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 (سوابق کاری با ارائه دیدگاه )مشخصات فنی وبیوگرافی عملیا تی
مقاالت ،تجار  با قدامات خاص صورت گرفته بند که هم سابقه وهم 11اینجانب مشخصات فنی خودرادرغالب 

 .رادرفرمت زیر تقدیم می دارم و طرح های مرتبطه 

 (:عالیت ارائه توضیح کلی درباره حوزه ف)مقدمه  -1
سزال اخیرصزورت پذیرفتزه اسزت یکزی از اصزلی تزرین 22راسزتا طزی 2حوزه فعا لیزت اینجانزب در

حوزه فعالیت اینجانب مدیریت وهماهنگی درخصوص گروه ماهیان بازسازی ذخایر ویژه حزوزه 

 نززززوبی دریززززای خزززززرودربخش ماهیززززان اسززززتخوانی بززززوده اسززززت هر نددرسززززالهای آغززززازین 

درراسزتای بازسزازی . وزه ماهیان خاویاری نیزایفاءنقش نموده امحضوراینجانب درشیالت درح

ذخایرماهیزان اسزتخوانی اینجانزب بازسزازی ذخایرماهیززان سزیم وسزو  رابزرای اولزین بززارمطرح 

دربخش دوم فعالیت اینجانب درحوزه تکثیروپزرورش .ومسئولیت ا رایی آن رانیزبرعهده گرفته

زماهیززان بززه لحززاو کمزززی وکیفززی ایفززاءنقش نمزززوده کپورماهیززان  ینززی وارتقاءتولیززداین گزززروه ا

وافتخزارآن راداشززته تزا بززا آمززوختن وآمزوزش دادن بززه آحزا دپززرورش د هنززدگان مزا هززی کشززور از 

تززن درهکتززار وکززاهش میزززان تلفززات رابززا 3.3تززن متوسززط کشززوررابه بززاالی 2تولیززد16اواخردهززه 

اینجانزب عزالوه .ولیدگردیده مدیریت پرورش به آبزی پروران آموزش داده وسبب ارتقاء کیفی ت

سال بعنوان رئیس مرکز تکثیروپرورش ماهیان گرمآبی کرسزگان اصزفهان 3برارائه دیدگاه فنی 

نیزفعالیت نموده ،بسیاری ازنقطه نظرات کاربردی اینجانب دراقصی نقاط کشورودرحوزه آبززی 

هش آسزیب بزه پروری هزم اینزم محقزق شزده وبااسزتفاده ازهمزین تجربیزات بزوده کزه عزالوه برکزا

ارتقاءکمی تولیدرانیز شاهدهستیم بعنوان مثال ارائزه دیزدگاه اسزتفاده از ( نسبت به گذشته) تولید

کودهزای آلزی بصزورت محلززول اولزین بارتوسزط اینجانزب مطززرح وهزم اینزم دراکثرمززار  کشززور 

کاسززته واسززتفاده ازتمززامی "عملیززاتی گردیززده ایززن متززد میزززان مخززاطرات پززرورش مززاهی راشززدیدا

هم اینم نیز اینجانب باشرکت دردوره های آموزشی مختل  .ضای استخرراتحقق بخشیده استف

بسززیاری ازروشززهای نززوین تولیدرابززه آبزززی پززروران آموختززه تززا آنهززا بززا مخززاطرات کمتروصززرفه 

پززایین )اقتصززادی بیشززترگام بردارنززد بعنززوان مثززال تاکیززدبرتنو  گونززه ای ،اسززتفاده ازمتداسززالری 

،اسززتفاده از ابزارتولیززدوغیره ازاصززول مهمززی اسززت کززه بززه (یززدات پالنکتززونی آوردن ریسززم تول

 .آبزی پروران آموزش داده می شود

 ارزیابی عمومی   -2
به نظر میرسد پتانسیل بسیار خو  ومطلزوبی درهردوحزوزه بازسزازی وآبززی پزروری دراسزتان 

درتوسزززعه آن  وکشزززورو وددارد امزززا درحزززوزه بازسزززازی لحزززاو وهمزززاهنگی باواحزززدهای ذیزززربط

بسیارموثرخواهدبودمتاسفانه آلودگی درحال تشدید درحزوزه آبزی دریزای خزروتزاثیرآلودگی هزای 

نفتی ،صنعتی ،کشزاورزی اثزرات بازسزازی راکمرنز  مزی نماییزد درواقزع دریزای خزرهماننزدیم 

اسزززززتخربزر  را     مزززززی ماندکزززززه کمزززززپلکس عوامزززززل تاثیرگزززززذار برروندتولیزززززد وبهسزززززازی آن 

اسزتان همجواربزااین منبزع بززر  3اهدبودلذاعزم  دی ملی ،منطقزه ای وبخصزوص تاثیرگذارخو

برقزرای ارتبزاط فرهنگزی بزین شزیالت .آبی می باید مزد نظرقرارگیردتانتیجزه مطلزو  حاصزل گزردد

کشوربا حاشیه نشینان ساحلی  می تواندازفشاربه مراکز دردوراستای تامین مولدین وحفظ بچه 

ازهمززه برقززراری فراینززد تکثیرطبیعززی دراکوسیسززتم راشززکل دهززد ماهیززان رهاسززازی شززده ومهمتر

می (همانندگذشته)بهسازی مزار  دولتی ،مشارکت بخش خصوصی درهمکاریهای فی مابین    .

تواندبرپایداری منابع دریای خزرموثرواقع گزردد اسزتفاده ازتجزار  کشزورهای دیگزر بخصزوص 

غالزب دولتزی ،خصوصزی وتعزاونی هزای  کشور ژاپن به لحاو اینکه این کشوربازسزازی رادرسزه

بهره بردارانجام میدهدمیتواند شم انزداز ایزن فعالیزت راروشزن ترنمایزد پزروژه اسزتفاده از حیزاط 
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خلوت که یم متداز آسزیای  نزو  شزرقی مزی باشزد مزی تواندمشزارکت وحمایزت هزای روسزتایی 

 . راتوسعه بخشد

یمی و ودداردکه الزمه استفاده ازایزن درحوزه ماهیان گرم آبی استان وکشور پتانسیل بسیارعظ

پتانسیل عزم به برنامه ریززی ،آمزوزش ،سزازماندهی بازاراسزتانی ،کشزوری،بین المللزی راطلزب 

می نماید اینجانب بنابه رسالت تاریخی خودحتی المکان سعی نمزوده بزا آمزوزش ،ارائزه متزدهای 

ایزن محصزول فزایق آمزده   دید این فرایندراسرعت بخشیده وسزعی نمزوده تابربخشزی ازمشزکالت

یکززی از پتانسزیل هزای بزالقوه درتوسززعه فعالیزت شزیالت اسززتفاده .   ودرایزن راسزتا تاثیرگذارباشزم

ازآبندانها ی استان گیالن واستفاده ازبهره برداران منطقه ای می باشدکه بایدباقوت دنبال گزردد 

صزادی خزانواروهم مزی توانزدهم برتوسزعه اقت(Integrate fish farming)سیستم کشزت تزوام 

           .برتولیدملی کشوربیفزاید

 روشهای انجام کار -3
اینجانززب دربخزززش بازسزززازی ذخزززایر بامزززدیریت درپززرورش ماهیزززان گزززروه بازسزززازی ذخزززایر کزززه 

هکتاروباپرسنل تحت امر که ازمقطع کارشناسی تاسزطوح کزارگری همزراه 136درسطحی معادل 

ش ،ارتقززاءکمی وکیفززی تولیززد اقززدام نمززوده وهمززواره بززوده نسززبت بززه برنامززه ریزززی تولیززد ،پززرور

بااسززتفاده ازتجززار  همکززاران موسسززه تحقیقززات ،معاونززت تکثیروبازسززازی ذخززایروغیره سززعی 

 .نموده که دراین راستابراثرات بازسازی ذخایربیفزایم

اینجانب عالوه برتاثیربازسازی ذخایرماهی سزفیدبامدیریت تکثیزر وپزرورش مزاهی سزیم و سزایر 

ه های استراتژیم که ذخایرآنهاتحت فشار می باشدنیز همکاری واقدام الزم رامبذول داشزته گون

 .ام

مدیریت وهماهنگی  هت تامین نهاده های موردنیاز بخش ازیکطر  ومدیریت ،راهنمایی  هت 

میلیزون قطعزه بزوده اسزت از 166تولید بچه مزاهی مناسزب کزه درسزالهای اخیزر همزواره بزیش از 

ی  اینجانزززب مزززی باشزززد بررسزززی وانطبزززاق علمزززی داده هزززای آزمایشزززگاهی اصزززلی تزززرین ووزززا

 .بافرایندتولید یکی دیگرازووای  اینجانب درپروسه تولیددربخش بازسازی ذخایر می باشد

دوره آموزشی درکل کشزور وارایزه پزروژه هزای 236دربخش آبزی پروری با تدریس دربیش از 

انجزام پزروژه .ا آخرین متدهای تولید آشنا نمایم کاربردی وموثرسعی نموده که آبزی پروران راب

هززای تحقیقززات کززاربردی وارائززه نتززای  حاصززله بززه آبزززی پززروران کشوربااسززتفاده از روشززهای 

باتو ززه بززه محززدودیت نشززریات تخصصززی )مختلزز  از ملززه  ززاه مقالززه درروزنامززه هززای کشززور 

ازطریزق خطزوط مخزابراتی ،ارائه متزدهای  دیزددرکالس هزای آموزشزی،وانتقال داده هزا (شیالت 

 .یکی دیگرازروشهای انتقال داده های  دید به این گروه ازفعاالن اقتصادی می باشد
 عناوین تجار  -4

تجززار  حاصززله وآزمززون وخطززا هززای سززالهای متمززادی ایززن کمززم رانمززوده تااینززم درخصززوص 

اعظزم  مسائل فنی درحوزه بازسازی ذخایر وآبزی پزروری بااطمینزان خزاطر صزحبت گزردد بخزش

تجار  حاصله ناشی ازشرکت درکالس های آموزشی اساتید صاحبنظر خار ی همچون پرفسور 

واینارویچ ،دکترموسی نور ،پرفسور زایتس  وغیره بوده است همکاری مشترک باتیم اعزامی 

سززال درمرکززز شهیدانصززاری باهمکززاری تحقیقززات شززیالت گززیالن درافزززایش 2ازکشززور ین کززه 

فیدواقع گردیزدهمین تجزار  وممارسزتی کزه دربسزترفعالیت اینجانزب طزی تجار  اینجانزب بسزیارم

 .سال اخیردراختیاربوده سبب گردیده تامسئولیتهای مکتسبه باموفقیت همراه باشد22

روشزها وتکنیزم هزای افززایش کمزی :مهمترین نکاتیکه باتجزار  موفزق همزراه بزوده عبارتنزداز 

منززابع آبززی دریززای خزربعنززوان اولویززت اول وکیفززی تولیدبچززه ماهیززان  هززت تولیدورهاسززازی در

،روشززهای تنززو  بخشززی بززه گونززه هززای درمعززرو آسززیب وبو ززودآوردن میکانیسززم هززای متنززو  
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تزززامین مولزززدین واحیاءوابزززدا  روشزززهای نزززوین تولیزززد ،بکزززارگیری روشزززهای کزززاهش مشزززکالت 

د،یکی تولیدبچززه ماهیززان بااسززتفاده ازعلززم آمززوزی وبکززارگیری علززوم درراسززتای بهززورزی تولیزز

ازتجززار  بسززیارارزنده درطززی سززالهای متمززادی کززارکردن یززادگیری وبکززارگیری روش آمززوزش 

،یکززی دیگرازتجززار  موفززق (فراگیززران سززطوح مختلزز  آموزشززی)وموفززق وآمززوختن بززه دیگززران 

درراسززتای بازسززازی (فیتوپالنکتززون وزئوپالنکتونهززا)بهبودروشززهای تولیززد غززذای زنززده ماهیززان 

 . هش ریسم مرتبطه بوده استذخایروآبزی پروری وکا

عززدم درک ویاپزذیرش روشززهای بهبودکیفیززت تولیزددرآبزی پززروری مززی باشززد :ازتجزار  نززاموفق 

بعنززززززززوان مثزززززززززال سزززززززززالها تززززززززالش مزززززززززی گرددکزززززززززه آبزززززززززی پزززززززززروران شزززززززززخم زدن کززززززززز  

استخرهارامانندهرفراینددیگرکشاورزی عملیاتی کنندولی شانس موفقیت بسیارکم است اسزتفاده 

اهی ارزان قیمت همواره توصیه می گردد ولی  شم انداز اسزتفاده ازایزن ابززار ازابزار آزمایشگ

دربخش دولتزی ودرکزارگروه هزای تخصصزی کزه اینجانزب عضزوآن مزی باشزم .بسیارضعی  است 

طززرح هززاوپروژه هززای بسززیارخوبی مطززرح مززی گرددولززی درعملیززاتی کززردن آن پززروژه هززا " گاهززا

 .به انجام نهایی آنها نمی شویم  علیرغم تالش بسیاری که انجام داده موفق

 

 

 تبین تجار   -3
موفقیت درتولید ،توسعه کمی وکیفی تولید  ه درمبحث بازسازی "سال فعالیت عموما22درطی 

ذخایر و ه در آبزی پروری باارائزه ومزدیریت مسزتقیم صزورت پذیرفتزه هر نزد متاسزفانه بزدالیل 

زارمرتبطه با آن سبب عدم حصزول نتیجزه زیرساخت های توسعه واب"محدودیت منابع مالی گاها

مطلززو  دربعضززی مواقززع گردیززده اسززت بعنززوان مثززال بستراسززتخرهای تحززت مززدیریت بززیش ازحززد 

رسززو  زدایززی نگردیززده اسززت و تززامین کمززی "سززال اخیززر عمومززا26دارای رسززو  بززوده کززه طززی 

سززازمان وکیفززی آ  مناسززب تولیززدتامین نگردیززده یززا درایززن مواردومواردمشززابه اهززدا  عالیززه 

بصورت کامل تزامین نمیگزردد اینجانزب بزه همزراه مزدیران وقزت مرکزز تکثیرشهیدانصزاری سزعی 

نمززوده باهمززاهنگی سززازمان شززیالت ایززران ووزارت  هادکشززاورزی بززاوزارت خانززه هززای ذیززربط 

همانندوزارت نیرو،محیط زیسزت وغیزره  حتزی االمکزان نسزبت بزه کزاهش موانزع اقزدام نمزایم کزه 

 .وثرودربعضی مواقع غیرموثرواقع می گردددربعضی مواقع م

دربعضی مواقع نیز بدلیل شرایط نامطلو  مالی موانع مو زود همانندسیسزتم آبرسزانی ایسزتگاه  

قلززم گززوده انزلززی کززه ازاصززلی تززرین مراکززز تحززت مززدیریت مززی باشززد موفززق بززه اصززالح نگردیززده 

یفزایدکه که متاسزفانه  بزدلیل ،استفاده ازسیستم مطلو  هوادهی می تواندبرکمیت وکیفیت تولیدب

 .محدودیت امکانات موفق دسترسی به آنها صورت نمی پذیرد 

 عوامل موفقیت یاعدم موفقیت تجار  حاصله ناشی ازانجام امورمحوله  -1
بخش بازسازی ذخایر وآبزی پروری صور ت پذیرفتزه آنچزه در  2درخصوص امور محوله که در

یززده اسززت آنچنانکززه دربخززش بازسززازی ذخززایر عززالوه رسززالت اینجانززب بززوده هرگززز دریزز  نگرد

براینکززه همزززواره زمززان را دراختیزززاراین فراینزززدقرارداده باتو ززه بزززه ممارسززت حاصزززله تجزززار  

سال اخیرهمواره بااین مفروضات تمزامی تعطزیالت 22خودرانیز دراین بخش ارائه داشته درطی 

ه بازسززازی ذخززایر قززرارداده نوروزرادرخززدمت سیسززتم دولتززی  هززت تززامین مولززدین ماهیززان گززرو

بعالوه دربخش آبزی پروری نیزز هزرروزه بزیش از ده نفرطزی تمزاس تلفنزی خواسزتاررفع موانزع 

فنی تولیدخودمی باشندکه همواره اینجانب باخوشزرویی درحزد علزم وآگزاهی خزود نسزبت بزه رفزع 

 زه درسزاعات  موانع علمی آنان اقدام می نمایم بنابراین دراختیار گذاشتن وقت خزوددرهر زمزان
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اداری و ه غیراداری یکی از رموز موفقیت بوده وهست عالوه برآن عشق به یزاددادن وانتقزال 

 .یافته ها نیزیکی دیگرازعوامل موفقیت می تواند تلقی گردد

 زه دربخزش بازسزازی و زه دربخزش )یکی ازموارد حائز اهمییت که می توانددرتوسعه شزیالت 

مزی باشزد مقزدمات (Magnetic field)ه ازحوزه مغنزاطیس آبزی پروری موثرواقع گردداستفاد

ایززن عمززل صززورت پذیرفتززه ونتززایجی نیزدربرداشززته اسززت ولززی از آنجاییکززه ایززن علززم درمقززدمات 

خزززویش بسزززر مزززی بزززرد بعنزززوان یزززم آزمزززون نزززه موفزززق ویانزززاموفق محسزززو  مزززی گزززردد کزززه 

 .بایدموردبررسی بیشترقرارگیرد

به سیستم دولتی ،عزدم ا زرای پزروژه هزای تطبیقزی  آبزی پروران)بی اعتمادی بخش خصوصی 

 .موثر ،تنبلی وکاهلی تولیدکنندگان این عرصه بعنوان یم عامل نا موفق تلقی می گردد

 اقدامات خاص  -2
مززاهی (zygote)ویززژه تخززم( shaker)سززاخت واسززتفاده از دسززتگاه الکترومیکززانیکی همزززن -1

ایزن دسزتگاه درمرکزز انصزاری سزاخته ودرسزال سقید وتخمهای  سبنده  ما هیزان ، نمونزه ای از

 اری موردبهره برداری قرارگرفته اسزت دسزتگاه مزذکور مزی توانزد درسزرعت ،کیفیزت وکزاهش 

هزینه مرتبطه با نیروی کار موثرواقع گردیده این دستگاه قابل توصیه درتمامی مراکز دولتی که 

رگیززرد دسززتگاه مززذکوردرحال ثبززت باماهیززانی کززه قابلیززت تخمهززای  سززبنده دارندمورداسززتفاده قرا

 .دراداره کل مالکیت صنعتی بعنوان ثبت اخترا  قراردارد

استفاده ازمولدین ماهی سفید حاصله از پره های صزیادی درامرتکثیزر ،باتو زه بزه فشزارهای -2

پیشنهاداسزتفاده ازایزن گزروه ازماهیزان داده 1314ا تماعی ومحدودیت های منزابع مزالی ازسزال 

اده ازمززدل هززای علمززی ،تحقیقززاتی اخززتال  معنززی داری درتکثیززر بززین ایززن ماهیززان شززد کززه بااسززتف

ایزززن روش دراسزززتان گزززیالن 1311باماهیزززان صیدشزززده ازرودخانزززه مشزززاهده نگردیدفلزززذا ازسزززال 

وهزم اینزم تکثیرناشزی ازایزن .وبتدری  دراستانهای شمالی کشورقابلیت ا رایی پیزدا کزرده اسزت

 .تولی تکثیرماهی سفیدمی باشدمولدین دردستورکارمراکزدولتی م

استفاده ازسیستم رهاسازی مسزتقیم بچزه ماهیزان درمکانهاییکزه ایزن عملیزات قابلیزت ا رایزی -3

دارد بعنوان مثزال ایسزتگاه قلزم گزوده انزلزی ویزا مزرعزه تکثیرحاشزیه سزفیدرود ،ایزن سیسزتم کزه 

قزات شزیالت ایزران توسط اینجانب معرفی  گردید به همزت سزازمان شزیالت ایزران وموسسزه تحقی

وبازوی این سزازمان دراسزتان گزیالن یعنزی پژوهشزکده آبززی پزروری وبااسزتفاده از مزدل علمزی 

(Leslie method ) عززدم دسززتکاری مززاهی ،کززاهش هزینززه صززید ،انتقززال .درحززال انجززام اسززت

و،بهبودبیولززوژیکی عملیززات تولیدازاهززدا  ا رایززی ایززن روش کززه درتعززدادی ازکشززورهادرحال 

 .ت درایران نیز امع حقیقت بخودگرفته استانجام اس

 درتوسعه آبزی پروری (Grass pest)استفاده ازدستگاه علوفه خردکن -4

و ازت  aایزززززن دسزززززتگاه بزززززا دوتاثیرمتفزززززاوت کزززززه یکزززززی از آنهزززززا دراختیارگذاشزززززتن کلروفیزززززل 

دراختیارپالنکتونهززای داخززل اسززتخر وازطرفززی بززاخردکردن علوفززه نیازهززای تغذیززه ای ماهیززان 

 .خصوص ماهی آمور دررشد وتوسعه آن وبالمعال توسعه آبزی پروری موثرخواهد بودب

 بیان نکات ویژه وکلیدی -1
منابع مطمئن تامین مولدین موردنیا ز،برنامه ریزی  هت تامین مولدین مناسب از پره های -1

اینجانب صیادی حوزه تاال  که مبتنی برعلم ودانش نیز بوده که  یکی ازبرنامه های هرسا له 

می باشد بعالوه مدیریت ،هماهنگی درخصوص تامین مولدین سایر گونه ها 

واعزام ( استان آذربایجان غربی)غیرازسفیدهمانندماهی سیم از حوزه آبی سدارس وسد مهاباد

 .کارشناس مربوطه دربخش تحت مدیریت اینجانب صورت می پذیرد
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زوهای دیرین اینجانب وتعداد عدیده ای احیاءزیستگاه طبیعی تکثیروپرورش ماهی ،یکی ازآر-2

 Ana)ازهمکاران این است که بسترتکثیرماهیان به نحوی فراهم گرددتاماهیان رودکوچ 
dorm) همانندماهی سفیدبتوانند در آن محیط بدورازفشار ا تماعی تکثیر نمایند که متاسفانه

 .هرگز  امع عمل نپوشیده است

 بچه ماهی وماهی بازاری وکاهش هزینه تولید  تقویت وبهینه نمودن غذای موردنیاز-3

 Mac)استفاده از انکوباتورهای مدلهای  دید ،درسالهای اخیر انکوباتور مدل مم دونالد = -4
Donald) وارد گردیده است این انکوباتور می تواند نسل  دیدی از تفریخ گاه محسو  گردد

 .هبود بخشدگذشته راب(سال 36بیش از )که نسبت به تغییرنسل قدیمی 
وبهبودزیرساخت مرتبطه (بازسازی ذخایر،آبزی پروری )احیاءوبهبود کیفیت آ  وخاک -3

ازک  استخرها درآّبزی پروری  زء (لجن)درافزایش کمی وکیفی تولید برداشت رسوبات 

الزامات این فرایند می باشد استفاده از ابزارمناسب همواره توسط اینجانب تاکیدگردیده که این 

 .نیزسبب توسعه کمی وکیفی تولیدگردیده استموضو  

 ارائه برنامه -6
برنامه ریزی  هت توسزعه میکانیسزم هزای  دیزد درخصزوص بزاروری پالنکتزونی اسزتخرهای -1

اینجانززب بززادرک شززرایط نززامطلو  اسززتفاده ازکودهززای .پززرورش مززاهی مززی بایززد صززورت پززذیرد 

یه ملزی وهزم بزه لحزاو حفزظ سزالمتی شیمایی که هم به لحاو اقتصزادی وهزم بزه لحزاو حفزظ سزرما

آحاد امعززززززه پیشززززززنهاد تغییززززززر سیسززززززتم بززززززاروری پالنکتززززززونی از کودشززززززیمایی بززززززه کودهززززززای 

 ارگانیم،بیولوژیم را ارائه نموده که انشاهلل نهایی وا رایی گردد

سیسززتم اسززتفاده از اسززالری درتولیززدات آبزیززان  ززه دربخززش بازسززازی ذخززایر و ززه درآبزززی -2

این متدمی تواند درکزاهش ریسزم وافززایش کمزی وکیفزی تولیزد آبزیزان مزوثر پروری استفاده از 

 .واقع گردد که پیشنهادمذکورنیزبه شیالت ارائه گردیده است

برنامه اسزتفاده از شزیرابه سزویا درتولیزد ات اولیزه بخصزوص زئوپالنکتونهزا بسزیارموثرمی  -3

تبزدیل )ودرمراحل آغازین رشد تواندواقع گردد این متد درکشورهای صاحب نام درآبزی پروری 

می تواند تمامی نیازهای تغذیه ای سالم ،سرشاراز پروتئین راتامین نماییزد (  الروبه بچه ماهی 

لززززذا ایززززن روش مززززی بایددرآینززززده دردسززززتورکار شززززیالت کشوروبخصززززوص مراکززززز تکثیربچززززه 

 .ماهیقرارگرفته زیرا این نکته حائز اهمییت می باشد

 عناوین مقاالت -16
 نسخه توسط وزارت  هادکشاورزی3666تالی  کتا  پرورش ماهی سو  باتیراژ-=1-16

 نسخه 1366کتا  پرورش ماهیان گرمآبی دوره عمومی توسط شیالت ایران باتیراژ =2-16

 نسخه توسط شیالت ایران 3666کتا  کاربرد شیرابه سویا درپرورش الرو باتیراژ=3-16

واحدتوسزط آقزای دکتزر 2مسئولیت تالی  کتا  تکثیروپرورش ماهیان گرمآبی به استعداد=4-16

 عباسعلی استکی

ارائه و اه مقاله راهکارهزای تزازه بزرای سزالمت ماهیزان گرمزآبی روزنامزه همشزهری = 3-16

  1316آبان 6

ی ارائزززه و زززاه مقالزززه کشزززت تزززوام واسزززتفاده بهینزززه از آ  وخزززاک روزنامزززه همشزززهر -=1-16

  1316خرداد26

ارائه و اه مقاله دکترمهدی تجلی پور پدر علزم نزرم تزن شناسزی ایزران روزنامزه سزایه -=2-16

  1316مهر16
 1316آبان  16ارائه و اه مقاله ماهی آمور،کم توقع ولی با ارزش روزنامه سایه  16--1
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استان گیالن  ارائه مقاله کاربردی تاثیررهاسازی بچه ماهی سفیدبرصید آنهادرپره های=6-16

  تعدیل پره ها بوده استکه یکی از عوامل سیاست 
 1316آذر3ارائه و اه مقاله اثر مغناطیس درتکثیر ماهیان روزنامه همشهری = 16-16

ارائززززززززه و ززززززززاه مقالززززززززه ضززززززززرورت پززززززززرورش بلززززززززدر ین درگززززززززیالن  روزنامززززززززه = 11-16

 1316مرداد12همشهری

 سال  هارم1سیم درما هنامه آبزیان شماره  ارائه و اه مقاله تکثیروتولیدانبوه ماهی=12-16

درفصلنامه آبزی پروری شماره 1ارائه و اه مقاله کاراس بالی مزار  پرورش ماهی =13-16

16 

درفصلنامه آبزی پروری 2ارائه و اه مقاله کاراس بالی مزار  پرورش ماهی =14-16

 11شماره

برپرورش الرووبچه ماهی ماهی  ارائه و اه مقاله تجربه ای از کاربرد شیرابه سویا=13-16

 11درفصلنامه آبزی پروری شماره 1کپورماهیان 

ارائه و اه مقاله کاربرد شیرابه سویا برپرورش الرووبچه ماهی ماهی کپورماهیان =11-16

 12درفصلنامه آبزی پروری شماره2

( بیولوژی تکثیروپرورش )ارائه و اه مقاله معرفی  ماهی تکثیرماهی سیم-=12-16

 12لنامه آبزی پروری شمارهدرفص

 اه درفصلنامه آبزی پرور 1ارائه و اه مقاله  لوه های روشن پرورش ماهی =11-16

 14شماره 

 کتا  مدیریت بهره برداری از استخرهای پرورش ماهیان گرمآبی-=16-16

ارائه و اه مقاله استفاده ازحوضچه های شیرابه گیر کودآلی درفصلنامه آبزی پرور =26-16

  11 شماره

 –عملکردگذشته )ارائه مقاله نقش آبزی پروران استان گیالن دربازسازی ذخایر = 21-16

 دراولین همایش ملی آبزی پروری (توصیه ای برای آینده

ارائه مقاله مروری برتکثیرماهی سیم وعوامل محدودکننده درتوسعه آن درآبزی = 22-16

 پروری  دراولین همایش ملی آبزی پروری 

ائه مقاله بررسی اثزرات سزولفات مزس وعلز  کزش پزاراکوات بزرروی گیاهزان عزالی ار= 23-16

 درحضوربچه ماهی سفیددراولین همایش ملی آبزی پروری (زیور آ  وآزوال)آبزی 

-24-16=Evaluation the efficiency of HCG hormone with antagonist 
dopamine (Metoclopramide)in artificial propagation of females Bream 

(Abram is brama  

ارائه مقاله بررسی الگوی سیتوشیمایی سزلول هزای خزونی ماهیزان مولزدحوزه دریزای = 23-16

 خزردرفصلنامه پژوهشنامه آبزیان 

بررشد لبم های آبشیرین مجلزه (گندم و و )ارائه مقاله تاثیر عصاره گیاهان زراعی =21-16

 دانشور علوم زراعی 

تعیززین سززطح مطلززو  پززیش مخلززوط ویتززامینی در یززره غززذایی بچززه مززاهی  ارائززه مقالززه=22-16

 سفیددرفصلنامه پژوهش وسازندگی 

به همراه آنتاگونیست دوپزامین درنخسزتین HCGارائه مقاله ارزیابی کارایی هورمون =21-16

 همایش ملی منابع شیالتی دریای خزر 

 جری م CPEوLRH-Aتکثیر ماهی سیم بااستفاده ازهورمونهای =26-16
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مقایسه تکثیرنیمه مصنوعی ماهی سیم حوزه آّبی ارس باماهی سیم بومی مرکز شهید =36-16

 استاد راهنما-انصاری 

 مجری  –بررسی ژنتیم مولکولی ماهی سیم =31-16

 القاء تریپلوییدی درماهی کپورعلفخوار بوسیله شوکهای حرارتی استادمشا وردوم = 32-16

 هی سیم درکارگاه های تکثیرو پرورش استادمشا ور تعیین همخونی مولدین ما=33-16

 بررسی نرماتیوهای پرورش بچه ماهی سیاه کولی دریا ه خزراستادمشاور =34-16

مرحله پرواری )بررسی اثرات اسالری درپرورش الروماهی سفید وکپورماهیان  ینی= 33-16

 وبهینه سازی غلظت آن برای افزایش راندمان تولیدهمکار (

ئززه مقالززه بررسززی مقایسززه ای هورمونهززای طبیعززی ومصززنوعی برتکثیرمززاهی سززیم ارا=31-16

 همایش ماهیان استخوانی 

بررسی سوابق قابلیت های شیالتی استان گزیالن باتاکیدبرتوانمنزدیهای مو وددرحزوزه =32-16

 بازسازی ذخایر دراولین همایش ملی آبزی پروری 

کلوپرامیزززددرکارایی تکثیرمصزززنوعی ومتوHCGمقایسزززه اثرتیمارهزززای هیپزززوفیزی بزززا=31-16

ه 11ماهیزان مولدسزیم  زاه درمجلزه شزیالت سزال سزوم شزماره سزوم پزاییز  قال ین م وچاپ هم

لوم  کده ع ش ای خزردر دان ی دری الت ی ش ع  ناب لی م ش م ین همای ت س خ درن

شمار  ست  یو ان )پ رگ عی گ ی ب ع ط ناب شاورزی وم  وک

فیزیولوژیززم مززرتبط بززا آن  رخززه روزانززه ورود مززاهی سززفید بززه رودخانززه وعوامززل اکو=36-16

 36 1استادمشاور

بیان مفایسه ای فاکتورهای رشد دراندامهای محیطی وتاثیرآن دررشدماهی کپورایرانی =46-16

 ) دریای خزرهمکار  توسط بیوتکنولوژی کشاورزی
شززبیه سززازی مولکززولی وبیززان ژن هورمززون دررشززدماهی کپززورایرانی همکززار  توسززط =41-16

 بیوتکنولوژی کشاورزی

 (1362مبناء آبان )مقاالت  اه شده در طی یم سال گذشته
پرورش ماهیان گرم آبی ،مخاطرات وفرصت های افزایش تولیزد اه شزده درروزنامزه – 42-16

 3صفحه 1361دی 21همشهری 

پرورش ماهیان گرم آبی ،مخاطرات وفرصت های افزایش تولید اه شزده درهفتزه نامزه  43-16

 366شماره 1361آذر  13سایه 

آذر 26اچ وآهزم درپزرورش ماهیزان گرمزآبی  زاه شزده درهفتزه نامزه سزایه –نقش پزی -44-16

 361شماره 1361

آلزودگی ،ذخزایر آبزیزان دریزای کاسزپین راهززد  گرفتزه  زاه شزده درروزنامزه همشززهری -43-16

 1362تیر 26

مهزززر 26ورفیزززت هزززای تولیزززد آبزیزززان دراسزززتان گزززیالن  زززاه شزززده درهفتزززه نامزززه سزززایه 41-16

 قسمت اول 432ره شما1362

آبززان ر 1ورفیززت هززای تولیززد آبزیززان دراسززتان گززیالن  ززاه شززده درهفتززه نامززه سززایه 42-16-16

 قسمت دوم 433شماره 1362
 :عناوین طرح ها ی مرتبط باحوزه فعالیت-11
طزززرح پایزززه ای واساسزززی اسزززتفاده ازدسزززتگاه همززززن الکترومیکزززانیکی تخزززم ماهیزززان مزززی (الززز 

 .لمللی دررشدوتوسعه تکثیرماهیان بسیار موثرواقع گرددتوانددرسطح ملی وحتی بین ا
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توسززعه اسززتفاده از سیسززتم عمززل آوری کززود آلززی بامیکانیسززم تخمیززر هززوازی وغیرهززوازی ( 

درآبزی پروری می تواندبرکمیت وکیفیت تولید محصول افزوده ،بیمزاری هزای ماهیزان (اسالری)

 راکاهش داده وبرتو یه اقتصادی این فعالیت بیفزاید

برنامه ریزی وبو ود آوردن شرایط مطلزو   هزت پزرورش مزاهی سفیدوتوسزعه آن درآبززی (ه

( ج.پروری  می تواندیکی ازاصلیترین فعالیت شیالت وتوسعه آن رادرسواحل درپی داشته باشد 

 :افزایش تولیددرواحد سطح  -

اط رودررو یکی ازمدلهای اساسی که می توانددرارتقاء کمی وکیفی آبزی پروری موثرباشزدارتب

ازکارشزناس  بزه تولیدکننزده مزی باشزداین (علم)بین کارشناس شیالتی باآبزی پروروانتقال دانش 

درگذشززته صززورت پذیرفتززه ونتززای  پربززاری نیزدرپززی داشززته اسززت 2عمززل درغالززب طززرح محززوری

تن فعلی به 3.3درصورت احیاءمجدداین طرح می توانبرآینده آبزی پروری وافزایش مقدارآن از 

 .باالیی دست یافت ارقام

 ایجادطرح مزرعه الگویی تولید بچه ماهی سیم(د

طززرح بررسززی امکززان نگهززداری وگنادسززازی مجددمولززدین مززاهی سفیددرشززرایط کنتززرل شززده (ه

 (تنی 4تانکهای )

 طرح پرورش ماهی سفیددرمخازن (و

-LRH آدرنرژیزززم بزززا&بررسزززی واکزززنش متقابزززل بزززین آگونیسزززت وآنتاگونیسزززت سیسزززتم(ز
AازیبرآزادسGTH 

 ...واثرات بلوکرهای دوپامین و...و

طرح کشت  ند گونه ای کپورماهیان  ینی باکپورسیاه  هت افزایش تنو  گونه ای درمزار  (ح

 ماهیان گرمآبی همکار اصلی 

 

 

 

سززززال خززززدمت خززززود فعالیتهززززا ی مرتبطززززه 22اینجانززززب عززززالوه برمواردمطروحززززه فززززوق درطززززی 
 زیررانیزانجام داده 

آمزوزش ضزمن خزدمت کارشناسزان )دوره آموزشزی درسزطوح مختلز  236 تدریس دربیش از-1

 (شیالت ایران ودامپزشکان ،کارشناسان سازمان آ  وغیره

 تاییدیه آقای دکتر سرپناه درتدریس آبزی پروری = 1-1

 تاییدیه آقای مهندس هدایت  درتدریس دوره های آموزشی  آبزی پروری = 2-1 

دریس باارزشزیابی خیلزی خزو  توسزط رئزیس مرکزز آمزوزش تصویر نمونه ای از تاییدیه ت=3-1

 مدرس نمونه کشور -2میرزاکو م

  1313مدرس نمونه کشوری درحوزه تکثیروپرورش ماهیان درسال = 1-2

  1313مدرس نمونه کشوری درحوزه تکثیروپرورش ماهیان درسال = 2-2

قزت شزیالت ایزران بزه تقدیرنامه آقای مهندس مومن نیزا مزدیر فنزی  وامزورآبزی پزروری و= 3-2

 (لحاو نمونه بودن بعنوان مدرس نمونه کشوری

 تقدیرنامه مهندس کازرونی مدیرکل وقت شیالت گیالن از تدریس احمدقناعت پرست =4-2

 مصاحبه تخصصی  هت انتخا  مدرسین کشور  -3

 نامه آقای مهندس افراسیابی  هت اخذ مصاحبه = 1-3

  هت اخذ مصاحبه  نامه آقای دکترحسین زاده صحافی= 2-3

 نامه آقای مهندس هدایت  هت اخذ مصاحبه = 3-3
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 کارمندنمونه کشوری دردومین  شنواره شهید ر ایی-4

 :بشرح (کمیته های تخصصی )کارگروه 16شرکت وحضورفعال دربیش از-3

 عضوکارگروه تخصصی ماهیان استخوانی باانتصا  توسط آقای مهندس امینی =1-3

 ه باانتصا  توسط آقای دکتر مطلبی کمیته تخصصی تغذی=2-3

برنامه ریزی آموزشزی درسزی تکثیروپزرورش ماهیزان گرمزآبی توسزط –عضوهسته علمی =3-3

 آقای دکتر رضوانی

برنامه ریززی آموزشزی درسزی تکثیروپزرورش ماهیزان گرمزآبی بمزدت –عضوهسته علمی =4-3

 سال  توسط آقای دکترصا لحی2

زشزی درسزی تکثیروپزرورش ماهیزان گرمزآبی بمزدت برنامه ریززی آمو–عضوهسته علمی =3-3

 سال  توسط آقای مهندس امینی  2

عضو شورای تعیین وزن مناسب رهزاکرد باانتصزا  توسزط آقزای مهنزدس امینزی معاونزت = 1-3

 تکثیروقت

وکزارگروه تخصصزی تکثیروپزرورش ماهیزان گرمزآبی  عضزوکمیته تخصصزی کپورماهیزان =2-3

 کازرونی باانتصا  توسط آقای مهندس,هردو

برنامه ریزی آموزشی درسزی تکثیروپزرورش ماهیزان گرمزآبی بمزدت –عضوهسته علمی = 1-3

 سال  توسط آقای مهندس لط  اله قدیری  2

عضوکمیته بیولوژی وارزیابی ذخایر پژوهشکده آبززی پزروری آبهزای داخلزی باانتصزا  = 6-3 

 توسط دکتر مهدی نژاد 

موضزوعی ماهیزان گرمزآبی ذخزایر -حقیقزات محصزولیعضوکمیته تغذیه برنامزه راهزردی ت= 6-3

 پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی باانتصا  توسط دکتر مهدی نژاد 

عضوکمیته مدیریت پرورش ومالحضزات زیسزتی کمیتزه راهبزردی ماهیزان گرمزآبی ذخزایر = 6-3

 پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی انتصا  توسط دکتر خانی پور

ات تخصصزززی معاونزززت تکثیروپزززرورش آبزیزززان باانتصزززا  توسزززط آقزززای کمیتزززه پیشزززنهاد= 16-3

 حمیدرضا اصغری 

کمیته نظام پیشنهادات تخصصی شیالت گیالن باانتصا  توسزط آقزای مهنزدس کزازرونی = 11-3

 وسعیدی  

 عضو کارگروه پرورش ماهیان استخوانی باانتصا  توسط آقای مهندس رحیمی دانش = 12-3

ی واصالح نژادکپورماهیان دولتی وخصوصی وورودمولدازخارج عضو کارگروه بهگزین=13-3

 ازکشور 

 عضوه کارگروه بیمه تکثیرماهیان گرمآبی کشور  =14-3

 نظام پیشنهادات شیالت ایران -1

پیشنهادمصو  به تاییزد مسزئول دفترنظزام 6بیشترین پیشنهاد تصویبی ازنظرکمیت باارائه =1-1

 پیشنهادات 

 هاد ارائه شده مصو  وا رایی شده  پیشن 16نمونه ای از =2-1

 تقدیر  نا  آقای مهندس علی تیموری ازبابت تالش درنظام پیشنهادات شیالت  گیالن =3-1

دوره آموزشززی 22سززال اخیززردر بززیش از 22اینجانززب در طزی :دوره هزای آموزشززی طززی شززده  -2

 شرکت نموده 

کت در دوره هززای سززاعت آمززوزش حاصززل ازشززر1336الزم بززذکر اسززت کززه درمجمززو  بززیش از 

 .مذکور می باشد 
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 : سوابق کار علمی 

 
دی
ر

 

 عنوان پژوهش
دستگاه 

 مسئول

نو  

همكاري در 

 پروژه

 تاریخ تصویب مدت تحقیق

 2طرح محوری  1
شیالت 

 گیالن

مسئول و 

 مجری

سا ل 3

تا1322از

1321 

1322 

2 

شیرابه سویا در امر پرورش 

بچه ماهی سفید با همکاری 

FAO 

شیالت 

 یرانا
 1323 سال2 مجری

3 

تکثیر ماهی سیم با استفاده از 

هورمون های سنتتیم 

CPEوLHRH 

شیالت 

 ایران
 1323 سال1 مجری

4 
پرورش گله های مولدین 

 ماهی سس

شیالت 

 ایران
 1323 سال3 مجری

 پرورش ماهی سفیددرمخازن 3
شیالت 

 ایران
 1311 سال2 مجری

1 

بررسی مقدماتی پرورش 

د از مرحله بازاری ماهی سفی

 انگشت قد تا پرواری

شیالت 

 ایران
 1326 سال2 مجری

2 

بررسی امکان نگهداری و 

گنادسازی مجدد مولدین ماهی 

 سفید در شرایط کنترل شده

شیالت 

 ایران
 1321 سال2 مجری

1 

بررسی اثرات اسالری در 

پرورش الرو ماهی سفید و 

مرحله )کپورماهیان  ینی

و بهینه سازی (پرواربندی

آن برای افزایش  غلظت

 راندمان تولید

موسسه 

تحقیقات 

شیالت 

 ایران

همکارو 

 مجري
 سال3

 

1311 

 

6 

مقایسه اثرات بازدارندگی کلش 

 و و برن  بر رشد  لبم ها و 

گیاهان و آبزی استخرهای 

 پرورش ماهی در شمال ایران

دانشگاه 

 شاهد

 

 همکار
 1311 سال1

16 

کشت  ند گونه ای 

پور کپورماهیان  ینی با ک

سیاه  هت افزایش تنو  گونه 

ه ای در مزار  ماهیان 

 گرمابی

موسسه 

تحقیقات 

شیالت 

 ایران

 1311 سال1 همکار

11 

افزایش تراکم ماهیان گرمآبی 

در واحد سطح با 

 F.A.Oهمکاری

شیالت 

 ایران
 1321 سال1 همکار

12 

مقایسه تکثیر ماهی سیم 

حوزه آذربایجان غربی با 

 ماهیان بومی

دانشگاه 

 گیالن
 1312 سال1 مشاور

13 
بررسی اثرات بلوکرهای 

 دوپامینی در تکثیر ماهیان

دانشگاه 

آزاد 
 1311 سال1 مشاور



 

 12 

اسالمي 

 تهران

14 

مقایسه القای رسیدگی  نسی 

و HCGبا کاربرد هورمون 

متو كلرو پرامید در ماهي 

 سیم

دانشگاه 

آزاد 

اسالمي 

 الهیجان

 مشاور
1 

 سال
1313 

13 

 Probioticبررسی اثرات 

ایمنموسنتز بر فاکتور های 

 رشد وخون ماهیان

دانشگاه 

آزاد 

اسالمي 

 تهران

 1311 سال1 مشاور

11 

بررسی مقایسه ای سیم 

ایرانی با سیم  مهوری 

 آذربایجان

شیالت 

 ایران
 1321 سال1 مشاور

12 

تعین همخونی در ماهیان 

مولدسیم در مراكز تكثیر 

 وپرورش

دانشگاه 

تربیت 

 مدرس

 1326 سال1 مشاور

11 
القائ تریپلوئید در ماهی آمور 

 بوسیله شوک های حرارتی

انستیتو 

تحقیقات 

 بین الملل

 سال1 مشاور

 

1311 
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 بررسي تنو  ژنتیكي

در DNA,mtDNAتعیین 

 میتوکندری ماهیان سیم

دانشگاه 

منابع 

 طبیعي كرج

 سال1 مشاور
1316 

 

26 

مقایسه تكثیر ماهي سیم 

یان حوزه آبي ارس با ماه

 بومي

دانشگاه 

 گیالن
 1311 سال1 راهنما

21 

 بررسي مورفو متریك و

مورفو مریستیك بچه ماهیان  

 تكثیري

دانشگاه 

آزاد 

اسالمي 

 تهران

 1312 سال1 راهنما

22 

بررسي مقایسه بچه ماهیان 

رهاسازي شده سیم طي دو 

 دهه اخیر

دانشگاه 

آزاد 

اسالمي 

 تهران

 1311 سال1 راهنما

23 

ه ورود ماهی  رخه روزان

سفید به رودخانه وعوامل 

 اکوفیزیولوژیم مرتبطه با آن

دانشگاه 

منابع 

طبیعي 

 گیالن

 1361 سال1 مشاور

 :  مجری پروزه تحقیقاتی -    :سابقه کار تحقیقاتی  خالصه  -1  

 مدت ا را عنوان پروژه ردی 
تاریخ 

 ا را
 محل ا را

 انصاری مرکز 1326 دو سال پرورش ماهی سفید در مخازن 1

2 
مولد سازی از سس ماهی با استفاده از رژیم های 

 غذایی مختل 
 مرکز انصاری 1322 دو سال
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3 
شیرابه سویا در امر پرورش ماهی با همکاری 

F.A.O 
 مرکز انصاری 1321 یم سال

4 
افزایش تراکم ماهیان گرمآبی در واحد سطح با 

 F.A.Oهمکاری
 مرکز انصاری 1321 یم سال

 مرکز انصاری 1324 سه سال 2ی طرح محور 3

1 
مقایسه تکثیر ماهی سیم حوزه آذربایجان غربی با 

 ماهیان بومی
 مرکز انصاری 1312 یم سال

2 
تکثیر ماهی سیم با استفاده از 

 LHRH,CPEهورمون
 مرکز انصاری 1322 یم سال

 

 : (با ذکر عنوان پروژه ) همکار پروژه تحقیقاتی  -   
 

 محل ا را تاریخ ا را ت ا رامد عنوان پژوهش ردی 

1 
مقایسه اثرات بازدارندگی کلش  و و 

 برن  بر رشد علوفه
 مرکز انصاری 1311 یم سال

2 
کشت  ند گونه ای کپورماهیان  ینی 

 با کپور سیاه
 مرکز انصاری 1311 دو سال

3 
بررسی اثرات اسالری در پرورش 

 مرکز انصاری 1311 دو سال ماهیان گرمآبی

4 
ثرات بلوکرهای دوپامینی در بررسی ا

 مرکز انصاری 1311 یم سال تکثیر ماهیان

3 
مقایسه القای رسیدگی  نسی با 

 HCGکاربرد هورمون 
 مرکز انصاری 1313 یم سال

 ( :با ذکر عنوان پروژه ) مشاور پروژه تحقیقاتی  –

 

 ردی 
 مدت ا را عنوان پژوهش

تاریخ 

 ا را
 محل ا را

1 

 Probioticبررسی اثرات 

یمنموسنتز بر فاکتور های رشد ا

 وخون ماهیان

 1311 سال 1

مرکز تکثیرو 

بازسازی شهید 

 انصاری

2 
بررسی مقایسه ای سیم ایرانی با سیم 

  مهوری آذربایجان
 1313 سال 1

مرکز تکثیرو 

بازسازی شهید 

 انصاری

 1321 سال 1 تعین همخونی در ماهیان مولد 3

مرکز تکثیرو 

بازسازی شهید 

 انصاری

4 
القائ تریپلوئید در ماهی آمور بوسیله 

 شوک های حرارتی
 1326 سال 1

مرکز تکثیرو 

بازسازی شهید 

 انصاری

3 
در میتوکندری DNA,mtDNAتعین 

 ماهیان
 1326 سال 1

مرکز تکثیرو 

بازسازی شهید 

 انصاری
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 :     کتب ومقاله تالی  کیده ای از  – 2

 محل نشر تاریخ انتشار عنوان  ردی 

1 
 1312 ماهی سو کتا  

موسسه فرهنگی و هنری 

 شقایق روستا

2 
 شیالت ایران 1312 شیرابه سویا در امر پرورش ماهی 

 شیالت ایران 1312 (مشترک)پرورش ماهیان گرمآبی 3

4 
 تکثیر و توتولیدانبوه ه ماهی سیم

 1شماره 

 سال  هارم
 مجله آبزیان

دو )کاراس بالی مزار  پرورش ماهی  3

 (شماره

ماره ش1324

 11و16
 مجله آبزی پروری

کاربرد شیرابه سویا در پرورش الرو و  1

 بچه ماهی

شماره 1324

 12و11
 مجله آبزی پروری

دو ) لوه های روشن پرورش ماهی  2

 (شماره

شماره 1323

 13و14
 مجله آبزی پروری

1 
 معرفی ماهی سیم

 12شماره  

1324 
 مجله آبزی پروری

ندم و گ)تاثیر عصاره گیاهان زراعي  6

بررشد لبك هاي آ  شیرین شمال ( و

 ایران

1312 
دانشور سال اول 

  32ص  1شماره1 لد

 

 

 :  تدوین متون آموزشی  6        

 مسئول گروه تدوین–( دوره عمومی)پرورش ماهیان گرمآبی -1

 مسئول گروه تدوین --صید و بهره برداری از آبزیان-2

 ه تدوینمسئول گرو --حمل و نقل الرو و بچه ماهی-3

 مقاالت علمی 6

 هی سیم لگوی بهبود تکثیر ما ا-1

 هیان بر سبد صید آنها در حوزه  نوبی دریای خزر ثیر رها سازی بچه ما تا-2

 اثرات افزایش تولید در واحد سطح-3

 بی مآرهیان گ سالری در تولید ما اثرات ا -4

 دوره های کلیدی آموزش دیده شده 

 دوره محل برگزاری عنوان دوره ردی 
تعداد روز 

 آموزشی
 نام مدرس

تغذیه آبزی پروری  1

با همکاری 

F.A.O 

 دکتر موسی نور روز 13 مجتمع شهید بهشتی

آشنایی با اصول  2

 کاربرد ژنتیم

دکتر پورکاومی  26 مرکز میرزا کو م

 ...و 
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پرورش غذای  3

 زنده

زایتس   12 مرکز میرزا کو م

 (روسیه)

مدیریت کارگاه  4

 ورشتکثیر و پر

 گروه مدرسین 23 مرکز میرزا کو م

 گروه مدرسین 36 مرکز میرزا کو م پالنکتون شناسی 3

 گروه مدرسین 12 مرکز میرزا کو م مدیریت منابع آ  1

 
 


