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 مشخصات فردی : 

 

 

 تولد تاریخ ملیت خانوادگی نام نام

 جنسیت

 مرتبه علمی تاهل وضعیت

 مونث مذکر

 مربی مجرد   7631 ایران خدادادی امین

 

 email همراه  تلفن

 تلگرام

989799999389+ Aminkhodadadi@ymail.com  90604440190 - @Dr_amin_kh 

 

 : آموزشی سوابق

 کشور شهر دانشگاه نام تحصیلی رشته تحصیلی مدرک

 ایران ارومیه ارومیه دکتری دامپزشکی (D.V.Mدکتری حرفه ای )

 ایران تهران تهرانعلوم و تحقیقات  بهداشت و بیماری های آبزیان (D.V.S.Cدکتری تخصصی )

  

 : رفه ای دکتری ح  نامه پایان عنوان

 بررسی آلودگی و تعیین گونه آیمریا در خرگوش های وحشی شمال غرب

 :  تخصصیدکتری  نامه پایان عنوان

 Saccharomyces) ساکارومیسس سرویسیهترکیبات فعال دیواره ای مخمر غلظت های مختلف ای بررسی اثرات تغذیه

cerevisiae)  کمان قزل آالی رنگین ماهیدر  یرسینیوزیسبرابر بیماری های محیطی در استرس ،ایمنی ،شاخص های رشدبر 
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 :  یخارج مجالت و نشریات در شده چاپ مقاالت

 ردیف
 عنوان

 نویسندگان 
 نشریه نام

نشر  تاریخ

 و شماره 

7 

Ectoparasite infection of Carassius carassius in water 

resources of west Azerbaijan, Iran 

 

 Rasouli S. 

Nekuifard A. 

Azadikhah D. 

Ahari H.4, Anvar 

A. A. Khodadadi 

A.; Ghasemi A. 

Iranian Journal of 

fisheries Sciences 
2012 

2 
Investigation the role of physical and chemical parameters 

on yersiniosis outbreak in rainbow trout, oncorhynchus 

mykiss, (walbam) farms in Iran 

Alireza Baba Alian, 
Ghobad Azari 1 2 

Takami, 3,4Armin 

Abedian Amiri, 

5Amin Khodadadi, 

6Mojtaba Keshavarz, 
7Payam Arabzadeh 

and 4Sara Amiri 

World Journal of Fish 

and Marine Sciences 6 

(6): 499-503, 
2014 

6 

Survey of the sensitivity of vibrio spp. Isolated from 

litopenaeus vannamei to different antibiotics  

A.Abedian Amiri, 

Sara Amiri, A. 

Khodadadi, s, 

behrouzi, F. 

naseri, p. 

Arabzadeah, A. 

babaalian 

Journal of fisheries 

and aquatic Science 

(9)6 pp:487-495. 

2014 
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 نشر  تاریخ نشریه نام نویسندگان  عنوان ردیف

7 
بررسی سرولوژیک شیوع توکسوپالسموزیس انسانی در شهرستان ارومیه 

 ( ECLIAبه روش الکتروکمی لومینسانس )

امین سهراب رسولی، 

، مزدک سید خدادادی

 مصطفایی

 پاتوبیولوژی مقایسه ای

-771ص  9شماره -سال ششم

729 

7688 

2 
اچه مارمیشو به آرگولوس بررسی میزان آلودگی انگلی ماهیان دری

 فولیاسه اوس

، امیرعلی سهراب رسولی

امین انوار، حامد اهری، 

 خدادادی

 پاتوبیولوژی مقایسه ای

ص تابستان  2شماره -هشتمسال 

993-997 

7691 

6 
بررسی میزان شیوع کریپتوسپوریدیوزیس در تک سمی های روستاهای 

 مرزی شهرستان ارومیه

سهراب  ،امین خدادادی

محمد صدقیانی،  ،رسولی

رضا سلمان زاده، علیرضا 

 مرادپور

 پژوهش های بالینی دامپزشکی

-97ص بهار  7سال سوم شماره 

11 

7697 

 

9 

بررسی سرولوژیک شیوع توکسوپالسموزیس انسانی در مردان و زنان 

 مراجعه کننده به آزمایشگاه مرکزی شهرستان میانه به روش الیزا 

، محمد جابر داودی

من شبستری، صدقیانی، به

امین سهراب رسولی، 

 ، کمال جعفریخدادادی

مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد 

 3دوره اسالمی واحد تبریز 

( ص 27بهار )پیاپی  -7شماره 

7993-7961 

7697 

1 
بررسی آلودگی انگلی دی ژنآ دیپلوستوموم در ماهیان سد مهاباد 

 آذربایجان غربی

سهراب   ،داریوش آزادیخواه

 ،نکوئی فردعلی   ،رسولی

امین   ،سیروان رحیم پور

  نیما بهبودی  ،خدادادی

مجله آبزیان و شیالت بندر 

 71عباس سال سوم شماره 

 7-76تابستان ص 

7697 

3 
مطالعه میزان و تنوع آلودگی به تک یاخته آیمریا در خرگوش های 

 منطقه شمال غرب ایران 

سهراب  ،امین خدادادی

، موسی توسلی، رسولی

یی، محمد شهرام سقا

 صدقیانی

 پژوهش های بالینی دامپزشکی

پاییز ص  6سال سوم شماره 

717-739 

7697 

بررسی آلودگی چشم ماهی کاراس به انگل دیپلوستوموم اسپاتاسئوم در  1

 رودخانه نازلوی شهرستان ارومیه

، امیر علی سهراب رسولی

انوار، حامد اهری، داریوش 

 امین خدادادیآزادیخواه، 

هم سال ن ی مقایسه ایپاتوبیولوژ

 196-198پاییز ص  6شماره 
7697 

8 
 بررسی میزان فراوانی انگل آرگالوس در ماهیان دریاچه مارمیشو

، سهراب امین خدادادی

رسولی، رستا عزیزی، کاظم 

 عبدی

پژوهشنامه آبزیان دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد الهیجان سال اول 

 9-71شماره سوم زمستان ص

7697 

9 
زان فراوانی انگل های خارجی ماهی قرمز در مراکز تکثیر و تعیین می

 پرورش شهرستان ارومیه 

، سهراب امین خدادادی

رسولی، کاظم عبدی، رستا 

 عزیزی 

 پژوهش های بالینی دامپزشکی

-99سال چهارم شماره اول بهار 

18 

7692 

بررسی هیستوپاتولوژی بیماری لیپوئیدوزیس در مزارع پرورش قزل آالی  71

 نگین کمان استان آذربایجان غربیر

علی   ،داریوش آزادیخواه

  ، امیر امنیت طلب ،نکوئی فرد
 پژوهش های بالینی دامپزشکی

7692 
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رستا عزیزی،  ،امین خدادادی

 نیما بهبودی

-79سال چهارم شماره اول بهار 

28 

77 
در ماهی کپور معمولی  .Anisakis spگزارش شیوع نماتود زئونوز 

(Cyprinus carpio سد ارس استان آذربایجان غربی ) 

، سهراب امین خدادادی

رسولی، کاظم عبدی، رستا 

 عزیزی

 پژوهش های بالینی دامپزشکی

سال چهارم شماره سوم پاییز ص 

227-221 

7692 

گزارش اولین مورد جداسازی و شناسایی باکتری استافیلوکوکوس  72

د پرورش آب شیرین اورئوس از ماهیان خاویاری گونه سیبریدر یک واح

 ماهیان خاوریاری در شهرستان ساری

سید  ،علیرضا باباعلیان امیری

جلیل ذریه زهرا، پولین 

شهره، الله ذبیحی ، امراهلل 

قاجاری، حمید رسولی زاده، 

 امین خدادادی

مجله توسعه آبزی پروری 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 1الهیجان شماره 

7692 

76 
 Cageان قزل آالی رنگین کمان پرورشی مزارع بررسی علل تلفات ماهی

culture  پرورش در قفس( سد حسنلو استان آذربایجان غربی( 

پیام عرب  ،امین خدادادی

علیرضا  ،سهراب رسولی ،زاده

آرمین عابدیان  ،مرادپور

 امیری

مجله آسیب شناسی دامپزشکی 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز 

 تابستان ، 03، پیاپی 2، شماره 8دوره 

7696 

( Gobioideiبررسی فون انگلی برخی از گونه های ماهیان گوبی ایده ) 79

 کورینوزوما کاسپیکومدریای خزر و گزارش اولین وقوع نماتود 

Corynosoma capsicum در ماهیان گوبی ایده ایران 

 ،کاظم عبدی ،امین خدادادی

 پژوهش های بالینی دامپزشکی ایرج موبدی

 ره دوم سال پنجم شما

7692 

بررسی نقش پارامترهای محیطی و فیزیکو شیمیایی موثر بر شیوع بیماری  71

 منطقه هرازالی رنگین کمان آیرسینیوزیس در مزارع پرورش ماهی قزل 

  استان مازندران 

ی قباد اذر ،علیرضا باباعلیان

، آرمین عابدیان تاکامی

، امین خدادادیامیری، 

 مجتبی کشاورز

 لینی دامپزشکیپژوهش های با

 سال پنجم شماره اول

7692 
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 قاالت چاپ شده در سمینارهای خارجی و داخلی : م

 نحوه ارائه سال همایش عنوان همایش مقاله عنوان 

7)  
بررسی آلودگی چشم ماهی کاراس به انگل دیپلوستوموم در رودخانه نازلو چای 

 شهرستان ارومیه 

دامپزشکی و نقش آن در 

اقتصاد جامعه بهداشت و 

 )دانشگاه مهاباد(

 سخنرانی  7689

بررسی میزان شیوع آلودگی انگل تک یاخته ایکتیوفتریس مولتی فیلیس در ماهی های   (2

 حوض شهرستان ارومیه

هفدهمین کنگره دامپزشکی 

 )تهران( ایران

اردیبهشت 

7697 

 پوستر

سطحی الیه درم  2 بررسی تاثیر جوشانده درخت بید بر التیام زخم سوختگی های درجه  (6

 پوست موش رت آلوده به باکتری استافیلوکوکوس آرئوس

هفدهمین کنگره دامپزشکی 

 ایران )تهران(

اردیبهشت 

7697 

 پوستر

9)  
 بررسی میزان آگاهی و نگرش مردم شهرستان ارومیه نسبت به رشته دامپزشکی

هفدهمین کنگره دامپزشکی 

 ایران )تهران(

اردیبهشت 

7697 

 پوستر

1)  
 میزان شیوع گونه های آیمریا در گاوهای شهرستان خویبررسی 

هفدهمین کنگره دامپزشکی 

 ایران )تهران(

اردیبهشت 

7697 

 پوستر

بررسی فراوانی و تنوع انگل های خارجی در خرگوش های وحشی استان آذربایجان   (3

 غربی

هفدهمین کنگره دامپزشکی 

 ایران )تهران(

اردیبهشت 

7697 

 پوستر

ست هیداتیک نشخوارکنندگان و بیماران تحت عمل جراحی در بررسی آماری کی  (1

 بیمارستانهای شهرستان ارومیه

هفدهمین کنگره دامپزشکی 

 ایران )تهران(

اردیبهشت 

7697 

 پوستر

بررسی میزان شیوع کریپتوسپوریدیوزیس به عنوان بیماری مشترک در میان تک سمی   (8

 های روستاهای مرزی شهرستان ارومیه

 دانشجویان هشتمین کنگره

 )تبریز( دامپزشکی ایران

 پوستر 7697شهریور 

بررسی کیست هیداتیک نشخوارکنندگان و بیماران تحت عمل جراحی در بیمارستانهای   (9

 7688-7681شهرستان ارومیه درسالهای 

هشتمین کنگره دانشجویان 

 دامپزشکی ایران )تبریز(

 پوستر 7697شهریور 

موزیس انسانی در شهرستان ارومیه به روش بررسی سرولوژیک شیوع توکسوپالس  (71

 الکتروکمی لومینسانس

هشتمین کنگره دانشجویان 

 دامپزشکی ایران )تبریز(

 پوستر 7697شهریور 

بررسی میزان فراوانی انگل لرنه آ در ماهیان کپور علفخوار دریاچه مارمیشو شهرستان   (77

 ارومیه

هشتمین کنگره دانشجویان 

 دامپزشکی ایران )تبریز(

 پوستر 7697هریور ش
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بررسی میزان شیوع و عالیم بالینی انگل هگزامیتا در ماهیان اسکار مبتال به سندرم سوراخ   (72

 در سر شهرستان ارومیه 

هشتمین کنگره دانشجویان 

 دامپزشکی ایران )تبریز(

7697شهریور   پوستر 

رورش پ تعیین میزان فراوانی تک یاخته های پوستی ماهیان حوض در مراکز تکثیر و  (76

 شهرستان ارومیه

هشتمین کنگره دانشجویان 

 دامپزشکی ایران )تبریز(

7697شهریور   پوستر 

79)  
 بررسی فراوانی انگل های خارجی ماهی قرمز در مراکز تکثیر و پرورش شهرستان ارومیه

هشتمین کنگره دانشجویان 

 دامپزشکی ایران )تبریز(

7697شهریور   پوستر 

71)  
 ماهیان سد مخزنی باران شهرستان ماکوبررسی میزان آلودگی انگلی 

هشتمین کنگره دانشجویان 

 دامپزشکی ایران )تبریز(

7697شهریور   پوستر 

بررسی هیستوپاتولوژی مقایسه ای اثر ژل آلوئه ورا با پماد سیلورسولفادیازین بر التیام   (73

 سطحی الیه درم پوست موش رت  2زخم سوختگی درجه 

هشتمین کنگره دانشجویان 

شکی ایران )تبریز(دامپز  

7697شهریور   پوستر 

بررسی هیستوپاتولوژی بیماری کبد چرب در مزارع پرورش قزل آالی رنگین کمان   (71

 استان آذربایجان غربی

هشتمین کنگره دانشجویان 

 دامپزشکی ایران )تبریز(

7697شهریور   پوستر 

78)  
 بررسی میزان شیوع گونه های آیمریا در گاوهای شهرستان چالدران

تمین کنگره دانشجویان هش

 دامپزشکی ایران )تبریز(

7697شهریور   پوستر 

79)  
 بررسی میزان فراوانی سارکوسیست در دامهای شهرستان نقده استان آذربایجان غربی 

هشتمین کنگره دانشجویان 

 دامپزشکی ایران )تبریز(

7697شهریور   پوستر 

وشت تاکید بر مصرف گبیماری غفونی نوپدید مشترک توالرمی یا تب خرگوش ) با   (21

 خرگوش های وحشی ( 

کنگره ملی پژوهشگران و 

 )تهران(  نخبگان ایمنی غذا

پوستر   7697بهمن 

 ممتاز

27)   

جهت (Genetic screening technology)معرفی تکنولوژی غربال گری ژنتیکی 

 شناسایی انگل های پریاخته ای آبزیان 

کنگره ملی پژوهشگران و 

ان(نخبگان ایمنی غذا )تهر  

  7697بهمن 

پوستر 

 ممتاز

22)  
 سارکوسیست و فراوانی آن در گوشتهای کشتاری شهرستان نقده

کنگره ملی پژوهشگران و 

 نخبگان ایمنی غذا )تهران(

 پوستر 7697بهمن 

بررسی میزان تجمع فلز سنگین کادمیم در بافت عضله و کبد ماهی کپور معمولی   (26

 انشعابات رودخانه ارس

ان و کنگره ملی پژوهشگر

 نخبگان ایمنی غذا )تهران(

پوستر  7697بهمن 

 ممتاز
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29)  
 بیماری مشترک سالمونلوز در طیور 

کنگره ملی پژوهشگران و 

 نخبگان ایمنی غذا )تهران(

 پوستر 7697بهمن 

21)  
 ویبریوزیس در میگوهای پرورشی سایت گواتر استان سیستان و بلوچستان 

کنگره ملی پژوهشگران و 

هران(نخبگان ایمنی غذا )ت  

پوستر  7697بهمن 

 ممتاز

23)  
ارزیابی امکان پرورش آرتمیا در آب های شور روستاهای مجاور حوزه دریاچه ارومیه 

 و ممانعت از مهاجرت های روستایی به شهرستان ارومیه در جهت توسعه اقتصادی

اولین همایش ملی علوم 

کشاورزی با تاکید بر تنش 

 های غیر زیستی )نقده(

 تر پوس 7692شهریور 

21)  
بررسی هیستوپاتولوژیک تغییرات سلول های کلراید آبشش ماهیان آب شیرین در مقابل 

 افزایش میزان اسموالریته آب 

همایش ملی علوم جانوران 

آبزی دانشگاه گیالن 

 )رشت(

 سخنرانی 7692شهریور 

28)  
مطالعه روش های گوناگون آزمایشگاهی در جهت شناسایی روش کارآمد برای 

 ( ماهیان خاویاری ایران polypodium hydriformeرجانی )شناخت انگل م

همایش ملی علوم جانوران 

آبزی دانشگاه گیالن 

 )رشت(

 پوستر 7692شهریور 

29)  
در فیل ماهی های صید شده جهت  کوکوالنوس اسفروسفالوسگزارش شیوع نماتود 

 تکثیر مصنوعی در سد سنگر استان گیالن

همایش ملی علوم جانوران 

آبزی دانشگاه گیالن 

 )رشت(

 پوستر 7692شهریور 

61)  

 بررسی علل کاهش آب دریاچه ارومیه و مزایای انتقال و تثبیت آب به دریاچه ارومیه 

دومین همایش ملی حفاظت 

از تاالب ها و اکوسیستم 

 های آبی )همدان(

 پوستر 7692مهر 

67)  
شوری دریاچه ارومیه در انقراض گونه منحصر نقش کاهش میزان آب و افزایش میزان 

 ( Artemia urmianaبه فرد آرتمیا ارومیانا )

دومین همایش ملی حفاظت 

از تاالب ها و اکوسیستم 

 های آبی )همدان(

 پوستر 7692مهر 

62)  
( و نقش این گیاه در از بین Azolla pinnataاهمیت زیست محیطی گیاه آزوال )

 یستم تاالب انزلیبردن زنجیره های غذایی اکوس

دومین همایش ملی حفاظت 

از تاالب ها و اکوسیستم 

 های آبی )همدان(

 پوستر 7692مهر 
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66)  
 lappula bracteatumبررسی تاثیر استفاده عصاره گل گیاه خارلنگری ریشدار 

boiss بر کیفیت چربی ماهی قزل آالی رنگین کمان 

اولین همایش گیاهان 

دارویی و کشاورزی پایدار 

 ان()همد

 پوستر 7692مهر 

69)  
مقایسه اثرات درمانی عصاره برگ بادام هندی به عنوان ترکیب ضد قارچ برای مبارزه و 

 کنترل ساپروگنیوزیس در تخم های لقاح یافته ماهی قزل آالی رنگین کمان 

اولین همایش گیاهان 

دارویی و کشاورزی پایدار 

 )همدان(

 سخنرانی 7692مهر 

61)  

 ( در فرآوری خاویار ایرانHACCPآنالیز نقاط کنترل بحرانی ) ارزیابی کاربرد سیستم

دومین کنگره ملی 

پژوهشگران ایمنی غذا 

 )تهران( 

 پوستر 7692اذر 

63)  
نقش روغن ماهی در تجلی ژن های خاص قلبی در انسان و تاثیر آن در پیشگیری و 

 درمان بیماری های قلبی

دومین کنگره ملی 

پژوهشگران ایمنی غذا 

 )تهران( 

 پوستر 7692اذر 

61)  

 کاربرد اشعه های هسته ای در فرآورده های شیالتی

دومین کنگره ملی 

پژوهشگران ایمنی غذا 

 )تهران( 

 پوستر 7692اذر 

68)  
مروری بر ترکیبات شیمیایی و ریز مولکول های ماهی دودی سنتی و تاثیرات مصرف 

 ماهی دودی سنتی بر سالمت انسان

دومین کنگره ملی 

منی غذا پژوهشگران ای

 )تهران( 

 پوستر 7692اذر 

69)  
درآمدزایی و توسعه پایدار روستایی  و شهری  ،نقش پرورش میگو بر میزان تولید غذا 

 بندر ترکمن و کردکوی ،در مناطق گمیشان

دومین کنگره ملی 

پژوهشگران ایمنی غذا 

 )تهران( 

 پوستر 7692اذر 

 Sargassumجلبک سارگوسوم بررسی تاثیرات کاربرد سدیم آلژینات مشتق شده از   (91

illicifolium  سواحل شهرستان چابهار در مدت زمان ماندگاری کپور فراوردی شده

 در سردخانه

دومین کنگره ملی 

پژوهشگران ایمنی غذا 

 )تهران( 

 پوستر 7692اذر 

97)  
 teucriumارزیابی فعالیت ضد باکتریای عصاره هیدرو الکلی گل مریم نخودی )

orientale l.) وش به رKirby – bauer  

دومین کنگره ملی 

پژوهشگران ایمنی غذا 

 )تهران( 

 پوستر 7692اذر 
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92)  
بررسی سرولوژیک میزان شیوع توکسوپالسموزیس انسانی در اثر مصرف گوشت نیم 

 (ECLIAپز و سبزیجات آلوده به روش الکتروکمی لومینسانس )

دومین کنگره ملی 

پژوهشگران ایمنی غذا 

 )تهران( 

 پوستر 7692اذر 

44)  

Studies on bacillus subtilis, as potential probiotics, on the 

biochemical parameters of rainbow trout of Urmia city 

14th international 

Iranian congress of 

microbiology 

(Tehran) 

2013/8/28 poster 

44)  

Prevalence of listeria sp. In fish shops in Urmia city (north 

west of Iran) 

14th international 

Iranian congress of 

microbiology 

(Tehran) 

2013/8/28 poster 

44)  

Use of probiotics in aquaculture – A review 

14th international 

Iranian congress of 

microbiology 

(Tehran) 

2013/8/28 poster 

41)  
The effect of monolaurin in combination with menthe 

pulegiuml and menthe spicatal essential oils on bacillus cereus 

(in vitro study)7 :h157and E.coli o 

14th international 

Iranian congress of 

microbiology 

(Tehran) 

2013/8/28 poster 

91)  
جاور حوزه دریاچه ارومیه ارزیابی امکان پرورش آرتمیا در آب های شور روستاهای م

 در جهت توسعه اقتصادی

کنگره ملی گردشگری و 

طبیعت گردی ایران زمین 

 )همدان(

پوستر  7692بهمن 

 برتر

49)  Role of Artemia urmiana nauplii (Natural production of Urmia 

lake) in increasing of survival and growth rate of Persian 

sturgeon (Asipenser persicus) 

national food  nd2

safety (Tehran) 

 

November 

2013 

poster 

40)  Survey of fonjunctival flora in healthy wild rabbis 

(oryctolagus cuniculus) in north west of Iran ( Jungle of 

Azerbaijan locale) 

2nd national food 

safety (Tehran) 

November 

2013 

poster 

49)  Report of anisakis sp. Nematode (zoonotic parasite) from 

common carp (cyprinus carpio) from Aras Dam, west 

Azerbaijan province 

2nd national food 

safety (Tehran) 

November 

2013 

poster 

46)  Hepatic coccidiosis of the wild rabbit oryctolagus cuniculus 

live in west Azerbaijan of iran 

2nd national food 

safety (Tehran) 

November 

2013 

poster 

بررسی قارچهای بیماریزا ساپروفیت آبشش برخی از کپور ماهیان پرورشی معرفی شده   (12

 به سد ارس استان آذربایجان غربی

نهمین کنگره دانشجویان 

 دامپزشکی کشور )ارومیه(

 پوستر 7696شهریور 
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یعات هیستوپاتولوژی کبد ماهیان قزل آالی رنگین کمان بررسی ضا  (16

(oncorhynchous mykissi ( مبتال به بیماری یرسینیوزیس )مطالعه موردی : منطقه

 هراز استان مازندران(

نهمین کنگره دانشجویان 

 دامپزشکی کشور )ارومیه(

 پوستر 7696شهریور 

44)  
Maximum acceptable toxicant coucentration (MATC) of 

formalin in common carp fish (cyprinus carpio) in different 

body weight, dose and temperature 

Iranian  th13

Toxicology 

Congress of 

Toxicology  

12-15 may 

2015 

poster 

11)  
( در مبارزه با Teucrium poiamبررسی میزان تاثیر اسانس سرشاخه گیاه بولین )

 ساپرولگنیازیس تخم ماهیان قزل آالی رنگین کمان بیماری قارچی 

همایش ملی گیاهان دارویی 

و داروهای گیاهی دانشگاه 

 شهید بهشتی 

 پوستر 99خرداد 

13)  

 مواد ضد میکروبی حاصل از گیاهان و ادویجات و کاربرد آن در مواد غذایی

همایش ملی گیاهان دارویی 

و داروهای گیاهی دانشگاه 

 شهید بهشتی

 پوستر 99خرداد 

11)  
( بر بار فلور باکتریایی Coriaudrm sativumبررسی اثر مهارکنندگی گشنیز )

 ( Cyprinus Carpioپوست و آبشش ماهیان کوی )

همایش ملی گیاهان دارویی 

و داروهای گیاهی دانشگاه 

 شهید بهشتی

 پوستر 99خرداد 

18)  
 vitisنگور )ارزیابی اثرات هیستوپاتولوژی موضعی عصاره اتانولی هسته دانه ا

vinifera بر روی زخم سوختگی درجه دو در موش سوری ) 

همایش ملی گیاهان دارویی 

و داروهای گیاهی دانشگاه 

 شهید بهشتی

 پوستر 99خرداد 

40)  

Identification of Streptococcosis disease from rainbow trout 

(Oncorhynchus msykiss) in cold freshwater fish farms in 

Urmia city, Northwest of Iran 

International  th16

and iranian 

congress of 

microbiology 

(tehran) 

25-27 

August 

2015 

poster 

گزارش یک مورد آلودگی شدید فیل ماهی دریای خزر به انگل   (31

Skrjabinopsolus acipenseris  

دهمین کنگره دانشجویان 

 دامپزشکی ایران

71-72 

 99شهریور 

وستر پ  

( سواحل جنوبی Gobioideiبررسی فون انگلی برخی از گونه های ماهیان گوبی ایده )  (37

 Corynosoma) کورینوزوما کاسپیکومدریای خزر و گزارش اولین وقوع نماتود 

caspicumدر ماهیان گوبی ایده ایران )  

دهمین کنگره دانشجویان 

 دامپزشکی ایران

71-72 

 99شهریور 

 پوستر
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(  از سس Diphyloobothriaum latum)دیفیلوبوتریم التمتود زئونوز گزارش سس  (32

 ( دریاچه مرزی مارمیشوBarbus mursaماهی )

دهمین کنگره دانشجویان 

 دامپزشکی ایران

71-72 

 99شهریور 

 پوستر

36)  
( حاصل از انگل تک یاخته Whirling Diseaseگزارش بیماری چرخش )

( از ماهیان اسکار وارداتی در Myxobolus cerebralis) میکسوبولوس  سربرالیس

 ایران

نهمین گردهمایی دامپزشکان 

علوم بالینی ایران و سومین 

سمپوزیوم لنگش در 

 نشخوارکنندگان 

آبان  1-1

7699 

 سخنرانی

( در ماهی گلد  Enucleationگزارش درمانگاهی یک مورد جراحی تخلیه چشم )   (39

 (Carassius gibelioفیش )

 دامپزشکاننهمین گردهمایی 

 علوم بالینی ایران 

آبان   1-1

7699 

 پوستر

گوش قرمز در الک پشت زینتی  Mesocoeliumاولین گزارش شیوع ترماتود دیژنه آ   (31

( Red eared slider در ایران ) 

نهمین گردهمایی دامپزشکان 

 علوم بالینی ایران 

آبان   1-1

7699 

 سخنرانی

در پوست و عضالت ماهی ( yellow grubs) گزارش بیماری زئونوز انگلی پیله زرد  (33

 کولی

نهمین گردهمایی دامپزشکان 

 علوم بالینی ایران 

آبان   1-1

7699 

 پوستر

( در IPNبررسی ضایعات هیستوپاتولوژی حاصل از بیماری نکروز عفونی پانکراس )  (31

     7699ماهیان قزل آالی استان آذربایجان غربی در سال 

 ننهمین گردهمایی دامپزشکا

 علوم بالینی ایران 

آبان   1-1

7699 

 پوستر

 علف خوار بررسی میزان فراوانی سستود بوتریوسفالوس در کپور ماهی  (38

(Ctenopharyngoden idella )سد ارس استان آذربایجان غربی 

نهمین گردهمایی دامپزشکان 

 علوم بالینی ایران 

آبان   1-1

7699 

 پوستر

39)  
 liza)  گاریز از ماهی کفال rmatorNerocila aگزارش انگل سخت پوست 

subviridis دریای عمان ) 

نهمین گردهمایی دامپزشکان 

 علوم بالینی ایران 

آبان   1-1

7699 

 پوستر

 Heros) از یک واحد پرورش ماهیان زینتی Aeromonas hydrophilaگزارش   (11

severus در شهرستان قزوین ) 

نهمین گردهمایی دامپزشکان 

 ن علوم بالینی ایرا

آبان   1-1

7699 

 پوستر

17)  
SURVEY OF SOME FISH PARASITES IN ARAS DAM 

LAKE OF AZERBAIJAN ZONE, NORTHWEST OF IRAN 

Middle East & 

Central Asia 

Aquaculture 2015 

14-16 

December 

poster 

12)  MAXIMUM ACCEPTABLE TOXICANT 

CONCENTRATION (MATC) OF FORMALIN IN GOLD 

FISH (Carassius carassius) (IN DIFFERENT BODY WEIGHT, 

DOSE AND TEMPERATURE) 

Middle East & 

Central Asia 

Aquaculture 2015 

14-16 

December 

poster 



13 
 

16)  SURVEY OF PARASITIC IN SOME ACIPENSERIDAE 

FISH USED TO REPRODUCTIVE, SOUTH WEST OF 

CASPIAN SEA 

Middle East & 

Central Asia 

Aquaculture 2015 

14-16 

December 

 

19)  EVALUATION OF FUNGICIDE AND DISINFECTANT 

INHIBITORY EFFECT OF SOME OF CHEMICAL DRUGS 

COMPARED TO CARCINOGENIC MALACHITE GREEN 

IN THE FERTILIZED EGGS OF RAINBOW TROUT 

Middle East & 

Central Asia 

Aquaculture 2015 

14-16 

December 
 

11)  PREVALENCE OF DIFFERENT TYPE OF VIBRIOSIS IN 

THE Penaeus indicus SHRIMP FROM GOATR BREEDING, 

SISTAN AND BALUCHESTAN PROVINE 

Middle East & 

Central Asia 

Aquaculture 2015 

14-16 

December 
 

13)  
REVIEW OF SOME MARINE MAMMAL PARASITIC 

DISEASE 

Middle East & 

Central Asia 

Aquaculture 2015 

14-16 

December 
 

11)  
REVIEW OF KEEPING DISCUS FISH AND DIFFERENT 

SPECIES 

Middle East & 

Central Asia 

Aquaculture 2015 

14-16 

December 
 

18)  
REVIEW OF REPORTED MARINE MAMMALS 

POISONING 

Middle East & 

Central Asia 

Aquaculture 2015 

14-16 

December 
 

19)  
BIOMARKERS IN AQUATIC ECOTOXICOLOGY 

Middle East & 

Central Asia 

Aquaculture 2015 

14-16 

December 
 

81)      

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 : سازمان نظام دامپزشکیدوره های آموزشی 

 4/0/20            1077807778778کد          راههای پیشگیری و درمان اورام پستان در دام 

 08/9/20            2877807778029کد       جراحی سزارین در نشخوارکنندگان )دام سنگین(

 2/1/20             2877807778024کد             جراحی اخته در دام کوچک ) سگ و گربه( 

 01/1/21            2177807778080کد                                  نتی بیوتیک ها آمروری بر 

 

 :  رک زبانامد

IAUEPT  

 

 رک کامپیوتر:امد

 ++Cو دوره تخصصی فتوشاپ ، برنامه نویسی ، رایانه کار درجه دو ، رایانه کار درجه یک 

 

 سایر فعالیت ها 

  مجله آبزیان و شیالت بندر عباسعضو هیئت تحریه 

  پایان نامه دکتری عمومی و کارشناسی ارشد  21استاد راهنمایی بیش از 

 داوری ده ها  پایان نامه دکتری عمومی و کارشناسی ارشد 


