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 6700دانشگاه شهيد بهشتي ،
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مطالعه )فعاليت ضد باكتريايي روغن هاي فرار گياهان داروئي بر روي باكتري هاي منتقله از طريق غذا  .66

، دانشگاه علوم 6700نوين در مديريت پايدار منابع طبيعي، آبان ، كنفرانس ملي رويكردهاي (موردي آبزيان
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واحد كرمانشاه، الله رومياني، منصوره ، دانشگاه آزاد اسالمي 6700كاربردي در شيالت و محيط زيست، 
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روش هاي نوين در حفاظت و نگهداري غذاهاي دريايي، همايش منطقه اي مطالعات كاربردي در شيالت و  .66

 منصوره قائني، دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمانشاه، الله رومياني، نسرين چوبكار، 6700محيط زيست، 
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نسرين چوبكار، اميردمحم امامي راد، مريم ، ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمانشاه6700ط زيست، و محي
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 ،برانسان آن واثراتCochlodiniumpolykricoidesکشندقرمزباتأکيدبرگونه   موثردربروزپديده عوامل .60

 اسفند دانشگاه آزاد اهواز 1مخاطرات زيست محيطي و توسعه پايدار، 
90.  
ارزيابي رشد در چهار ريز جلبك نانوكلروپسيس، تتراسلميس، كلرال و كيتوسروس، دومين همايش ملي منابع  .96

 6706 آبان 0، (گرگان)شيالتي درياي خزر 
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، مهر در استخرهاي ريستي با بهره گيري از گونه هاي كلرال و اسپيرولينا امكان سنجي جذب دي اكسيد كربن .97

، اولين همايش ملي آلودگي هوا، پايش، اثرات، اقدامات كنترلي در ايران، دانشگاه آزاد علوم تحقيقات 04

 اهواز 

 

 
 ثبت اختراع

 توليد نيمه انبوه اسپيرولينا در ايران -
 ترجمه

مهدي سلطاني، افشين : ويراستار آلن برمنر، مترجمان كتاب اصول ايمني و كيفيت در فراورده هاي ماهيان، .6

انتشارات  ، منصوره قائني، سپيده عباس زاده و فرود يدالهيآخوندزاده ، نسرين چوبكار، الله رومياني

 (صفحه690)6704دانشگاه تهران 

 

 (فصلي از كتاب دايره المعارف اقيانوس شناسي)خليج هاي مهم دنيا  .4
 (فصلي از كتاب دايره المعارف اقيانوس شناسي) بر سازه هاي دريايي و موجوداتاثر تركيبات شيميايي آب  .7

 
 شركت در كنفرانسها و كارگاههاي آموزشي

 همايش درياچه  اروميه -
 بين المللی آرتميا در اروميههمايش   -
 همايش آمار صيد  -
 پنجمين سمپوزيوم بين المللي ماهيان خاوياري -
 Caviar Processingكارگاه  -
 Sturgeon Sperm Cryopreservationكارگاه -
 Sturgeon sexing and gonad stagingكارگاه -
 Diseases and Parasites in Sturgeonsكارگاه -
 كارگاه تاكسيدرمي -
 كارگاه تكثير ماهيان زينتي -
 همايش ملي شيالت و توسعه پايدار -
 ششمين همايش علوم و فنون دريايي و اولين همايش هيدروگرافي ايران -
 INBFكنفرانس نانوبيوتكنولوژياولين  -
 كارگاه مباني ترجمه -

 كارگاه اينترنت و روابط عمومي دانشگاه -
 كارگاه ارتباط موثر و توانمند سازي مديران -
 سيمنار كاربرد عدسيهاي تدريجي -
 كارگاه روابط عمومي -
 كارگاه آموزشي بهداشت روان -
 (اصول و فنون آن)كارگاه روابط عمومي  -
 دست آوردها، فرصت ها وتهديدها -همايش ميگوي وانمي -

-International Workshop on Advanced Techniques in Sturgeon Fish Larviculture 

 Athensكارگاه آموزشي آشنايي با منابع الكترونيكي دانشگاه و سرويس ويژه  -
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- International Training Course on Fish Nutrition & Disease,2007, Ghaemshahr 

- European Aquaculture 07,Istanbul, Turkey 
 کارگاه آموزشی ساخت وب سايت -

 کارگاه آموزشی خبر نويسی ،  دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی-

- Food safety management system training course, Tehran 1-2 June 2010 
- The ISO 22000: 2005 compliance training course, Tehran 1-2 June 2010 

 (0931دانشگاه شهيد بهشتي شهريور )  كارگاه آموزشي رده بندي و شناسي جلبك ها -

 (0931دانشگاه شهيد بهشتي شهريور ) ژي مولكولي كارگاه آموزشي تكنيك هاي بيولو -
 (0931دانشگاه شهيد بهشتي شهريور ) كارگاه آموزشي تكنيك هاي كشت  ريز جلبك -
 (0931دانشگاه شهيد بهشتي شهريور ) افزارهاي جلبك شناسي كارگاه آموزشي آشنايي با نرم -
 (آبادان 0931آذر  42)روش هاي تعيين سن آبزيان  -
با  CMECS/ICZMروش هاي استاندارد طبقه بندي اكولوژيك زيستگاههاي ساحلي دريايي براساس مدل  -

 (آبادان 0931آذر  42)GISبكارگيري 
 

 

 

 دوره های آموزشی

 اثربخشانگيزش و ياددهی  -
 الگوهای برنامه ريزی و تدوين طرح درس -
 فلسفه تعليم و تربيت -
 آئين نامه های آموزشی و پژوهشی -
 ارزشيابی پيشرفت تحصيلی -
 روان شناسی تحولی -
 روان شناسی تربيتی -
 (IT)کاربرد فناوری اطالعات -
 الگوهای ياددهی و يادگيری -

 عضويت

 در آلمان WSCSعضو انجمن  بين المللي حمايت از ماهيان خاوياري  -
 (EAS)عضو انجمن آبزي پروري اروپا -
 عضو هيات تحريريه مجله علمي تخصصي آبزيان -
 عضو هيات تحريريه مجله علمي پژوهشي بيولوژي دريا -
 ايران عضوانجمن علوم و فنون دريايي -
 عضو سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي -
 عضو انجمن شيالت قائم شهر -
 INBFرانكانون نانوفناوري اي -
 EDO (Educational Development Office) عضو کميته -
 عضو كميته برنامه ريزي استراتژيك -
 عضو كميته تحول اداري -
 (EAS)اروپا عضو انجمن آبزي پروري -
 عضو باشگاه پژوهشگران جوان -
 عضو انجمن ماهي شناسي ايران -
 عضو شوراي تخصصي گروه شيالت -

 آشنايي با نرم افزارهاي كامپيوتري

PMG  ،مقدماتي و پيشرفتهDos-  
 الگوريتم و فلوچارت -

Gw basic- 
Spss- 
 ICDL(....word, excel, access ,internet, power point)مهارت هاي هفتگانه  -
 

 MCHEو مدرک  داراي مدرك تافل از دانشگاه تربيت مدرس  ***
 



 
7 

 :سوابق تدريس

 رودهن تدريس درس جانور شناسي در دانشگاه آزاد اسالمي واحد -
 تدريس درس آبزيان در دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن -
 تدريس درس شيمي فراورده هاي شيالتي در دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز -
 تدريس درس شيمي تجزيه در دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز -
 تدريس درس شناخت و حمايت محيط زيست در دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز -
 اهی شناسی سيستماتيکتدريس م -
 تدريس آزمايشگاه ماهی شناسی عمومی و سيستماتيک -
 فراورده های شيالتی کنترل کيفيت  -
 اصول نگهداری فراورده های شيالتی -
 كاربرد رايانه در علوم شيالتي -
 بسته بندي و بازاريابي محصوالت شيالتي -
 روش تحقيق -
 اكولوژي عمومي -

 

 

 :راهنمای پايان نامه کارشناسی

 70، آبان سازی، سيد ميالد رضوی و دانيال شريف پيامیکنسرو  .6
 70، شهريور نگهداری ماهی و گوشت، ولی اله غالم نيا و محسن حسينی .4
بررسی تغيير اندازه خانواده کپور ماهيان در سالهای اخير در مراکز تکثير و پرورش استان خوزستان،رضا  .7

 70، تابستان ضيايی راد
 ،يونس بندری به عنوان گونه وارداتي سفيد غربی بررسي ميگوي  .0
 70، بهمن کنترل کيفيت ماهی ذخيره شده، مرضيه کيوان شکوه .6
فراوری تن ماهيان تحت فشار باال و اثرات آن در دوره ماندگاری، محمود مصلی نژاد و حسين نوری  .9

 70،زمستان سقائی
 فراورده های نوين شيالتی،صديقه عليدادی .0
 70مهر  اده در فراوری محصوالت شيالتی، نورالهدی لويمیمجموعه آزمايشات مورد استف .7
 70زمستان  استخراج و روغن گيری از ماهی، زهرا نقيبی رکنی و فاطمه دغاقله .0

 77تابستان  فراوری غذاهای دريايی، مولود شيپری روش های غير گرمايی جديد برای .60
 ، شبنم صالح پور توليد سوخت زيستی از ريزجلبکها .66

 خمين تراکم و روابط مکانی، عباس حيدرینمونه گيری ، ت .64
 ، حامد سپهوندسردآبي ماهيان پرورش اقتصادي توجيه .67
 ، مهسا شيرالی7استخراج و مزايای  امگا  .60
 ، عادل جاللیانجماد محصوالت شيالتی .51

 88مهر  در هاوايی، مينا پيرزای خبازی PterapogonKaudnerniتوليد ماهی تزئينی  .51

 در استان خوزستان، ميالد خالقیپرورش قزل آالی رنگين کمان  .51

 88،فريال نوازنده، زمستان در آفريقا آبزيانمير تخ .58
 تشخيص فلزات سنگين در آبزيان .51

 سونيا دروگري زاده ،توليد انبوه و ژنتيک اسپيرولينا .02

 70مريم ناصري، زمستان  مديريت زنجيره کيفيتی در فرآوری ماهی، .05

 فراوری ميگو،  .00

تابستان  كهو، حسين آلبوشب و خشک کردن اسپيروليناو بخار آ CO2پرورش جلبک با استفاده از  .02

70 
 زهرا ساعدمعرفی سوخت زيستی از طريق جلبک ها و فرايند توليد آن،  .02

 بهاره فيض بخشانتقال الکترون و انتقال انرژی در سيانوباکترها،  -فتوسنتز .01

 سعد بازيارکشت اسپيرولينا در راکتورهای صفحه ای تخت،  .01

رورش توليد و بکارگيری اسپيرولينا به عنوان غذايی برای انسانها و حيوانات اهلی و مروری بر پ .01

 گلناز بهادريماهی ها، 
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مهسا ناصر و تينا )ريخت شناسی، فوق ساختار و طبقه بندی آرتروسپيرها ماکسيما و آرتروسپيرا پالتنيس  .47

 (بماني

 شهره شيرالي، Earthriseکشت انبوه اسپيرولينا درمزرعه  .01

 70تابستان  ها،زينب مانگشتي هاي زيستي بر پاية جلبك سوخت .22

اسپيرولينا در تغذيه و سالمتي بشر، زينب ممبيني تابستان  .25

70 
 طرح راکتور زيستی نوری لوله ای برای پرورش جلبک،  .74
 اصول فراوري دو كفه ايها، وفا آلبوعفري .77
 اهميت كاروتنوئيدها در ماهيان تزئيني ، نوشين محمودي .70
 داروهايي با منشاء آبزيان، سارا نيكبخت .76
 ، الناز شيني پورsalinaNannochloropsisمعرفی ريز جلبک   .79
 ، عليرضا مهاجر سليماني ورده های آبزيانآدستورالعمل تهيه برخی فر .70
 بررسی مصرف سرانه آبزيان در ايران ،امين عموري .77

 آبزي پروري در قفس در آمريكاي شمالي، مرتضي صادق ابادي .70
 هاي مختلف استخراج فيكوسيانين از اسپيرولينا،ميالد كرم زاده روش .00
 آناتومي و ريخت شناسي گروه هاي اصلي آبزيان، فاطمه بهشتي نسب .06
 06بهار  ، ليال رضاييدر قفس ، الهام زارع ، پرورشآبزي پروري .04
 70ميليارد ساله آبان  6/7كشف محدود يك گونه حيات قديمي و فنا پذير  .07
 قفس و پن در مكزيك، سميه فالح زاده پرورش ابزيان در .00
 مژگان حاتميمعرفي ريز جلبك هاي تجاري،  .06
 فيزيويولوژي تغيير رنگ در ماهيان تزئيني، محبوبه كاهكش .09
 فراوري خارپوستان دريايي، حكيم عبودي .00
 پرورش و كاربرد خارپوستان دريايي، سيمين اولي پور .07
 ضمنی و کاربرد آنها، زينب قنواتيمعرفی ماهيان کم ارزش شيالتی صيد شده در صيد  .00
 بررسي متابوليت هاي فعال و سيانوباكترهاي بودار، نستوه حيدري .60
 آن، زهره ورزيده رنج حل وراه پرورشی گرمابی بددرماهيان بووطعم علت .66
 معرفی دياتومه ها و کاربرد آنها در صنايع مختلف، مهين محرابي كاهكش .64
 ريكاي التين، امين ميرعلي پوربررسي تاريخچه كشت در قفس در چين و آم .67
 معرفي گونه هاي غير بومي در ايران، سعيده موالپور .60

 
 كارشناسي ارشد راهنماي پايان نامه

، عليه افشاري گونه ميكروجلبك به عنوان منبع اصلي سوخت زيستي ر چهاربررسي ميزان اسيدهاي چرب د .6

 بدرلو
، امين (Cypriniuscarpio)شاخص های رشد کپور معمولی بررسی اثر جايگزينی غذای کنسانتره به جای غالت بر  .4

 بهاري

 بر روي سيست آرتميا، رضا حجتي وايقان He-Neبررسي اثرات ليزرهاي پيوسته كم توان  .7
با انرژي هاي متفاوت بر روي سيست آرتميا، مريم سجاد  He-Neبررسي اثرات ليزرهاي پيوسته كم توان  .0

 پور
 ميزان کلروفيل اسپيرولينا در محيط کشت های مختلف، شبنم پورزردبررسی تکثير و اندازه گيری  .5

در شوری و محيط کشت Nannochloropsisoculataبررسی رشد و ميزان کلروفيل ميکروجلبک  .9

 های متفاوت، مهسا نقيبي
 ، الهام اله پناهبررسی رشد اسپيرولينا درمحيط کشت های تهيه شده ازعصاره کودهای آلی .0
 پيام ياري، (Poecilia reticulate) بررسی تاثيرپودر  اسپيرولينا بر روی رشد ، بقا ورنگ ماهی گوپی  .7
بررسی اثر عصاره سير بررشد و عملکرد سيستم ايمنی ماهی قزل آالی رنگين کمان انگشت قد ، سيد پرويز  .0

 دادوران
 Barbus)و حمری   (Barbus barbulus) برزم  در دو گونه ماهیمقايسه ترکيب شيميايی بافت عضله  .60

luteus)حيد ممبينيو ،در رودخانه کرخه و کارون 
 بررسی تاثير اسانس رزماری بر تغييرات شيميائی و ميکروبی فيله ماهی آمور  .66

(Ctenopharyngodonidella)6704، مهسا معرف  در شرايط مناسب و نامناسب يخچالی 
 6704، سعد بازيارChaetocerosو  Chaetocerosgracilisمقايسه سيالفين بين دو ريز جلبک  .64
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، امين تهران در مراكز فروشعوامل بيماريزای باکتريايی در ماهيان قزل آالی رنگين کمان پرورشی  بررسي .67

 6704دمحم زاده 
 

 مشاور پايان نامه ارشد

در مراحل مختلف رشد، كيانوش ( Oncorhynchusmykiss)بررسي ميزان تركيبات شيميايي ماهي قزل آالي رنگين كمان  .6

 رضايي
از سواحل  Perinerisnuntiaبررسی ميزان اسيدهای چرب غيراشباع کرم دريايي  .4

 ، سيده اكرم عطيهبوشهر بندر(  گلی ماسه ای، شنی و صخره ای)مختلف 
 ميالد زربخش،( Epinepheluscoioides)بررسی مراحل تکامل جنينی و الروی ماهی هامور معمولی  پرورشی .8
 ، وفا تامولي طرفي(Barbussharpeyi)وپرورشی  وحشی بنی وکبدماهی ماهيچه بافت اسيدچرب ترکيب مقايسه .4
بر برخي فاكتور هاي رشد و ايمني ماهي قزل آالي رنگين  platensis  (Spirulina)بررسی اثرپودر جلبك اسپيرولينا .5

 دمحم هادي الهي، (Oncorhynchusmykiss)كمان
در پوست وعضله ماهی  کپور معمولی  (Ni،Zn،Mn،Fe)مقايسه ميزان عناصر ضروریاندازه گيری و  .6

Cyprinuscarpio) وکپور نقره ای((Hypophthalmichthysmolitrix،نگين طالبيان 
درجيره غذايي بر رشد و تركيبات ( Haematococcuspluvialis)بررسي اثر پودر ريز جلبك هماتوكوكوس  .7

 ،مصطفي روحاني(Cyprinuscarpio)معمولي شيميايي فيله ماهي كپور 

عضله  ماهی سطحزی قباد  درZn,Ni,Cu,(Fe)و مقايسه غلظت عناصر ضروری اندازه گيری .7

Scomberomorusguttutus  و ماهی کفزی کفشک زبان گاویCynoglossusarel .،6706سارا مجدي نسب 

1.  

 داوري پايان نامه ارشد

چغندر و كلم برگ قرمز بر ميزان رنگدانه  و رشد ماهي گلدفيش، راضيه تاثير كاروتنوئيدهاي طبيعي موجود در  .8

 علمداري

 مهسا اكبر نژادبررسي مراحل تكامل الروي ماهي گتان،  .2

 محرابي نيايش االسوندتاثير پودر اسپيرولينا بر ميزان رنگدانه و رشد ماهي گورامي نقره اي ، .8

 اسماء بزرگ پوراثر روش هاي طبخ بر تركيب اسيد چرب ميگوي سرتيز،  .4

 بهبهاني دمحم قميسيد و تعيين برخي از شاخص هاي كيفي آن، Liza klunzingeriتهيه كنسرو از ماهي ميد  .5

 مرضيه حسينيمقايسه و بررسي تركيبات مغذي اسيدهاي چرب در بافت ماهيان كپور پرورشي ، .6

 هي شيربت،دمحم انواريتعيين زمان بهينه استفاده از غذاي زنده به غذاي دستي در تغذيه الرو ما .0
برکيفيت فيله   BHTبررسی اثرات آنتی اکسيدان های عصاره انار و  .8

 در دوران انجماد، نگار براتوند( Tenualosailisha)ماهی صبور 

اندازه گيري و مقايسه تغييرات آمين هاي بيوژنيك در ماهي شانك در طول مدت نگهداري در يخ، ابوذر فتحي  .0

 8818بهمن 
 8818تركيبات شيميايي بافت ماهيچه بني وحشي و پرورشي، سجاد حميد بهمن مقايسه  .60
 8818بررسي و نقايسه تركيبات شيميايي بافت عضله بين ماهي شلج و حمري، احمد جليزي بهمن  .66

 
 دكتري مشاور پايان نامه

 

يات فيزيكي و قابليت بررسي تاثير افزودن پودر اسپيرولينا به فرموالسيون پاستا  روي تركيبات شيميايي ،خصوص

 8812پذيرش آن،سيد صابر مستولي زاده 

 

 داوري مجالت و همايش ها

 پژوهشي بيولوژي دريا -مجله علمي .8

 پژوهش تاالب -مجله علمي .2

آذرماه   47و  44)دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرعباس مقاالت اولين همايش ملي شيالت و آبزيان ايران، .7

6706) 

 تخصصي آبزيان دانشگاه گنبد كاووس-علميمجله دانشجويي  .0

 مجله توسعه آبزی پروری دانشگاه آزاد الهيجان .6
 پژوهش هاي گياهي، انجمن زيست شناسي ايرانعلمی و پژوهشی مجله  .9
0. International Journal of Aquaculture  
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرعباسهمايش ملي شيالت و آبزيان ايران، دومين مقاالت .7
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 داوري طرح هاي تحقيقاتي

در سيستم ( Nannochloropsisoculata)بررسي امکان پرورش انبوه ريزجلبک نانوکلروپسيس اوکوالتا  .6

 مجري اسمعيل پقه ، موسسه تحقيقات علوم شيالتي ايران، پرورش ستوني
کردن آن جهت استفاده در پرورش ماهي فيتوفاگ،  وکنسانتره ميکروجلبک وپرورش کشت دستورالعمل تهيه .4

 موسسه تحقيقات علوم شيالتي ايران مريم فالحي كپورچالي،
7. Environmental and dietary factors enhancing growth potential of farmed penaeid 

shrimp,University of North Florida, National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA),2013  

(  Avaroneو  Avarol)  هيثانو یها تيمتابول( يیدارو) کيولوژيخواص ب یو بررس يیشناسا ،یجداساز .0

 موسسه تحقيقات علوم شيالتي ايران ،فارس جيموجود در خل   Dysidea avaraاسفنج

 دوره هاي فرهنگي

 (06-04نيمسال اول )ساعت 66تفسير و علوم قرآن، حلقه صالحين دانشگاه آزاد اهواز  -6
 (06-04نيمسال دوم )ساعت 46تفسير و علوم قرآن، حلقه صالحين دانشگاه آزاد اهواز  -4
 04اردوي فرهنگي  طرح ضيافت اساتيد در مشهد مقدس تابستان  -7
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