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 :سوابق تحصيلي  -2  

مدرك  رديف

 *تحصيلي

 رشته تحصيلي

 (گرایش شيالت)محيط زیست  شيالت و ليسانس 1

 شيالت يسانسفوق ل 2

 با توجه به آمارهاي موجود آنيونها و كاتيونهاي تاالب انزلي :كارشناسي عنوان پايان نامه  -   

 بررسي بيوتكنيك تكثيرو پرورش كرم سفيد جهت تغذيه بچه ماهيان :كارشناسي ارشدعنوان پايان نامه  -

 :ها و طرحهاي تحقيقاتي  پروژه -3

 واحد اجرا و  *ع تحقيقنو شماره مصوب طرح/عنوان پروژه

بررسي بيوتكنيك تكثيرو 

پرورش كرم سفيد جهت تغذیه 

 بچه ماهيان

پایان نامه  

 دانشجویي

كارگاه تكثيروپرورش   -( طرح خاص)مشترک

 شهيد بهشتي و دانشگاه آزاد اسالمی الهيجان

طرح جامع بيوتكنيك پرورش 

گونه فيلماهي با استفاده از آب 

  دریاي خزر

22-

0420272000-

22  

 بخش تكثيروپرورش  -مستقل

حفظ ذخایر ژنتيكي  تاسماهيان 

 (كاسپيكو) رودخانه سفيد رود 

27040- 22- 

28- 4 

انستيتو تحقيقات بين المللي تاسماهيان  -خاص

 دریاي خزر 

پرورش فيل ماهي در حوضچه 

 20هاي بتوني تا وزن 

 كيلوگرم 

 بخش تكثير و پرورش  –مستقل  -

وليد انبوه كرم اهلي سازي و ت

 نرئيس
 خاص 

پيش مولد سازي فيل ماهي 

(Huso huso)  پرورشي با

استفاده از آب لب شور دریاي 

  خزر در حوضچه هاي بتوني

 خاص 

 

 :شماره ثبت 

 

 وزارت جهاد كشاورزي

 كشاورزي و آموزش  سازمان تحقيقات

 ن موسسه تحقيقات شيالت ايرا

  فرم اطالعات محققين
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 : مقاالت علمي و پژوهشي -7
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عنوان */ عنوان مجله
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1  A new biotechnique for rearing white 

worm (Enchytraeus albidus 

Henle, 1837) as a live food for sturgeon  

 *   

هفتمين سمپوزیوم بين 

المللي ماهيان خاویاري 

 در كانادا 

بيوتكنيك پرورش گونه فيلماهي با استفاده از آب دریاي   2

 *   (تراكم ها و دبي هاي مختلف: فازیك) خزر 

 موسسه تحقيقات شيالت

 ایران

( Huso huso)مطالعه اثرات تراکم پرورشی فيلماهی  3

طی دوره سازگاری به غذای کنسانتره در محيط  آب لب 

 شور و شيرین 

  * 
فصلنامه علمی 

علوم زیستی  -پژوهشی

 واحد الهيجان   

 جهت غذایي مختلف هاي جيره نوین فرموالسيون  4

 Enchytraeus )سفيد  كرم پرورش و تكثير تغذیه،

albidus Henle, 1837  

  *  

 فنون و علوم مجله

 خرمشهر دریایي

 IRAN AQUA *       انتخاب نشانگرهاي كمكي در برنامه هاي پرورش ماهي  5

بر رشد، فاكتورهاي ( B2)اثر ویتامين ریبو فالوین  6

 خوني و ایمني بچه ماهي شيپ  

  * 

IRAN AQUA  

 IRAN AQUA *   بزیان بر جيره غذایي آ Eمروري بر عملكرد ویتامين   7

(  Enchytraeus   albidus)بررسي رشد كرم سفيد   8

 با جيره هاي غذایي مختلف دریك دوره پرورش سه ماهه 

   *  

اولين کنگره علمی 

پژوهشی توسعه و 

ترویج علوم 

کشاورزی،منابع طبيعی 

  ومحيط زیست ایران

9       

 

 :كتب و سایر آثار منتشر شده -5

 *نوع عنوان رديف

  بررسي بيوتكنيك تكثيرو پرورش كرم سفيد جهت تغذیه بچه ماهيان 1
پایان 

 نامه

2   

3   
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 6-  تشویقات و جوایز علمي: 

  

 اعطا كننده مورد رديف

1 

دكتر بهمني رئيس  تقدیر نامه

موسسه تجقيقات بين 

المللي تاسماهيان 

  دریاي خزر

2 

( 1: ردهاي موسسه در هفته پژوهشدریافت لوح تقدیرجهت شركت درارائه دستاو

 بيوتكنيك پرورش ماهيان خاویاري در آب لب شور دریاي خزر

 بيوتكنيك پرورش انبوه كرم نرئيس ( 2

دكتر بهمني رئيس 

موسسه تجقيقات بين 

المللي تاسماهيان 

 دریاي خزر

 :خارجي علمي و پژوهشي داخلي و  …ها و  همكاري با مجامع ، شوراها ، كميسيونها، كميته -4

 عنوان ردیف

1 
عضو شوراي پژوهشي انستيتو تحقيقات بين المللي تاسماهيان دریاي 

 خزر

2 
عضو شوراي برنامه ریزي انستيتو تحقيقات بين المللي تاسماهيان 

 دریاي خزر

3 
عضو كارگروه پرورش ماهيان خاویاري موسسه تحقيقات بين المللي 

 تاسماهيان دریاي خزر

 خصصي ماهي و آكواریومعضوانجمن هاي ت 4

 عضو انجمن تخصصی ماهی زینتی 5

 عضو انجمن ماهی شناسی ایران 6

 عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی  7

 رييس ، دبير ، عضو،: سمت  *

 :سوابق اجرایي  -2

 سمت ردیف

 چابكسر -تاسماهيان گيالن سرپرست ایستگاه تحقيقات 2

 چابكسر -تحقيقات تاسماهيان گيالنقائم مقام ایستگاه  2

 چابكسر -مسئول پرورش ماهيان خاویاري ایستگاه تحقيقات تاسماهيان گيالن 7

5  
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 های گذرانده شده  دوره -7

 

  دورهنام  ردیف

 احكام روزه 2

  روش های انتقال فناوری و تجاری سازی آنها 2

3 
اهيان بهداشت و بيماریهاي آبزیان با تاكيد بر م

 خاویاري

4 
آبزي پروري ارگانيك با تاكيد بر ماهيان 

 خاویاري 

5 
بكارگيري روشهاي نوین در پرورش متراكم 

 ماهيان با تاكيد بر ماهيان خاویاري 

8 
مدیریت و بهره برداري پایدار ذخایر آبزیان با 

 تاكيد بر ماهيان خاویاري 

4 
پرورش آبزیان در قفس با تاكيد بر ماهيان 

 یاري خاو

2 
دوره آموزشي غيرحضوري قوانين و مقررات 

 ( 2)مرتبط با سالمت اداري 

 طرح تكریم مردم وجلب رضایت ارباب رجوع 7

  
  

 
 

 

 


