیین وضعیت آلودگی سواحلمقاله پذیرفته و ارائه شده تحت عنوان  .15

 .5818بهمن ماه  1-3توسعه پایدار دریا محور، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، 

ت زیستی از جلبک در پیشرفت مقوله سوخت های پژوهی نقش تولید سوخ آینده مقاله پذیرفته و ارائه شده تحت عنوان .19

 .5818اقتصادی کشور، اولین همایش آینده پژوهی در فناوریهای نوین،بهمن ماه 

 

 : پروژه های انجام شده

 5811-5833اروپا. طراحی ساخت مزرعه پرورش ماهیان خاویاری در استان گلستان با استفاده از فناوری جدید اتحادیه همکار در 

 5811-5833تن در سال در استان تهران.  9111مطالعه مکان یابی احداث کارخانه تمام اتوماتیک فرآوری و بسته بندی آبزیان بظرفیت  

 استان بوشهر  8پروژه مطالعه و بررسی احداث مزرعه پرورش میگو دلوار 

دفتر دریایی سازمان حفاظت محیط  -ن کنار. سازمان حفاظت محیط زیست کشورپروژه تحقیقاتی ارزیابی محیط زیست دریایی منطقه فریدو

 5837زیست و مرکز تحقیقات زیست محیطی.

 

 : سخنرانی در سمینارها
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سخنرانی مقاله تحت عنوان تحلیل اقتصادی بازاریابی آبزیان پرورشی در ایران با استفاده از مدلهای اقتصادی، دومین کنفرانس  .5

 .  5811ان. الهیجان ، اردیبهشت ماه ملی شیالت ایر

در اولین همایش فرصتهای سرمایه گذاری در شهر توریستی و مرزی ماکو تحت عنوان توسعه اقتصادی پرورش مقاله سخنرانی  .9

متراکم شاه میگوی آب شیرین به روش فنالندی در شهرستان ماکو و بررسی فوائد اقتصادی و اجتماعی آن در منطقه . شورای شهر 

  .5811مهرماه  57-50شهرداری ماکو،  و

محوریت اقتصادی و اجتماعی توسعه مزارع پرورش  "سخنرانی  مقاله در کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا تحت عنوان  .8

مرکز بین المللی علوم تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان )وزارت   "جلبک در سواحل جنوبی خلیج فارس و دریای عمان 

 . 5811دی ماه  51تا  58م ، تحقیقات و فناوری( و دانشگاه شهید باهنر کرمان علو

پرورش اقتصادی ماهیان دریایی در قفس های شناور  "سخنرانی  مقاله در کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا تحت عنوان  .1

علوم تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان مرکز بین المللی   "درآب دریا و نقش آن در تامین بخشی از امنیت غذایی کشور   

  .5811دی ماه  51تا  58)وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری( و دانشگاه شهید باهنر کرمان 

بهره برداری اقتصادی از آب دریا در فتوبیوراکتور افقی  "در کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا تحت عنوان  مقاله سخنرانی .1

مرکز بین المللی علوم تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی   "لبک به عنوان ماده اولیه تولید سوخت زیستی جهت تولید میکروج

 .5811دی ماه  51تا  58کرمان )وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری( و دانشگاه شهید باهنر کرمان 

با عنوان مدیریت استفاده از ضایعات  سخنرانی در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پسماند، بازیافت و بیومس ، مقاله .0

  .5815کارخانجات فرآوری آبزیان جهت تولید بیودیزل و برق مصرفی ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، آبان ماه 

 Measurements of Multi  Factorsتکثیر و پرورش الرو آبزیان،  مقاله تحت عنوان کنفرانس بین المللی  سخنرانی در اولین .7

Effects Gold Fish Larvae Growth and Quality with Feeding Treatment by MathematicsMatrix  ،

  ایران –کرج  – 5815آذر ماه  95-99دانشگاه تهران،

سخنرانی در کنفرانس ملی تغییر اقلیم و اثرات آن بر آینده شیالت، مقاله تحت عنوان  بررسی روشهای مدیریتی تاثیرات حرارتی  .3

بهمن ماه  3وی آبزی پروری پایدار و تعیین خط مشی های اساسی آینده کشور، موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، اقلیم بر ر

  تهران. – 5815

Economic  در اولین همایش بین المللی بحرانهای زیست محیطی و راهکارهای بهبود آن، مقاله ای تحت عنوانسخنرانی  .1

to produce electricity cessing plantspro fish recycled waste of valuation ، ،5815بهمن ماه  90-91جزیره کیش 

کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، بخش های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، تهران،    سخنرانی در اولین .51

 .5815اسفند ماه  91

افزایش بهره برداری اقتصادی از آب دریا جهت ت عنوان اله ای تحزیست و انرژی ایران مق کنفرانس سراسری محیطسخنرانی در  .55

 .5818مرداد ماه  91،موسسه بین المللی آموزشی و پژوهشی خوارزمی صفاشهر، شیراز،  تولید سوخت زیستی

 عنوان مدیریت اقتصادی پسماند ضایعات فرآوریکنفرانس سراسری محیط زیست و انرژی ایران مقاله ای تحت سخنرانی در  .59
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 .5818مرداد ماه  91و پژوهشی خوارزمی صفاشهر، شیراز،  ،موسسه بین المللی آموزشی آبزیان جهت تولید انرژی

 

  : شرکت در سمینارها و بازدید های علمی

  5811شیالت ایران ، الهیجان، اردیبهشت ماه   دومین کنفرانس ملیشرکت در  .1

   میالدی. 9155 ،سنگاپور، آکواریومیت در کنفرانس جهانی ماهیان شرک .2

 میالدی.  9155 ،بانکوک، کنفرانس بین المللی غذاهای دریایی دوازدهمین شرکت در  .3

 میالدی.  9155 ،امارات متحده عربی،شرکت در کنفرانس بین المللی تجارت آبزیان دوبی  .4

  5811شرکت در همایش ملی بیوانرژی، تهران، مهرماه  .5

 5811ماکو، مهر ماه یه گذاری در شهر توریستی و مرزی شرکت در اولین همایش فرصتهای سرما .6

 .5811آبان ماه  90شرکت در کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت پایدار منابع طبیعی، تهران، .7

 

 :  مسئولیتهای اجرایی

  .تهران.مسئول فنی تغذیه واحد تولید ماهیان زینتی شرکت ماهیران 

 تهران.فروش ماهیان زینتی شرکت ماهیران.  واحد ولئکارشناس مس 

 کریمی -تکثیر و پرورش ماهیان زینتی شرکت ماهیان زینتی کرج ست واحدسرپر 

  کارشناس فنی تغذیه مزرعه سردابی امید رود افشان ، شهرستان دماوند استان تهران 

  استان بوشهر 8پروژه مطالعه و بررسی احداث مزرعه پرورش میگو دلوار همکار در 

  تن در سال  در دریاچه آسی کول ، قرقیزستان 1111ژه توسعه پرورش ماهیان سردابی بظرفیت طراحی و تصویب پروهمکاری در

 میالدی. 9151توسط وزارت کشاورزی قر قیزستان. 

  کانادا  –مشاور پروژه احداث مزرعه پرورش ماهی سالمون در قفس در ایالت بریتیش کلمبیا 

 محصوالت فناو نماینده و کارشناس مشاور در واردات( ری جدید آبزیان از شرکت آسیا استارAsia Star Lab Co)   

  ) تنی منطقه ویژه اقتصادی پیام  9111کارشناس برنامه ریزی ساخت و تولید کارخانه فرآوری و بسته بندی و نگهداری )سردخانه

 کرج. 

 یستمهای پرورش ماهی  در ایستگاه فناوری همکار و مشاور در اجرای فاز اول پروژه تحقیقاتی انجام مطالعات استفاده از ازن در س
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 خجیر   –های نوین شیالتی 

  اجتماعی، اقتصادی،  وضعیت گزارش -پتانسیل یابی و طراحی مجتمع های پرورش آرتمیا استان قم همکار در پروژه مطالعاتی

 81119/31/5به موضوع قرارداد –سازمان جهاد کشاورزی استان قم  پرورش آرتمیا در استان قم، دانشگاه تهران،تکثیر و تجاری 

 .5811اسفندماه 

 5811 -5831تهران -و مسئول فنی در شرکت آبزی پوشش   مشاور.  

 5815، کارشناس طراحی و تولید ماهیان خاویاری شرکت مزرعه خاویاری کاسپین. 

 5819-5811 تهران  –اسپین فنی در شرکت مزرعه خاویاری ک و مسئول مشاور. 

 

 


