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              استفاده از مازادآشپزخانه اي در تغذيه ماهي كپور معمولي:كارشناسي ارشد عنوان پايان نامه  -
(Cyprinus Carpio)            

در جيره به جای سويا پنبه  امكان جايگزيني واريته هاي مختلف كنجاله تخمبررسی : عنوان پايان نامه دكتري  -

  (Oncorhynchus mykiss)  آالي رنگين كمان غذايي مرحله رشد قزل

 

 

 



 

 : ها و طرحهاي تحقيقاتي پروژه 

 طرح/عنوان پروژه
سمت در 

 طرح/پروژه
 سال خاتمه سال شروع وضعيت 

استفاده از 

مازادآشپزخانه اي در 

تغذيه ماهي كپور 

معمولي              

(Cyprinus 
Carpio           ) 

خاتمه يافته و دفاع  مجری

 شده

1341 1344 

بررسي كيفيت رشد و 

نمو قزل آالي رنگين 

كمان با سطوح 

 متخلف پروتئين

 

خاتمه يافته و دفاع  مشاور

 شده

1348 1349 

استفاده از ميوه بلوط 

به عنوان هم بند در 

جيره غذايي قزل آالي 

 رنگين كمان

فاع خاتمه يافته و د مشاور

 شده

1348 1349 

بررسي امكان 

جايگزيني دانه علوفه 

اي ماش در تغذيه 

ماهي قزل آالي 

 رنگين كمان

خاتمه يافته و دفاع  مشاور

 شده

1381 1382 

بررسي وضعيت 

كوددهي و مديريت 

تغذيه مزارع پرورش 

 ميگو حله

 

خاتمه يافته و دفاع  مشاور

 شده

1349 1381 

بررسي امكان 

جايگزيني پودر 

يعات كشتارگاهي ضا

طيور با پودر ماهي 

در جيره قزل آالي 

 رنگين كمان

خاتمه يافته و دفاع  همكار

 شده

1348 1381 

بررسي امكان 

جايگزيني ضايعات 

ت در جيره غذايي الغ

ماهي قزل آالي 

 رنگين كمان

 

خاتمه يافته و دفاع  مشاور

 شده

1381 1383 

امكان  یبررس

جايگزيني واريته 

له هاي مختلف كنجا

 یتخم پنبه به جا

خاتمه يافته و دفاع  مجری

 شده

1385 1388 



در جيره غذايي  ايسو

مرحله رشد قزل آالي 

رنگين كمان  

(Oncorhynchus 
mykiss) 

بررسی مسايل و 

مشکالت صنعت 

پرورش ماهيان 

استان  -زينتی ايران

 مرکزی

 1389 1388 خاتمه يافته همکار

بررسی امکان بهره 

برداری و تاثير 

ستفاده از ازون در ا

 مزارع سردآبی
 

 ادامه دارد 1389  مجری

بررسییییییییییی امکییییییییییان 

سییيياليد   آداپتاسییيون

ايرانیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی 

Iranocichla 
hormuzensis  بییییییه

عنیییییوان يییییی  گونیییییه 

 بومی  و زينتی

 

 1391 1389  مجری

وضعيت طرح مطالعه 

بهداشت وبيماريهاي 

ماهيان زينتي استان 

 تهران

 ادامه دارد 1389  همکار

مطالعه، طراحي و  

ظرفيت سنجي به 

منظور بررسي امكان 

توليد ماهيان سردآبي 

در مزرعه زرين 

خوشه شهرستان 

 استان مركزي  -اراك

 

 1391 1389  مجری

بررسی سرانه 

مصرف آبزيان در 

مناطق شهری و 

تان اسروستايی 

 مرکزی

 1391 1389  مجری

پساب  یبررس

 یاستخرها یخروج

قزل آال  یپرورش ماه

 در شهرستان طالقان

 1392 1391  مجری

 یامکان غن یبررس

 Moina یساز
 ادامه دارد 1391  همکار



macrocopa  به

زنده با  یعنوان غذا

استفاده از مدفوع 

 یقزل آال یماه

 کمان نيرنگ

مطالعه پساب 

مزارع  یخروج

 یپرورش ماه

 سهيمداربسته و مقا

 مزارع ريآن با سا

 ادامه دارد 1391  یمجر

نقش انواع  یبررس

 زانيخوراک در م

TSS در  یديتول

 مداربسته ستميس

 ادامه دارد 1391  همکار

استفاده  ريتاث یبررس

 ستمياز ازون در س

حد  نييمداربسته و تع

 مجاز آن

 ادامه دارد 1391  مجری

امکان  یبررس

فاده از عصاره است

پونه،  تا،يآلو یها

 ريو س تونيبرگ ز

 یبازماندگ زانيبر م

 یتخم و الرو ماه

به   یگورخر ديياليس

 ینيگزيعنوان جا

 ن،يگر تيماالش یبرا

بلو و آب  لنيمت

 ژنهياکس

 ادامه دارد 1391  یمجر

بررسي تكثير ماهي 

 گارا يا دكتر ماهي

 ادامه دارد 1391  همکار

     
     
 

 

 : الت علمي و پژوهشيمقا

ف 
دي
ر

 

 عنوان

 نحوه ارائه

عنوان / عنوان مجله

 …همايش،

ي
ان
نر
خ
س

 

تر
س
و
پ

 

ده
ش
پ 
چا

 

1 Shrimp farming in Iran X 

 X WAS2002 -چين   



2 Aquaculture in Iran X
 

 X کنفرانس اسالمی  -ترکيه

2111 

3 The effect of M.leidyi on the 
Caspian sea’s ecosystem 

X 

  

 MEDCOAST -صرم

2007 

4 A glance at the Persian Gulf and 
Oman sea mammals  

X 

  

 MEDCOAST -مصر

2007 

استفاده از مازاد آشپزخانه ای در تغذيه ماهی  5

 کپور معمولی

  x مجله آبزيان-ايران 

x   نحوه نگهداری غذا در آبزی پروری 6
 

 مجله دنيای آبزيان-ايران

x   قش آنها در تغذيه آبزيانکربوئيدراتها و ن 4
 

 مجله دنيای آبزيان-ايران

8 
Partial or total replacement of 
soybean with Iranian Cottonseed 
Meal in diets for Rainbow 
Trout (Oncorhynchus mykiss)  

 

  

20
09

 

 Research -نپاکستا
journal of fisheries 
and hydrobiology, 

4(1):22-28 

9 
The effect of substituting soybean 
meal with cottonseed meal variety 
Pak on growth and feed utilization 
of rainbow trout (Oncorhynchus 

mykiss) 

 

  

1
3
8
8

 

 Iranian -ايران
Fisheries 

Research Journal 

10 
Aflatoxin production by 

Aspergillus flavus isolates from 
green-tiger shrimps (Penaeus 

semisulcatus) 

  

20
09

 

 Iranian -ايران
journal of 

microbiology,V.1,
No.4:18-22 

11 
بررسی امکان استفاده از برخی ضايعات غذايی 

 نشاسته دار در تغذيه قزل آالی رنگين کمان

  

1
3
8
8

 

مجله       زيست  -ايران

 شناسی شيل آمايش

12 
Iranian Cottonseed Meal as 

Substitute for Soybean Meal in 
Rainbow trout (Oncorhynchus 

mykiss) Ration 

X X 

20
08

 

 -لهستان

Aquaculture 
Europe 2008 

13 
کاربرد برخی ضايعات عمل آوری شده غالت 

 در جيره غذايی قزل آالی رنگين کمان

X X 

1
3
8
8

 

نخستين همايش  -ايران

ملی ماهيان سردابی 

 کشور

14 
واريته )ايگزينی کنجاله تخم پنبه ايرانی اثر ج

با کنجاله سويا در جيره غذايی ماهی قزل ( پاک

 آالی رنگين کمان

X X 

1
3
8
8

 

نخستين همايش  -ايران

ملی ماهيان سردابی 

 کشور



15 
بررسی مسايل و مشکالت صنعت پرورش 

 استان مرکزی -ماهيان زينتی ايران

X X 

1
3
8
9

 

نخستين همايش  -ايران

 ن زينتی کشورملی ماهيا

16 
Application of some corn 

processed wastes in grower diet of 
Rainbow trout (Oncorhynchus 

mykiss)  

X X 

20
10

 

 THE -چين
FOURTEENTH 

INTERNATIONAL 
SYMPOSIUM ON 

FISH NUTRITION & 
FEEDING 

14 
استفاده از کنجاله های پنبه حاوی مقادير 

مختلف گوسيپول در جيره غذايی قزل آالی 

 رنگين کمان

X X 

1
3
9
1

 

دومين  -جانالهي

کنفرانس ملی علوم 

 شيالت و آبزيان

18 
Determination of PCBs level in Northern 
pike (Esox lucius) in Anzali wetland, Iran X X 21

11 

 Ravange  planet  مالزی

19 
COMPARISON OF SOYBEAN MEAL 
AND COTTONSEED MEAL VARIETY 
PAK (CSMP) ON GROWTH AND FEED 
USING IN RAINBOW TROUT 
(Oncorhynchus mykiss) 

X X 

2
1
1
1

 

 يونان
Aquaculture Europe 

2011 
 

21 
DETERMINATION OF PCBs LEVEL 
IN COMMON CARP (Cyprinus carpio) 

IN ANZALI WETLAND, IRAN 

X X 

2
1
1
2

 

 استراليا
AUSTRALASIAN 
AQUACULTURE 

2012 

21 
DETERMINATION OF PCB LEVELS 

IN SKIN AND MUSCLE OF COMMON 
CARP (Cyprinus carpio) AND PIKE 

(Esox lucius) IN ANZALI'S WETLAND, 
IRAN  

 

X X 

2
1
1
2

 

 Aجمهوری چ  

AQUA 20122012 

 

 

 :شدهكتب و ساير آثار منتشر 

 تاريخ چاپ نوع عنوانج رديف

 1381 ترجمه مديريت تغذيه در پرورش متراكم آبزيان 1

 1349 ترجمه در ماهي و ميگو تغذيهو  غذا 2

 1382 ترجمه پرورش ماهی در آبهای جاری 3

 1384 ترجمه طيور در اينترنت 4



 1384 ترجمه گندم در اينترنت 5 

 چاپدرحال  ترجمه پرورش آزاد ماهيان 6 

 1385 ويراستار غذا و تغذيه ماهی و ميگوی پرورشی 4 

 1384 ويراستار دام در اينترنت 8

 1386 ترجمه تغذيه آبزيان در اينترنت 9

11 
 راهنمای مراقبت از ماهی طاليی

 

 1389 تاليف

 1390 ترجمه کيفيت آب در صنعت پرورش ماهيان زينتی 11

12 
 ان زينتیالمللی در صنعت آبزيونقل بينحمل
 

 1391 ويراستار

13 

   راهنمای استانداردهای مورد نياز در طراحی، ساخت و مديريت
 سيستم های مداربسته آبزيان

 

 1391 ترجمه

14 
 اطلس ماهيان آکواريومی آب شيرين

 
 1390 ترجمه

15 
 

 اطلس گياهان آکواريومی آب شيرين
 1390 ترجمه

16 

 

 ی عماناطلس ماهيان زينتی خليج فارس و دريا
در دست  تاليف

 اقدام

14 

 

 راهنمای تکثير و پرورش ماهيان آکواريومی
در دست  تاليف

 اقدام

 1391 ترجمه طراحی آکواريوم 18

 1391 ترجمه تاثير ماهيگيری بر اکوسيستم و جوامع دريايی 19

 
 
 

 :تشويقات و جوايز علمي    

 تاريخ اعطاء اعطا كننده مورد رديف

 1383 محيط زيستاز سازمان حفاظت  زيست جايزه ملي محيط 1

 1384 آلمان OQS 14111استاندارد ايزو  2

3 

سازمان حفاظت محيط زيست،  چندين لوح تقدير از مقامات دولتی داخلی

وزارت جهاد کشاورزی، وزارت 

، مرکز آموزش عالی امام ارشاد

 خمينی

 



 1391 موسسه تحقيقات شيالت ايران محقق نمونه 4

5    

 

 

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

 عنوان رديف
  تاريخ

 عضويت

عضويت   مدت

 ماه به
 سمت

 دبير 36 1344 كميته آبزيان 1

 عضو 36 1344 كميته فرآورده هاي بيولوژيك 2

 عضو 36 1344 كميته فرآوري آبزيان 3

 عضو ادامه دارد 1383 زیانجمن آبزی پروری مال 4

 عضو ادامه دارد 1385 انجمن نشريات تخصصی کشاورزی 5

 عضو ادامه دارد 1384 شورای پژوهشی مرکز تحقيقات ماهيان سردابی کشور 6

 عضو ادامه دارد 1384 شورای هماهنگی مرکز تحقيقات ماهيان سردابی کشور 4

8 
تان سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي اس

 تهران

 عضو  ادامه دارد 1384

9 
سازمان نظام مهندسي كشاورزي کارگروه شيالت و آبزيان 

 تهرانو منابع طبيعي استان 

  و دبير عضو ادامه دارد 1384

 دبير اجرايی 12 1384 نخستين همايش ملی ماهيان سردابی کشور 11

11 

عضوشورای  12 1388 نخستين همايش ملی صنعت گياهان دارويی

الی ع

 سياستگذاری

12 
عضو کميته  12 1388 نخستين همايش ملی صنعت گياهان دارويی

 علمی

 دبير اجرايی 12 1389 نخستين همايش ملی ماهيان زينتی کشور 13

14 
عضو کميته  12 1389 نخستين همايش ملی ماهيان زينتی کشور

 علمی

14 
کارگاه آموزشی نانو تکنولوژی و کاربردهای آن در 

 ، شيالت و محيط زيستکشاورزی

 دبير اجرايی 4 1389



15 
کارگاه آموزشی تکثير و پرورش گياهان آکواريومی آب 

 شيرين

 دبير اجرايی 4 1391

16 
 -کارگروه تدوين منايع درسی دانشگاه جامع علمی

 کاربردی

 عضو ادامه دارد 1391

 

 :هاي دانشجويي  نامه سرپرستي پايان

 عنوان رديف

 مقطع

 دانشگاه
سال 

سي تحصيلي
شنا
ار
ك

 
شد
ار

 

 
 شد

ي
تر
دك

 

1 

بررسي فلور قارچي ميگوي ببري سبز استان 

بوشهر  و عفونتهاي قارچي افراد در عرض 

 شمالي

***

** 

 1381 تهران 

  

 :سوابق اجرايي  

 تاريخ انتصاب سمت رديف

مدت اشتغال 

 در سمت

مذكور به  

 ماه

 12 1345 مد ير روابط عمومي و امور بين الملل 1

 6 1345 ير مركز اسناد علميدم 2

 12 1346 مدير گروه فرآورده هاي بيولوژيك 3

 41 1344 مدير گروه تغذيه آبزيان 4

5 
و مسوول حوزه  تحقيقات شيالت ايران مشاور رييس موسسه

 رياست

1381 12 

 12 1385 آبزيان و فيزيولوژی مدير گروه تغذيه 6

 داردادامه  1383 انتشارات موج سبزمدير 4

 ادامه دارد 1382 آبزيان پژوهشی دنيای-مسئول نشريه علمیمدير  8

 ادامه دارد 1349 پژوهشی موج سبز-مسئول نشريه علمیمدير  9

 5 1384 معاون تحقيقاتی مرکز تحقيقات ماهيان سردابی کشور 11



11 
عضو و دبير کارگروه شيالت و آبزيان سازمان نظام مهندسی استان 

 تهران

 امه دارداد 1384

---  1388 دبير اجرايی نخستين همايش ملی ماهيان سردآبی کشور 12

13 
عضو هيئت مديره انجمن نشريات تخصصی کشاورزی و صنايع 

 غذايی کشور

1386 1389 

14 
 خجير -رييس ايستگاه تحقيقات فناوريهای نوين شيالتی کشور

 

 ادامه دارد 1389

 ادامه دارد 1391 کاربردی -شگاه جامع علمیعضو کارگروه تدوين منايع درسی دان 15

 ادامه دارد 1391 عضو هيات مديره انجمن علمی ماهيان زينتی ايران 16

 

 

 : تدريس

 عنوان واحد درسي رديف

 تعداد واحد

 تدريس دانشگاه محل
سال 

 تحصيلي

ي
ظر
ن

ي 
لم
ع

 

1 
مرکز آموزش عالی  1 1 دام، شيالت و آبزيان

 امام خمينی

1388- 

 ه داردادام

مرکز آموزش عالی  2 1 طراحی، ساخت و تزيين آکواريوم 2

 امام خمينی
1389 

مرکز آموزش عالی  1 1 تغذيه ماهيان زينتی 3

 امام خمينی
1389 

4      

5      

6      

4      

8      

 

 :دوره های آموزشی

 رديف عنوان مدت

 سومين کارگاه آموزشی تخصصی اکوتوريسم ساعت 8
2 



کارگاه آموزشی آشنايی با نانوتکنولوژی، رويکردها و  ساعت 16

 3 کاربردهای آن با تاکيد برشيالت، کشاورزی و محيط زيست
 کارگاه آموزشی تکثير و پرورش گياهان آکواريومی آب شيرين ساعت 16

4 
  

5 
  

6 
  

4 

 : مهارتهاي شخصي -

 ميزان تسلط مهارت رديف

 خوب زبان انگليسي 1

 خوب يوتركامپ 2

 


