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ریپلوئيد قزل آالي رنگين توليد و پرورش جمعيت تمام ماده دیپلوئيد و ت: عنوان پايان نامه کارشناسی ارشد

 (Oncorhynchus mykiss) كمان

تخم در دوره  یقارچ یکاربرد نانوذرات نقره در کاهش عفونت ها: عنوان رساله دکتری تخصصی

 يکیو ژنوم يزیولوژیکیفی شاخص ها یبرخ ييراتبر تغ آن ها یشرها یو اثرات احتمال يونانکوباس

 کمان ينرنگ یقزل آال یماه

 :آموزشی گذرانده شده دوره های – 3

در مرکز  ،(Aquatic Nano-ecotoxicology)ماهه نانو زیست سم شناسی آبزیان  6دوره  -0

 .کشور کره جنوبی Hoseo Universityتحقيقات سم شناسی 

 ،(اثرات نانو مواد بر بيان ژن های آبزیان) ماهه روش های مطالعات بيان ژن در آبزیان 6دوره  -2

 .کشور کره جنوبی Korea University ی و علوم زیستیدانشکده زیست فن آور در

تکثير و پرورش ماهيان سردآبي در مرکز تکثير و پرورش آزاد ماهيان شهيد باهنر  هماه 06دوره  -6

 .کالردشت

یک روزه آموزش نظری و عملی سيتوژنتيک ماهيان در دانشکده علوم دریایی دانشگاه  کارگاه -6

 .تربيت مدرس

نظری و عملی کاربرد کشت لکوسيت خون در کاریوتایپينگ آبزیان در  یک روزه آموزشکارگاه  -7

 .دانشکده علوم دریایی دانشگاه تربيت مدرس

ارزش افزوده آبزیان و توليد محصوالت )یک روزه آموزش نظری و عملی فرآوری آبزیان کارگاه  -3

 .در دانشکده علوم دریایی دانشگاه تربيت مدرس( خميری ماهی

 .نایی با مراکز رشد و مسئوليت های آن ها در دانشگاه صنعتی امير کبيریک روزه آشکارگاه  -6

 :زمينه هاي تحقيقاتي مورد عالقه -4

 بيونانوتكنولوژي آبزیان .0

 نانوتوكسيكولوژي آبزیان .2

 تكثير و پرورش آبزیان .6

 آبزیانژنتيك و اصالح نژاد  .6

 سم شناسی آبزیان .7

 :خالصه سوابق پژوهشی -5



 3 

 :ISI شرياتمقاالت چاپ شده در ن -5-1

1- Asghari, S., Johari, S.A., Lee, J.H., Kim, Y.S., Jeon, Y.B., Choi, H.J., Moon, 

M.C., Yu, I.J. 2012. Toxicity of various silver nanoparticles compared to silver ions 

in Daphnia magna. Journal of Nanobiotechnology. 10 (14), doi:10.1186/1477-

3155-10-14. (Highly accessed paper). 

2- Johari, S.A., Kalbassi, M.R., Soltani, M., Yu, I.J. 2013. Toxicity comparison of 

colloidal silver nanoparticles in various life stages of rainbow trout (Oncorhynchus 

mykiss). Iranian Journal of Fisheries Sciences. 12(1), 76-95. 

3- Johari, S. A., Coad, Brian W., Mazloomi, S., Kheyri, M., and Asghari, S. 2009. 

Biological and Morphometric Characteristics of, Capoeta fusca, a Cyprinid Fish 

Living in the Qanats of South Khorasan, Iran (Osteichthyes: Cyprinidae). Zoology 

in the Middle East. 47, 63-70. 

4- Seyed Ali Johari, Mohammad Reza Kalbassi, Iman Sourinezhad, Teresa 

Wlasow, 2008. Observation of Red Blood Cell Alterations in Triploid Rainbow 

Trout (Oncorhynchus mykiss). Acta Scientiarum Polonorum, Piscaria. 7 (1-4), 49-

52. 

 :دارای رتبه علمی پژوهشی مقاالت چاپ شده در نشريات -5-2

1- Johari, S.A., Kalbassi, M.R., Soltani, M., Yu, I.J. 2012. Particle size and 

agglomeration affect the toxicity of nanoparticles in aquatic environments. 

Ecopersia (Formerly International Journal of Natural Resources and Marine 

Sciences). Accepted for publish. 

2- Mohammad Reza Kalbassi, Hamid Salari Joo, Seyed Ali Johari. 2011. Toxicity 

of silver nanoparticles in aquatic ecosystems: salinity as the main cause of reducing 

toxicity. Iranian Journal of Toxicology. 5(1-2), 436-443. 

كاربرد فوم هاي پلي اورتان  ؛یجوهر یعل يدس، دمحمرضا کلباسي، مهدي سلطاني يم،اطهرالسادات شه -6

محتوي زئوليت نقره در سيستم فيلتراسيون آب پرورش بچه ماهي قزل آالي رنگين كمان به منظور كنترل 
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، شماره 36 ورهد. چاپ یرشپذ. مجله دامپزشكي دانشگاه تهران .عفونت ناشي از استرپتوكوكوس اینيایي

6 ،0690. 

؛ استفاده از گرانول و الياف یسيد علي جوهر، دمحم رضا کلباسي، مهدي سلطاني، يمریم قهرمان -6

ناشي از باكتري  به منظور كاهش عفونت در سيستم فيلتراسيون آب( زئوميک)زئوليت نقره 

مران دانشگاه شهيد چ) ی ایرانمجله دامپزشک. در بچه ماهي قزل آالي رنگين کمان استرپتوکوکوس اینيایي

 .0690 ، زمستان90تا  26صفحات  ،6، شماره 2دوره . (اهواز

تأثير شوری آب بر سميت حاد نانو ذرات نقره  ؛سيد علي جوهري حميد ساالری جو، دمحم رضا كلباسي، -7

دوره  .مجله سالمت و محيط. (Oncorhynchus mykiss)کلوئيدی در بچه ماهيان قزل آالی رنگين کمان 

 .0690، بهار 062تا  020، صفحات 0، شماره 7

و تعيين  شناسایی، سهراب مظلومي، اصغر عبدلی، حسن خواجوی، صبا اصغري؛ سيد علي جوهري -3

ژوهشی شيالت دانشگاه آزاد ، مجله علمی پماهيان قنوات و رودهای دائمی شهرستان قائنات پراکندگی

 .0629، بهار 020تا  007ول، صفحات ، سال چهارم، شماره ااسالمی

بررسي امكان توليد جمعيت تمام ماده تریپلوئيد قزل آالي رنگين ؛ سيد علي جوهري دمحم رضا كلباسي، -6

، مجله علمي پژوهشي علوم و فنون كشاورزي و منلبع طبيعي دانشگاه (Oncorhynchus mykiss)كمان 

 .0626بستان ، تا266تا  239، صفحات 66، شماره  02صنعتي اصفهان، سال

سهراب مظلومي، مرتضي خيري، صبا اصغري؛ بررسی برخی خصوصيات  ،سيد علي جوهري -2

بيرجند، فصلنامه علمي قنوات شهرستان  در Capoeta fuscaماهی سياه  شناسیزیست شناختی و ریخت 

 .0626، بهار و تابستان 23تا  67ت پژوهشي علوم دریایي، دوره هفتم، شماره اول و دوم، صفحا

دمحم رضا كلباسي، نصرهللا احمدي فرد؛ نحوه پاسخ به استرس هاي حاد در ماهيان  ،سيد علي جوهري -9

علوم دام )علوم كشاورزي و منابع طبيعي  نامهتمام ماده دیپلوئيد و تریپلوئيد قزل آالي رنگين كمان، پژوهش

، 23تا  02ه اول، صفحات دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري، سال ششم، شمار( و آبزیان

 .0626فروردین و اردیبهشت 

بررسي برخي تغييرات سلول هاي خوني در ماهيان تریپلوئيد  دمحم رضا كلباسي؛ ،سيد علي جوهري -00

تا  692صفحات ، 6شماره 09جلد، ، قزل آالي رنگين كمان، مجله علمي پژوهشي زیست شناسي ایران

 .0627زمستان ، 693
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، باقر اميري مجازي، علي حالجيان؛ توليد جمعيت تمام ماده قزل دمحم رضا كلباسي ،يسيد علي جوهر -00

آالي رنگين كمان با استفاده از نرهاي تغيير جنسيت یافته و بررسي پارامترهاي رشد در سال اول 

 .0627پایيز ، 76تا  67، صفحات 6، شماره07سالپرورش، مجله علمي پژوهشي شيالت ایران، 

، دمحم رضا كلباسي، مهرداد سيد علي جوهرياني، عبدالمجيد حاجي مرادلو، رسول مدني، عباس زم -02

مقایسه فعاليت برخي آنزیم هاي گوارشي در معده ، ضمائم پيلوریك و روده ماهيان دیپلوئيد و فرهنگي؛ 

 29ت ، صفحا2، شماره07سالتریپلوئيد ماده قزل آالي رنگين كمان، مجله علمي پژوهشي شيالت ایران، 

 .0627 تابستان، 63تا 

، دمحم رضا كلباسي؛ بررسي روند افزایش رشد جمعيت تمام ماده تریپلوئيد قزل آالي سيد علي جوهري -06

، صفحات 6ره، شما6رنگين كمان در سال اول پرورش، فصلنامه علمي پژوهشي علوم دریایي ایران، دوره

 .0626، زمستان 26تا  06

ضا كلباسي، امير سعيد ویلكي، مریم طال؛ مقایسه خصوصيات و قابليت لقاح ، دمحم رسيد علي جوهري -06

اسپرم در ماهيان نر تغيير جنسيت یافته و مولدان معمولي قزل آالي رنگين كمان، فصلنامه علمي پژوهشي 

 .0622، پایيز 66تا  26، صفحات 6، شماره2علوم دریایي ایران، دوره

 (ساير/ رای رتبه علمی ترويجیدا) مقاالت چاپ شده در نشريات -5-3

، پویندگان (ماهيان انجماد جنين) نگهداري جنين ماهيان توسط سرماصبا اصغري؛  ،سيد علي جوهري -0

تا  60صفحات ،  2، شماره 2فصلنامه علمی، پژوهشی و آموزشی باشگاه پژوهشگران جوان، سال :  جوان

 .0623، تابستان66

، پویندگان Macrobrachium rosenbergiiوی آب شيرین صبا اصغري؛ ميگ ،سيد علي جوهري -2

تا  62صفحات ، 0، شماره 2فصلنامه علمی، پژوهشی و آموزشی باشگاه پژوهشگران جوان، سال :  جوان

 .0623، بهار67

علي پاشا زانوسي؛ مدیریت بهداشتي ماهيان مولد، فصلنامه آموزشي آبزي پرور،  ،سيد علي جوهري -6

 .0627، تابستان 67تا  62فحات ص، 02، شماره06سال

 ..:کنگره و/ سمينار/ مقاالت ارائه شده در همايش -5-4

1. M. R. Kalbassi, A. Shahim, M. Soltani, S. A. Johari; Application of 

Polyurethane Foam Containing Silver Zeolite (Zeomic) in Water Filtration System 

for Infection Control of Streptococcus Iniaie in Rainbow Trout. International 
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Conference on Biological Responses to Nanoscale Particles, Germany, Poster, 

September 2011. 

2. M. R. Kalbassi, H. S. Joo, S. A. Johari; Toxicity of Silver Nanoparticles in 

Aquatic Ecosystems: Salinity as the Main Cause of Reducing Toxicity. 

International Conference on Biological Responses to Nanoscale Particles, Germany, 

Poster, September 2011. 

3. M. R. Kalbassi, S. A. Johari, M. Soltani; Acute Effects of Micro and Nano 

Silver Particles on Alevin and Juvenile Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss). 

International Conference on Biological Responses to Nanoscale Particles, Germany, 

Poster, September 2011. 

4. Seyed Ali Johari, Mohammad Reza Kalbassi, Mehdi Soltani, Application 

Of Nanosilver Filters In Egg Incubation System Of Rainbow Trout (Oncorhynchus 

mykiss), Global conference on aquaculture 2010, Thailand, Poster, September 2010. 

5. Seyed Ali Johari, Mohammad Reza Kalbassi, Prevention From 

Saprolegniosis By Means Of Silver Nanoparticles (AgNPs) And Silver Zeolite (Sz), 

Global conference on aquaculture 2010, Thailand, Poster, September 2010. 

6. Seyed Ali Johari, Saba Asghari, Identification and Distribution of Fish 

Fauna in Qanats and Standing Rivers of Qae`nat County (South Khorasan Province, 

I. R. Iran(, 13th European Congress Of Ichthyology, Lithuania, Oral, August 2009. 

7. Seyed Ali Johari, Mohammad Reza Kalbassi, Saba Asghari; Production of 

all-female rainbow trout by using sex-reversed males and Investigation on their 

growth parameters in first year of culture, Aquatic research toward sustainable 

development, Sri Lanka, Oral & Poster, February 2007. 

8. Seyed Ali Johari, Mohammad Reza Kalbassi; Collation Of Sperm Quality 

And Fertilization Evaluation Of Normal Males And Sex-Reversed Females 

Rainbow Trout Oncorhynchus Mykiss, In I. R. Iran, 4th Young Medics’ 

International Conference, Armenia, Oral & Poster, September 2007. 
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9. Mohammad Reza Kalbassi, Seyed Ali Johari, Iman Sourinezhad; 

Production Of All Female Triploid Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) In Iran 

And Its Effects On Red Blood Cell Alteration, Aquaculture Europe 2007, Istanbul, 

Turkey, October 24-27, 2007. 

10. Seyed Ali Johari and Mohammad Reza Kalbassi; Investigation of red blood 

cell alterations in triploid rainbow trout, Seventh Indian Fisheries Forum, India, 

Poster, November 2005. 

11. Seyed Ali Johari and Mohammad Reza Kalbassi; Acute stress response in 

all-female diploid and triploid rainbow trout, Seventh Indian Fisheries Forum, 

India, Poster, November 2005. 

12. Seyed Ali Johari and Mohammad Reza Kalbassi; A study on the production 

possibility of all-female triploid Rainbow trout, Seventh Indian Fisheries Forum, 

India, Poster, November 2005. 

13. Seyed Ali Johari and Mohammad Reza Kalbassi; Comparison of Sperm 

Traits and Fertilization Performance of Normal male and Neomales Rainbow trout, 

Seventh Indian Fisheries Forum, India, Poster, November 2005. 

استفاده غير مستقيم از نانوذرات ، Il Je Yuمهدی سلطانی،   ، دمحم رضا كلباسي،سيد علي جوهري .06

با هدف کنترل عفونت های  تخم ماهی قزل آالی رنگين کمان تور تکثيرانکوبا یفيلترمدیا در ساختارنقره 

 .0690دانشگاه صنعتی امير کبير، تهران، اسفند ، یازدهمين همایش دانشجویی فن آوری نانو، قارچی

با  .Saprolegnia spممانعت از رشد کپک های آبی   ، دمحم رضا كلباسي،سيد علي جوهري .07

 .0622ابن، اردیبهشت ، نخستين همایش ملي ماهيان سردابي، تنكزئوليت-استفاده از مادة سيلور

، دمحم رضا كلباسي، مقایسه سيد علي جوهري عباس زماني، عبدالمجيد حاجي مرادلو، رسول مدني، .03

فعاليت برخي آنزیمهاي گوارشي درمعده،ضمائم پيلوریك و روده ماهيان دیپلوئيد ماده و تریپلوئيد ماده قزل 

 .0627تيک ایران، تهران، اردیبهشت ، نهمين کنگره ژن(Oncorhynchus mykiss)آالي رنگين كمان 

بررسي برخي تغييرات سلول هاي خوني در ماهيان تریپلوئيد  ، دمحم رضا كلباسي،سيد علي جوهري .06

 .0626قزل آالي رنگين كمان، اولين همایش بين المللي علوم زیستي ایران، كرج، آذر 

 :اختراعات -6
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تخم و الرو ماهی قزل آالی رنگين کمان فيلتر نانوذرات نقره جهت کنترل عفونت های ميکروبی  -0

 .0629ایران،  و عالئم تجاری اداره ثبت اختراعات ،در سيستم های نيمه مدار بسته تکثير و پرورش

نقره جهت کنترل عفونت های ميکروبی تخم و الرو در سيستم های نيمه مدار بسته  الياففيلتر  -2

 0629ایران،  م تجاریو عالئ اداره ثبت اختراعات ،ماهيان تکثير و پرورش

فيلتر پلی اورتان محتوی نانوذرات نقره جهت کنترل باکتری استرپتوکوکوس در سيستم های مدار  -6

 .0629ایران،  و عالئم تجاری اداره ثبت اختراعات، بسته پرورش ماهی قزل آالی رنگين کمان

 :همکاری با مجالت داخلی و بين المللی -7

ير رسمی نشریه انجمن علمی دانشجویان شيالت دانشگاه تهران اولين مدیر مسئول و اولين سردب -0

 .با مجوز رسمی انتشار از دفتر نظارت بر نشریات دانشگاه تهران 0620، (شيل)

از   Asian Journal of Animal and Veterinary Advancesمجله  و داور ویراستار فنی -2

 .2002می  00

ژانویه  6از  Journal of Fisheries and Aquatic Scienceویراستار فنی و داور مجله  -6

2002. 

 6از  Research Journal of Environmental Toxicologyمجله  و داور ویراستار فنی -6

 .2002ژانویه 

 Research Journal of Nanoscience and Nanotechnologyمجله  و داور ویراستار فنی -7

 .2002ژانویه  6از 

 .Journal of Biological Sciences و داور مجله ویراستار فنی -3

 Journal of Fisheries (دانشگاه تربيت مدرس) مجله علوم و فنون شيالت ی مقاالتداور -6

Science and Technology (JFST). 

طبیعی(یانو پرورش آبز یمجله بهره بردار ی مقاالتداور -2 منابع و کشاورزی علوم دانشگاه

 (.گرگان

 .Indian Journal of Fisheries مجله ی مقاالتداور -9

 .Zoology in the Middle East مجله ی مقاالتداور -00

 (.Royal Society of Chemistry انتشارات) RSC Advancesمجله  ی مقاالتداور -00

 (.Royal Society of Chemistry انتشارات) Nanoscaleمجله  ی مقاالتداور -02

 .Polish Journal of Environmental Studies مجله ی مقاالتداور -06
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 :افتخارات و بورسيه های تحصيلی ،جوايز -8

 Fellowship for Research and) برنده جایزه کمک هزینه تحصيلی تحقيق و توسعه -1

Advanced Training)  فرهنگستان علوم کشورهای درحال توسعه(TWAS ) 2000در سال. 

نواره نوآوری و برنده جایزه اعتبار پژوهش و نوآوری بنياد ملی نخبگان ایران در ششمين جش -2

فيلتر نانوذرات نقره جهت "اختراع با عنوان  به منظور تکميل و توسعه (0690آبان )شکوفایی دماوند 

کنترل عفونت های ميکروبی تخم و الرو ماهی قزل آالی رنگين کمان در سيستم های نيمه مدار بسته 

 ".تکثير و پرورش

 0622آزمون کارشناسی ارشد سال  7رتبه  -3

 .ه دکترای تخصصی از وزارت علوم، تحقيقات و فن آوری ایرانبورسيه دور -4

ماهه در  6بورسيه وزارت علوم، تحقيقات و فن آوری ایران جهت طی دوره کوتاه مدت تحقيقاتی  -5

 .کره جنوبی( شهر سئول)و دانشگاه کره ( شهر آسان)دانشگاه های هوزئو 

 :عضويت در انجمن ها و مجامع -9

 .ن آوری ایرانعضو پيوسته انجمن نانوف -0

 .عضو پيوسته انجمن ماهی شناسی ایران -2

 .عضو سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسالمي ایران -6

 .عضو انجمن استعدادهاي درخشان باشگاه پژوهشگران جوان جمهوري اسالمي ایران -6

 .0690تا  0623عضو باشگاه پژوهشگران دانشجوی جمهوري اسالمي ایران از سال  -7

 .0622تا  0662عضو فعال انجمن علمي دانشجویان شيالت دانشگاه تهران از سال  -3

 :سمت های اجرائی -11

 .0690عضو کارگروه تعيين صالحيت علمی رشته شيالت دانشگاه کردستان از مهر  -0

 .0690عضو شورای پژوهشی دانشکده منابع طبيعی دانشگاه کردستان از مهر  -2

 .0623تا  0627از سال  بيرجنددانشگاه  محيط زیستمعاون گروه  -6

 (:دروس تدريس شده و در حال تدريس)خالصه سوابق آموزشی  -11

 نام دانشگاه عنوان درس
گروه 

 آموزشی

سال 

 تحصيلی
 نيمسال

تعداد 

 واحد
 مقطع
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 بيرجند ليمنولوژی
محيط 

 زیست
 کارشناسی 6 دوم 27-26

 بيرجند آکواریوم
محيط 

 زیست
 کارشناسی 0 دوم 27-26

 بيرجند (سيتوژنتيک)ی کارورز
محيط 

 زیست
 کاردانی 2 دوم 27-26

 بيرجند اکولوژی دریاها
محيط 

 زیست
 کارشناسی 2 اول 23-27

 بيرجند ماهی شناسی
محيط 

 زیست
 کارشناسی 6 اول 23-27

 بيرجند ميکروبيولوژی
محيط 

 زیست
 کارشناسی 6 اول 23-27

 بيرجند ليمنولوژی
محيط 

 زیست
 کارشناسی 6 دوم 23-27

 بيرجند آکواریوم
محيط 

 زیست
 کارشناسی 0 دوم 23-27

 بيرجند اکولوژی دریاها
محيط 

 زیست
 کارشناسی 2 اول 26-23

 بيرجند ميکروبيولوژی
محيط 

 زیست
 کارشناسی 6 اول 26-23

 بيرجند ليمنولوژی
محيط 

 زیست
 کارشناسی 6 اول 26-23

 کارشناسی 0 دوم 23-26 شيالت کردستان اصول تغذیه آبزیان

 کارشناسی 0 دوم 23-26 شيالت کردستان اکولوژی دریاها

 کارشناسی 2 اول 26-22 شيالت کردستان مبانی اصالح نژاد آبزیان

 کارشناسی 2 اول 26-22 شيالت کردستانهيدروتکنيک و طراحی 
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 استخرها

 کارشناسی 6 اول 26-22 شيالت کردستان تکثير و پرورش آبزیان

 آزمایشگاه ژنتيک و اصالح

 نژاد ماهيان

غيرانتفاعی 

 خزر
 کاردانی 0 اول 26-22 شيالت

 کارشناسی 6 دوم 26-22 شيالت کردستان اصول تغذیه آبزیان

 کارشناسی 0 دوم 26-22 شيالت کردستان اکولوژی دریاها

 کارشناسی 2 دوم 26-22 شيالت کردستان تكثير و پرورش ماهيان زینتي

آزمایشگاه ژنتيک و اصالح 

 اننژاد ماهي

غيرانتفاعی 

 خزر
 کاردانی 0 دوم 26-22 شيالت

 کارشناسی 2 اول 22-29 شيالت کردستان مبانی اصالح نژاد آبزیان

هيدروتکنيک و طراحی 

 استخرها
 کارشناسی 2 اول 22-29 شيالت کردستان

 کارشناسی 6 اول 22-29 شيالت کردستان تکثير و پرورش آبزیان

 کارشناسی 6 دوم 22-29 شيالت کردستان اکولوژی دریاها

 کارشناسی 2 دوم 22-29 شيالت کردستان تكثير و پرورش ماهيان زینتي

 کارشناسی 2 اول 29-90 شيالت کردستان مبانی اصالح نژاد آبزیان

هيدروتکنيک و طراحی 

 استخرها
 کارشناسی 2 اول 29-90 شيالت کردستان

 شناسیکار 6 اول 29-90 شيالت کردستان تکثير و پرورش آبزیان

 کارشناسی 2 اول 90-90 شيالت کردستان مبانی اصالح نژاد آبزیان

هيدروتکنيک و طراحی 

 استخرها
 کارشناسی 2 اول 90-90 شيالت کردستان

 کارشناسی 6 اول 90-90 شيالت کردستان تکثير و پرورش آبزیان

 کارشناسی 2 دوم 90-90 شيالت کردستان تكثير و پرورش ماهيان زینتي

 کارشناسی 6 دوم 90-90 شيالت کردستان وش های صيد آبزیاناصول ر

 کارشناسی 6 دوم 90-90 شيالت کردستان اصول تغذیه آبزیان
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 کارشناسی 2 اول 90-92 شيالت کردستان مبانی اصالح نژاد آبزیان

هيدروتکنيک و طراحی 

 استخرها
 کارشناسی 2 اول 90-92 شيالت کردستان

 کارشناسی 6 اول 90-92 شيالت تانکردس تکثير و پرورش آبزیان

 کارشناسی 6 اول 90-92 شيالت کردستان ليمنولوژی

 کارشناسی 2 دوم 90-92 شيالت کردستان تكثير و پرورش ماهيان زینتي

هيدروتکنيک و طراحی 

 استخرها
 کارشناسی 2 دوم 90-92 شيالت کردستان

 


