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 بیتا سراج :نام خانوادگی  و نام

 محل تولد: چابهار 

 09370046656تلفن:      serajbita@yahoo.comپست الکترونیکی: 

 (سوابق تحصیلی:1

 دانشگاه مازندران  -كارشناسی: مهندسی شیالت -

 م و فنون دریایی خرمشهردانشگاه علو  -كارشناسی ارشد: مهندسی شیالت -

 دانشگاه شهید چمران اهواز -بهداشت آبزیان ا:دكتر -

بررسی تغییرات برخی شاخص هاا  شایمیایی و میکروبیولاوییکی     ( عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:2

 در طی نگهدار  در یخ (Epinephelus coioides)كیفیت در ماهی هامور معمولی

 Sargassumز زیساتی ناانوارات نهاره باا اساتفاده از دلیای دریاایی        سانت  عنوان پایاان ناماه دکتارا:   

angustifolium ها  ایمنی و فلور باكتریایی مااهی  اكسیدان، شاخصو تاثیر آن بر وضعیت اكسیدان/آنتی

 كپور معمولی

 سوابق اجرایی: 

 1389اه تا مهر م 1387ریایی چابهار از مهرماه مدیر گروه شیالت دانشگاه دریانورد  و علوم د -

 1394از د  ماه  آموزشی دانشکده علوم دریایی دانشگاه دریانورد  و علوم دریایی چابهارمعاون  -
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 سوابق علمی و عملی و آموزشی: -

  انشگاه دریانورد  و علوم دریایی چابهاردگروه شیالت هیئت علمی عضو  -

 عضو دفتر استعدادها  درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز -

 كسب نمره اول در آزمون دامع دكترا  تخصصی بهداشت آبزیان دانشگاه شهیدچمران اهواز -

 ب تکنولوی  انجماد آبزیانتالیف كتا -

 هاا تالیف كتاب بیولوی  و تکثیر دوكفه -

تدریس دروس ماهی شناسی عمومی و سیستماتیی و اكولوی  دریاا زیار ن ار انجمان علمای شایالت        -

 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برا  داوطلیان كنکور كارشناسی ارشد مهندسی شیالت

می و سیستماتیی، بهداشت و تکنولوی  فرآورده ها  شیالتی و عما   تدریس دروس ماهی شناسی عمو -

، فاراور  محصاوالت شایالتی،    آور  و نگهدار  محصوالت شیالتی و اصول فرآور  محصوالت شیالتی

دانشاگاه   و زیست شناسی دریاا  در گروه شیالت و ناوبر  تکثیر و پرورش آبزیان و دامعه شناسی شیالتی

 .1389 - 90تا نیسمال دوم  1387چابهار از سال  دریاییدریانورد  و علوم 

و تکنولاوی  تولیاد    تجهییزات و روشاها  عما  آور  بار رو  كشاتی     تدریس دروس زبان تخصصی، -

، فرآور  محصوالت شیالتی، تکثیر و پارورش  ایش ها  صید و بهره بردار گرفراورده ها  شیالتی برا  

 .1389 - 90تا نیسمال دوم  1387چابهاراز سال دكشاوز  میگو مركز آموزش علمی كاربرد  دها

تدریس دروس دامعه شناسی شیالتی، ترویج و آماوزش مناابع طییعای، ناوانین و مادیریت شایالتی در        -

 .1393تا سال  1390دریایی خرمشهر از سال دانشگاه علوم و فنون 

 .1391 سال ان ازکی دانشگاه لرستشناسی و سیستماتیی در دانشکده دامپزشتدریس دروس ماهی -

تجربه كار عملی و گذراندن دوره كاارورز  تکثیار مااهی سافید و ماهیاان خاویاار  در كارگااه تکثیار          -

 .1381مصنوعی ماهیان خاویار  شهید ردائی سار ، 
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تجربه كار عملی و گذراندن دوره كارورز  تکثیر و پرورش غذا  زنده ) دلیای، روتیفار و آرتمیاار در     -

 .1384تی ماهیان دریایی بندر امام خمینی )رهر و ماهشهر، ایستگاه تحهیها

تجربه كار عملی و گذراندن دوره كارورز  تکثیر و پرورش ماهیان دریاایی )هاامور معماولی، صاییتی و      -

 .1385شانیر در ایستگاه تحهیهاتی ماهیان دریایی بندر امام خمینی )رهر و ماهشهر، 

 .1388ده علوم دریایی دانشگاه دریانورد  در هفته پژوهش آار ماه انتخاب بعنوان پژوهشگر فعال دانشک -

 مقاالت ارائه شده در همایشها:  -

ر. Epinephelus coioidesبررسی اثر شوری بر روی رشد و بازمانادگی الرو هاامور موماولی      -

مین هماایش چهاار  سراج بیتا، پریتا کوچنین، جاسم مرمضی، وحید یاوری، احمدرضا حساینی    ، 1385

شهریور  9-8كنفرانس سراسر  و دومین كنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، 

1385. 

، احماد رضاا حساینی،    1386بررسی اثرات برخی فلزات سنگین بر روی صدف های خلیج فارس   -

 26-27، سامینار ملای زیسات شناسای ایارن، مرناد      علی صدوق نیری، سراج بیتا، علی اکبار هادایتی،    

  اردییهشت ماه.

، هماایش باین   برخی ویژگی های زیستی هامور مومولی موجود در خلیج فارس  ساراج بیتاا   مورفی -

 .1388المللی خلیج فارس، بوشهر، آاز 

ارزیابی کیفی ماهی هامور مومولی با استفاده از شاخص های میکروبی در طای نگهاداری در یا       -

 ا کوچنین، علی فضل آراء، احمدرضاا حساینی، تکااور محمادیان،    سراج بیتا، حسین نجف زاده، پریت

 .1388هشتمین همایش علوم و فنون دریایی ایران، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، بهمن ماه 
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بررسی مدت زمان ماندگاری ماهی هامور مومولی در طی نگهداری در ی  با استفاده از شاخص های  -

نترل کیفیت  سراج بیتا، حسین نجف زاده ورزی، علی فضل آراء، پریتاا  شیمیایی و میکروبیولوژیکی ک

 .1389همایش ملی فراور  و بهداشت فراورده ها  شیالتی، انزلی، بهمن کوچنین، تکاور محمدیان  

  Trichiurus lepturus  اسبی لماهی یا یاحشا شده هیدرولیز پروتئین اکسیدانی آنتی خواص -

، بیستمین كنگره ملی علوم و صنایع غذایی  علی طاهری، سراج بیتا  مکستاپرو آنزیمبا  شده تولید

 . 1390دانشگاه صنعتی شریف، 

 
- Changes in TMA as Quality Indices in Orange-Spotted Grouper, Epinephelus 

Coioides during Ice Storage and Relation between Microbial Count, Seraj Bita 

Hossein Najafzadehvarzi, ,Parita Kochanian, Ali Fazlara, Poster – Aquaculture 

CanadaOM 2007.   , 

 مقاالت چاپ شده در مجالت علمی و پژوهشی:

همراه با آنتی دوپاامین دامرریادون باه روی لینراه باا       GnRHمقایسه تاثیر هورمون آنالوگ  -

تکااور محمادیان، پریتاا      بنای  عصاره ماهی کرور مومولی بر شاخص هاای تولیادمیلی مااهی   

 .88تابستان  23مجله دامپزشکی ایران، شماره كوچنین، سراج بیتا، حسن ابهر . 

عین اله گردی پاور،  بررسی تجمع فلزات سنگین در بافتهای عضله، کبد و آبشش ماهی هامور   -

 .1388ر ، بها1مجله علمی شیالت ایران، شماره  علی صدوق نیر ، احمدرضا حسینی، سراج بیتا.

تویین میزان تری متیل آمین و ارتباط آن با بار میکروبی در بافت عضله شوریده نگهداری شده  -

زاده، علی فض  آراء، ابراهیم ردب زاده، احمدرضا حسینی، محمدحسن نور ، حسن نجف در ی  

 مجله علمای پژوهشای شایالت دانشاگاه آزاد اساالمی آزادشاهر، دوره       سراج بیتا، حسین مرادیان.

 .1389،  بهار چهارم، شماره اول
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سراج بیتا، حسین نجاف زاده،  بررسی کنترل کیفیت ماهی هامور مومولی نگهداری شده در ی    -

 .1389، بهار 19مجله علمی شیالت ایران، شماره علی فض  آراء، پریتا كوچنین. 

ی شده در ی   و رابطه آن با بار باکتریایی در ماهی هامور مومولی نگهدار pHبررسی تغییرات  -

مجلاه علاوم    سراج بیتا، حسین نجف زاده ورز ، پریتا كوچنین، علی فض  آراء، تکاور محمادیان. 

 .1389آبزیان دانشگاه بوشهر، سال اول، تابستان 

ساراج   بررسی تغییرات هیستامین و بارباکتریایی در ماهی هامور مومولی نگهداری شده در ی   -

مجله مناابع طییعای    كوچنین، علی فض  آراء، تکاور محمدیان. بیتا، حسین نجف زاده ورز ، پریتا

 .1389، زمستان 4، شماره 63شیالت، دوره  –ایران 

وحیاد   ساراج بیتاا،   بررسی تکییر ماهی هامور مومولی به روی نیمه طبیوی در استان خوزستان  -

شاگاه آزاد  پور ، تکاور محمدیان. مجله علمی پژوهشای بیولاوی  دریاا، دان   پدرام ملی شمسایی،

 .1392سالمی واحد علوم و تحهیهات اهواز، ا

تکااور محمادیان، مالای سایالو ، احمدرضاا       فن نوین تکییر مصنوعی ماهی بنی در ایران زی -

حسینی، بختیار حیدر ، مهرزاد مصیاح، سراج بیتا. مجله شایالت و مناابع طییعای ایاران دانشاگاه      

 .1393، پاییز 2، شماره 67تهران، دوره 

اکسید منیزیم بر بیهوشای مااهی کراور موماولی باا       نانوذرات استفاده از اشکال مختلف تاثیر -

. مجلاه دامپزشاکی ایاران،    زاده ورز ، سراج بیتابختیار حیدر ، رحیم پیغان، حسین نجف کتامین 

 .1393دوره دهم، شماره یی، بهار 

بیتا، مهارزاد مصایاح، علای    سراج  بیوسنتز نانوذرات نقره با استفاده از جلبک دریایی سارگاسوم  -

 .1393شهریار ، مسعود نربانپور. مجله علمی پژوهشی علوم دریایی ایران، 
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اکسیدانی نانوذرات نقره سنتزشده با اساتفاده از جلباک دریاایی    بررسی سمیت و خواص آنتی -

سراج بیتا، مهرزاد مصیاح، علی شاهریار ، مساعود نرباانپور.     سارگاسوم در ماهی کرور مومولی 

 .1393جله تحهیهات دامپزشکی دانشگاه تهران، م

 

- The study of histamine changes by HPLC method in yellowfin sea braem 

during ice storage. Seraj Bita, Ahmadreza Hossaini. Journal of ACT 

Ichtiologica, 2008. 

- Changes in biogenic amines and microbial loads in the muscle 

of orange-spotted grouper, Epinephelus coioides during ice storage. Seraj 

Bita & Pedram Malekpouri & Takavar Mohammadian & Hossein Najafzadeh 

Varzi & Preeta Kochanian. Journal of food science technology, 2013. (ISI) 

 

 شی:کارگاه های آموز -

 .1385لیمنولوی ، دانشگاه علوم دریایی خرمشهر، سال  گذراندن دوره كارگاه آموزشی -

 .1387، مركز ملی انیانوشناسی چابهار، سال Coral Watchگذراندن دوره كارگاه آموزشی  -

 .1388در سنجش آالینده ها، سال  HPLCگذراندن دوره كارگاه آموزشی كاربرد  -

 .1388هیه سوریمی و ماریناد ماهی، دانشگاه دریانورد  چابهار، گذراندن دوره كارگاه آموزشی ت -

 .1388آور  خیار دریایی، دانشگاه دریانورد  چابهار، عم  گذراندن دوره كارگاه آموزشی روش -

 .1387گذراندن دوره كارگاه آموزشی تکنیی ها  نوین مشاوره، دانشگاه دریانورد  چابهار،  -

 .1389ون اداره دلسات، دانشگاه دریانورد  چابهار، گذراندن دوره كارگاه آموزشی فن -

 .1387گذراندن دوره كارگاه آموزشی روش ها  تدریس، دانشگاه دریانورد  چابهار،  -

 .1389، دانشگاه دریانورد  چابهار، Training for Trainer Course(TFT)گذراندن دوره  -

 .1389نورد  چابهار، ها  آنالیز و شناسایی نانومواد، دانشگاه دریادوره دستگاه -


