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عنوان مشاغل قبلی و فعلی در واحد ، منطقه  یا بیرون دانشگاه ( مشاغل و مدت  اشتغال) سوابق خدمتی

 :با ذکر مدت به ترتیب تاریخ 

 1172کارشناس مسئول طرح ملی سرشماری نفوس و مسکن  -1

 1177-1171    شيالت استان گيالن در طرح ملی کارشناس مروجکارشناس اداره کل  -5
 33تا31مديرگروه کارشناسی شيالت از سال-1

دانشیگاه آزاد اسیالمی واحید الهي یان )و فنیون دريیايی دکتیر کيیوان رييس مرکز تحقيقات  علوم شیيالتی  -5

 تاکنون 33ازسال (مستقر در بندر چمخاله
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                                                                             در قالب طرح ملی کارشناس مروج افزايش توليد در واحد سطح مزارع گرمابی   -1

                                                                             در استان قمطرح پرورش ماهی سفيد در استخرهای آب دومنظوره    -5

                                                                          استفاده از روش تزريق هورمون سنتتيک در يک مرحله برای تکثير مصنوعی ماهی کپور -1

 پايان نامه کارشناسی ارشد (چهل).5بيش از راهنمايی و مشاوره -5
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 پروژه کارشناسی مهندسی شيالت .7راهنمايی بيش از  -2

 راه اندازی و بهره برداری از مرکز تحقيقاتی تخصصی دانشگاه  -1

اولين بکارگيری ماده ضیدعفونی کننیده پراکسیيد هيیدروژن بیرای ضیدعفونی تخمهیای لقیاح يافتیه ماهيیان -7

 مابی خاوياری و ماهيان گر

دانشگاه آزاد واحید آزاد شیهر و دانشیگاه آزاد عضويت هيئت تحريريه دوم له تخصصی علمی پژوهشی -3

 واحد الهي ان

 پايان نامه کارشناسی ارشد و دکترا.5داوری بيش از -7

 م له علمی پزوهشی و تخصصی کشور5داور همکار در -.1

 اه آزاد اسالمی واحد الهي اندبير علمی اولين کنفرانس ملی شيالت ايران در دانشگ-11

 کنفرانس ملی و منطقه ای 1عضو کميته علمی -15

 کنفرانس جهانی وبين المللی 12شرکت فعال با ارائه سخنرانی يا پوستر در-11

،جامعیه جهیانی حفا یت از (WAS)ان من آبزی پروری ايران،جامعیه جهیانی آبیزی پیروری  يتعضو-15

 (WSCS)ماهيان خاوياری

 7..5الت کنفرانسهای ملی و بين المللی از سالداوری مقا-12

 در م الت داخلی و خارجیISIپژوهشی و –مقاله علمی  .5نگارش بيش از -11

 
 :هاي مورد عالقه پژوهشي زمینه

 بيولوژی تکثير وپرورش آبزيان-1

 تغذيه آبزيان-5

 جنين شناسی و ارزيابی کيفيت گامتهای آبزيان-1

 بهداشت آبزيان-5

 خاير آبزيانارزيابی ذ-2 

 کاربرد علوم رايانه ای در مبحث شيالتی و آبزی پروری-1

 مديريت آبزی پروری-7

 مديريت تکنيکهای بهبود کيفيت آب و استفاده م دد در آبزی پروری-3

 شناسايی و بررسی پراکنش گونه های گياهان آبزی در منابع آبی-7

 ارزيابی کمی و کيفی گامتهای ماهيان-.1
 :مهارتها

 خارجی هایزبان با يآشنای

 در حد خوب مکالمه درک مطلب و ترجمه به زبان انگليسی،و در حد متوسط زبان عربی
 کامپیوتر با آشنایي

 MICROSOFT OFFICE, PHOTOSHOP,WINDOWS,INTERNET, افزارهای نرم با کامل آشنايی

EXPLORER اطالعاتی ،بانکهای مرتبط افزارهای ونرمASFA دي يتال کتابخانه و(DIGITAL 

LIBRARY)ميکروسکوپ از برداری تصوير افزارهای ،نرم(MOTIC) افزار نرم و TSVIEW 

 :سابقه تدریس در مراکز آموزشی
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 تدريس دروس تخصصی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تالش

 موزش ميرزاکوچک خان رشتآتدريس دروس تخصصی در دانشگاه علمی کاربردی مرکز 

 المی واحد علوم و تحقيقات گيالنزاد اسآتدريس در دانشگاه 
 

 :عنوان دروسی که در دانشگاه  تدریس مینمایم

 

 رشته عنوان درس رديف
سنوات 

 تدريس

سهم 

 تدريس

تعداد 

 واحد

مقطع 

 تحصيلی

دانشگاههای محل 

 تدريس

1 

زبان تخصصي 

 شيالت

 

 مهندسي شيالت

 

71-

31 
1.. 5 

 کارشناسي

 پيوسته

آزاد اسالمی 

 الهي ان

5 
ي زبان تخصص

 شيالتپيشرفته 

مهندسي 

،مهندسی شيالت

منابع طبيعی 

تکثيروپرورش )

 (آبزيان

71-

31 

 

1.. 5 
کارشناسی 

 ارشد

آزاد اسالمی 

الهي ان،علوم 

 وتحقيقات گيالن

1 

اصول 

تکثيروپرورش 

 ماهی

 مهندسي شيالت
71-

31 
1.. 1+5 

 کارشناسي

 پيوسته
آزاد اسالمی 

 الهي ان

5 
تکثيروپرورش 

 ماهيان گرمابی
 دسي شيالتمهن

71-

31 
1.. 1+5 

 کارشناسي

 پيوسته
آزاد اسالمی 

 الهي ان

2 
ارزيابی ذخاير 

 آبزيان
 مهندسي شيالت

37-

77 
1.. 5 

 کارشناسي

 پيوسته
آزاد اسالمی 

 الهي ان

1 
پويايی جمعيت  

 آبزيان
 مهندسي شيالت

7.-

37 
1.. 5 

کازشناسی 

 ناپيوسته

آزاد اسالمی 

 الهي ان

 گياهان آبزی 1

دسي مهن: رشته

مهندسی  – شيالت

 محيط زيست

71-

77 
1.. 1+1 

 کارشناسي

 پيوسته

آزاد اسالمی 

الهي ان،آزاد 

اسالمی 

تالش،مرکز علمی 

کاربردی ميرزا 

کوچک خان 

 رشت

7 
جنين شناسی 

 ماهی

مهندسي 

،مهندسی شيالت

71-

31 
1.. 5 

 کارشناسي

 ارشد

آزاد اسالمی 

 الهي ان
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منابع طبيعی 

تکثيروپرورش 

 آبزيان

3 
روپرورش تکثي

 ماهی تکميلی

، مهندسي شيالت

مهندسی منابع 

طبيعی 

تکثيروپرورش 

 آبزيان

71-

35 
1.. 5 

 کارشناسي

 ارشد

آزاد اسالمی 

 الهي ان

7 

کاربرد رايانه 

در علوم 

 شيالتی

 

مهندسی منابع 

طبيعی 

تکثيروپرورش 

 آبزيان

71-

33 
1.. 

واحد 1

 عملی

 کارشناسي

 ارشد

آزاد اسالمی 

 الهي ان

 
 

 (1931راهنمایی و مشاوره تا )هانامهپایان برخی  رستیسرپعنوان 

  

اندازه گیری و مقایسه عناصر سنگین جیوه،سرب و کادمیوم در عضلله و 

پرورشللی  (Fenneropenaeus indicus)پوسللته میگللوی سللدید هنللدی

 منطقه کالهی و دریایی منطقه بحرکان

 حبيب وهاب زاده رودسری: :استاد راهنما

1171-117. 

ن،جنس و هورملللون تراپلللی بلللر برخلللی از پارامترهلللای سللللولی و اثلللر سللل

  (Aristichtys nobilis)بیوشیمیایی خون ماهی کپور سرگنده

 (من در سمت مشاور)حسین خارا:استاد راهنما

1171-117. 

مقایسه اثر تغذیه با چهار جیره غذایی مختلف بر شاخصهای رشدو  بقای 

 در شرایط اکواریوم Acipenser ruthenus) )بچه ماهی استرلیاد

 حبيب وهاب زاده رودسری: :استاد راهنما

117. 

 (Acipenser ruthenus)بیوتکنیللت تکریرمصللنوعی مولللدین اسللترلیاد
 در ایران

 حبيب وهاب زاده رودسری: :استاد راهنما

117. 

مقایسه اثرات استداده از روغن ذرت و روغن ماهی بر رشد و بازماندگی  117. 
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 (Acipenser persicus)ایرانیبچه ماهیان تاسماهی 

 حبيب وهاب زاده رودسری: :استاد راهنما
بیر شاخصیهای رشید و برخیی از (قرمز،آبی،سیفيد)اثر طيفهیای رنگیی نیور 

 Onchorhynchus )فاکتورهیای خیونی مییاهی قیزل آالی رنگیين کمییان
mykis) 

 حبيب وهاب زاده رودسری: :استاد راهنما

117. 

ول هیدروکلراید بر برخی شاخصهای سیستم ایمنلی ارزیابی کارایی لوامیز

،بازمانللللللللللللللللدگی و رشللللللللللللللللد در  رو بچلللللللللللللللله ماهیللللللللللللللللان کپللللللللللللللللور 

 (Ctenopharyngodon idella)علدخوار

 حبيب وهاب زاده رودسری:استاد راهنما

117. 

تعیلللللللین غلهلللللللت کشلللللللنده سلللللللم کلروپیریدلللللللو  بلللللللر بچللللللله ماهیلللللللان 

 نیبا تاکید بر شاخصهای خو (Ctenopharyngodon idella)آمور

 (من در سمت شاور)مسعود فرخ روز:استاد راهنما

117. 

مقایسه اثلرات اکلالیپتو  و آویشلن شلیرازی بلا ما شلیت گلرین در کنتلرل 

 Rutilus frisii)الللودگی هللای قللارچی تخللم مللاهی سللدید دریللای خللزر
kutum) 

 (من در سمت مشاور)عباسعلي زميني : اساتيد راهنما

117. 

و نانوسلیل در دللدعدونی Tدروژن ،کللرامین ارزیلابی کلارایی پراکسلید هیل

  رو تا  ماهی ایرانی

 حبيب وهاب زاده:استاد راهنما

117. 

ارزیللابی کللارایی سلللینیوم مخمللری بللر میللزان رشللد و بازمانللدگی قللزل ا ی 

 (Onchorhynchus mykiss)رنگین کمان

 حبيب وهاب زاده:استاد راهنما

1137 

رو اولیله در میلزان بازمانلدگي بررسي تراکمهلاي مختللف ذخیلره سلازي  

 Macrobrachium rosenbergiiبچه میگوي آب شیرین 

 (من در سمت مشاور)عباسعلي زميني : اساتيد راهنما

 1137-1137 

بلللر رشلللد و بازمانلللدگي قلللزل آ ي رنگلللین  Vanagenتلللرثیر پروبیوتیلللت 

 (Oncorhynchus mykiss)  کمان

 (من در سمت راهنما)حبيب وهاب زاده رودسري : اساتيد راهنما

  

مقایسه اثلرات اکلالیپتو  و آویشلن شلیرازی بلا ما شلیت گلرین در کنتلرل 

 Rutilus frisii)الللودگی هللای قللارچی تخللم مللاهی سللدید دریللای خللزر
117. 
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kutum) 

 (من در سمت مشاور)عباسعلي زميني : اساتيد راهنما

و نقلل  ارزیابي کارایي پراکسلید هیلدروژن در مقایسله بلا روي رایل  حملل

 Onchorhynchus mykiss بچه ماهیان قزل آ 

 (من در سمت راهنما)دکتر حبيب وهاب زاده رودسري : اساتيد راهنما

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهي ان: مکان

1137 - 1137 

بررسي اثر ترکیبات فنولیت عصاره دایعات چاي بلر برخلي پارامترهلاي 

 موليخوني و هورمونهاي استر  ماهي کپور مع

 (من در سمت مشاور)مسعود فرخ روز : اساتيد راهنما

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهي ان: مکان

1137 - 1137 

 طلي کلولي سلیاه ابششلهاي و کلیله در بافتي تغییرات بررسي               •

 رود سپید رودخانه به مرلي تولید مهاجرت

 (ر سمت راهنمامن د)دکتر حبيب وهاب زاده رودسري : اساتيد راهنما

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهي ان: مکان

1133 - 1137 

 ملاهي بچه رشد فاکتورهاي و ایمني سیستم بر ایمونوژن اثر               •

 Onchorhynchus mykiss کمان رنگین آ ي قزل

 (من در سمت راهنما)دکتر حبيب وهاب زاده : اساتيد راهنما

 واحد الهي اندانشگاه آزاد اسالمي : مکان

1133 - 1137 

 وبرخلي ،بازمانلدگي رشلد شاخصهاي بر نوري هاي اثردوره               •

 مترهاي بیوشیمیایي تاسماهي جوان ایرانيپارا

 (من در سمت راهنما)دکتر حبيب وهاب زاده : اساتيد راهنما

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهي ان: مکان

1133 - 1137 

ر بافتخللاي آبشللد،کبد ،کلیلله پارامترهللاي خللوني قللزل اثللر سللم دیللازینون بلل

 Onchorhynchus mykiss آ ي رنگین کمان

 (من در سمت راهنما)دکتر حبيب وهاب زاده رودسري : اساتيد راهنما

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهي ان: مکان

1133 - 1137 

در (تیمللول و کللارواکرول)enhance200ارزیللابي کللارآیي پللري بیوتیللت  1133 - 1137 
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 Onchorhynchus mykiss ه غذایي قزل آ ي رنگین کمانجیر

 (من در سمت مشاور)دکتر قباد آذري تاکامي : اساتيد راهنما

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهي ان: مکان
 درجیللره  (بتاگلوکللان و مانللان الیگوسللاکارید)ارزیللابي کللارایي ایمونللوژن 

 (Huso huso Linne, 1758) پرورشي ماهي فیل بچه غذایي

 (من در سمت راهنما)دکتر حبيب وهاب زاده : اساتيد راهنما

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهي ان: مکان

1133 - 1137 

مقایسه کارایي داروهاي دد قارچ فرمالین ما شلیت گلرین و نانوسلیل در 

 تیمار تخم ماهي آزاد دریاي خزر

 (در سمت مشاورمن )دکتر قباد آذري تاکامي : اساتيد راهنما

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهي ان: مکان

1137 - 1137 

و شلوري در تکریلر مصلنوعي تلا  ملاهي pHارزیلابي کلارایي تیمارهلاي 

 ایراني

 (من در سمت مشاور)عباسعلي زميني : اساتيد راهنما

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهي ان: مکان

1137 - 1133 

 کر در دد عدوني بچه فیل ماهيارزیابي کارایي داروي هیدرو

 (من در سمت مشاور)عباسعلي زميني : اساتيد راهنما

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهي ان: مکان

1137 - 1137 

 بررسي تاثیر آنزیمیت و پلي ویتام بر فاکتورهاي رشد تاسماهي ایراني

 (من در سمت مشاور)عباسعلي زميني : اساتيد راهنما

 اسالمي واحدالهي ان دانشگاه آزاد: مکان

1137 - 1137 

 Acipenser nudiventrisتاثیر بتافین بر رشد ماهي شیپ

 (من در سمت راهنما)حبيب وهاب زاده : اساتيد راهنما

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهي ان: مکان

1137 - 1137 

 در کارایي لقاح ماهي سدید( یون کلسیم)تاثیر سختي کل

 (من در سمت راهنما)يب وهاب زاده رودسري دکتر حب: اساتيد راهنما

1137 - 1133 
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 دانشگاه ازاد اسالمي واحد الهي ان: مکان
 تعییم تراکم مناسب کشت در پروري متراکم  رو میگوي آب شیرین

 (من در سمت مشاور)عباسعلي زميني : اساتيد راهنما

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهي ان: مکان

1137 - 1133 

 گوسان بر شاخصهاي رشد و فاکتورهاي خوني بچه ماهي سدیداثرات ار

 (من در سمت مشاور)عباسعلي زميني : اساتيد راهنما

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهي ان: مکان

 

 

 های آموزشیها و کارگاهدوره

 دیافت

دانشگاه آزاد اسالمی  و دانشگاههای  17دفتر نهاد مقام معظم رهبری در منطقه 

 ناستان گيال

 

 تافل

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهي ان0 دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهي ان

 

 روابط انساني در سازمان

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهي ان0 دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهي ان

 

 ISIروشهاي تدوین مقا ت 

 احد الهي اندانشگاه آزاد اسالمي و0 دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهي ان

 

 روشهاي نوین و کاربردي تحقیق در علوم شیالت و آبزیان

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهي ان0 دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهي ان

 

 مشکالت دانشجویان و شیوه هاي برخورد با ان

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهي ان0 دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهي ان

 

 ز واحکامنما

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهي ان0 دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهي ان

 های پژوهشیطرح

مطالعات خصوصیات جمعیتی قزل ا ی خال قرمز در نواحی کوهستانی   
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 مناطق شمالی کشور

حميد عبداله پور بی ريا،دمحم صلواتيان ،حبيب وهاب زاده :اعضا

 رودسری،حسين خارا

 دانشگاه ازاد اسالمی واحد تالش:کننده سازمان تصويب

117.-1137 

بررسي امکان پروري ماهي سدید با استداده از آبهاي شور و نیمه شور 

 استان قم و ارائه راهکارهاي عملي

 دمحم رضا فالح عطائي ، حبيب وهاب زاده رودسري: اعضا

 دانشگاه آزاد اسالمي قم+استانداري قم: سازمان تصويب کننده

 

رزیابي کارایي داروي پراکسیدهیدروژن در ددعدوني تخمهاي لقاح یافته ا

 کپور معمولي وقزل ا ي رنگین کمان

 حبيب وهاب زاده،عباسعلي زميني،دمحمحسين طلوعي،جليل جليل پور: اعضا

 دانشگاه آزاد اسالمي واحدالهي ان: سازمان تصويب کننده

1131 - 1131 

 خاله بر مهاجرت تولید مرلي ازون بروناثرات هیدرولوژیت رودخانه چم

 مسعود فرخ روز ،حبيب وهاب زاده: اعضا

 دانشگاه آزاد اسالمي: سازمان تصويب کننده

 

 

 

 93مقا ت فارسی منتشر شده در مجالت علمی پژوهشی داخلی تا سال 

  Acipenser persicusاثرات سختي کل بر ميزان درصد لقاح تاس ماهي ايراني  

 جليل پور جليل, طلوعي گيالني دمحمحسين , ني عباس علي زمي, وهاب زاده رودسري حبيب , سعيدي ساعدي سميه  
 .15-27(:5)5 ;1137زمستان  شيالت 

 ، سختي کل، درصد لقاح(Acipenser persicus) تاس ماهي ايراني :كليد واژه
 

 

 در محيط كشتهاي مختلف ) oculataNanochloropsis (ارزيابي رشد و بيوماس جلبك 

 رجبي نژاد رضا, وهاب زاده رودسري حبيب , كيوان امين , آذري تاكامي قباد , صلواتيان سيددمحم  
 .21-51(:5-1)2 ;1132بهار و تابستان  م له علوم و فنون دريايي ايران 
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 ارزيابي كارآيي پراكسيد هيدروژن در مقابله با آلودگي قارچي تخمهاي تاسماهي ايراني                        

)Acipenser persicus( 
 معصوميان محمود, كيوان امين , رضا احمدي دمحم, وهاب زاده رودسري حبيب  

 .171-111(:1)15 ;1135بهار   (فارسي)م له علمي شيالت ايران 
 

 
 

 
ارزيابي کارآيي داروي هيدورکر در کاهش بار باکتريايي پوست و آب محيط پرورش بچه فيل ماهيان                   

  (Huso huso)انگشت قد
شناورماسوله , وهاب زاده رودسري حبيب , زميني عباس علي , موذن زاده كادوسا  

 عليرضا
 .117-111((:12 پياپي) 1)5 ;1137پاييز  شيالت 

 اکتريايي، پراکسيد هيدروژن، ضدعفوني، فيل ماهي، هيدروکربار ب :كليد واژه
 

 

 
تستوسترون متيل  -آلفا  17ررسي مقايسه اي ميزان تلفات ناشي از ت ويز خوراکي هورمون ب                            

 (Cichlasoma nigrofasciatum)و سيچاليد گورخري   Poecilia reticulate))ماهيان گوپي   در 

 
 مرادخاني زينب, وهاب زاده رودسري حبيب , زميني عباس علي , موسوي ثابت سيدحامد 

 .49-45:(9)3 ;1388  (سنندج)دامپزشكي 

 Cichlasomaتستوسترون، متيل –آلفا  17تلفات،  ماهي سيچاليد گورخري، ماهي گوپي، :كليد واژه
nigrofasciatum Poecilia reticulata 

 

 

 بيومونيتورينگ و ارزيابي آلودگي جيوه در تاالب بين المللي انزلي با استفاده از گياهان آب زي            

 وهاب زاده رودسري حبيب, اسماعيلي ساري عباس , شهسواري پور ناهيد  
 ..53-517((:55 مسلسل) 1)11 ;1133پاييز  علوم و تكنولوژي محيط زيست 

 ماكروفيت، ت مع زيستي، تاالب انزلي، درياي خزر شاخص زيستي، جيوه، :كليد واژه
 

 

 
بر فاکتورهاي رشد، بازماندگي و ترکيبات الشه بچه تاس ماهيان ( زيوليت)تاثير آنزيميت                            

 Borodin, 1897) (Acipenser persicusايراني
 مددي زهرا, طلوعي گيالني دمحمحسين ,  وهاب زاده رودسري حبيب, زميني عباس علي , بني اسماعيلي سيده يلدا  

 ..11-151((:12 پياپي) 1)5 ;1137پاييز  شيالت 
 ، تاس ماهي ايراني، تغذيه، فاکتورهاي رشد، الشه(زيوليت)آنزيميت  :كليد واژه
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  )Acipenser nudiventris(تاثير بتافين بر عملکرد رشد و بازماندگي بچه ماهيان شيپ  

 طلوعي گيالني دمحمحسين, ارشادلنگرودي هادي , وهاب زاده رودسري حبيب , ميري سيده ليال  
 ..1-22(:1)1 ;1133بهار  شيالت 

 (Acipenser nudiventris) پبازماندگي، بتافين، رشد، ماهي شي :كليد واژه
 

 

 
تاثير پربيوتيک ايمونوژن در جيره غذايي بر شاخص هاي رشد و بازماندگي فيل ماهيان جوان                       

 )Linne, 1758) Huso husoپرورشي
 قرباني نصرآبادي رسول, سوداگر دمحم , زميني عباس علي , وهاب زاده رودسري حبيب , مهاجراسترآبادي مهدي  

 .75-11((:12 پياپي) 1)5 ;1137پاييز  شيالت 
 (Huso huso) ايمونوژن، بازماندگي، پربيوتيک، رشد، فيل ماهي :كليد واژه

 

 

  )Acipenser persicus (تاثير داروي لواميزول بر ميزان بازماندگي نوزادان تاسماهي ايراني              

 جواديان روح اله, دمحمنظري رجب , وهاب زاده رودسري حبيب , بهرام سميه  
 .7-1(:5-1)5 ;1135بهار و تابستان  يران م له علوم و فنون دريايي ا

 

 

 
 ) Acipenserتاثير لواميزول هيدروکلرايد بر تعداد گلبول هاي سفيد خون بچه تاس ماهي ايراني                         

)persicus 
 جواديان روح اله, وهاب زاده رودسري حبيب , بهرام سميه  

 .51-51(:1)1 ;1133بهار  شيالت 
ل هاي سفيد، لواميزول تاس ماهي ايراني، تحريک سيستم ايمني، گلبو :كليد واژه

 هيدروکلرايد
 

 ISIمقا ت انگلیسی منتشر شده در مجالت با درجه 
  The Effects of Diazinon on Behavior and Some Hematological Parameters of 
Fry Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) 
World Journal of Fish and Marine Sciences 4 (4): 369-375, 2012 
ISSN 2078-4589 
© IDOSI Publications, 2012 
  Disinfection Efficiency of Three Anti-Fungal Agents (Nanosil,Chloramine-T 
and Hydrogen Peroxide) on Persian Sturgeon(Acipenser persicus, Borodin 
1897) Larvae 
International Journal of Biology Vol. 4, No. 1; January 2012 
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   Biometrical characters of Artemia from four Iranian regions 
 Iranian Journal of Fisheries Sciences 10(2) 294-303 2011 
          The effect of levamisole hydrochloride on survival of Persian sturgeon 
(Acipenser persicus) fry 

 Journal of Applied IchthyologyVolume 22, Issue Supplement s1, pages 226–230, 
December 2006 

  


