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 ت٘ضيحبت ّؼسً عبً اذذ ّسرك زإؾيبٙ ّحٌ تحقيٌ رؽتٚ تحقيَي ّسرك تحقيَي* رزيف

1 
 11/17 1368 زإؾيبٙ تٜزآ ؽيالت مبرؽٖبعي

ّ٘ذتٚ ْٕٕ٘ٚ زإؾيبٙ آزإؼ 

 تٜزآ

2 
 46/17 1373 زإؾيبٙ تٜزآ التؽي مبرؽٖبعي ارؽس

ٍ٘ح تقسيز اس زريبفت 

 جْٜ٘ريّحتزُ ريبعت 

3 
 زمتزي

 تنٍٖ٘٘صي فيس فٖؼتي

 ىزايؼ ّسٍيٖو –ّبٛي 
 1382 فسراتي٘رٗعيٚ  Agtoزإؾيبٙ 

 تحقيقبتي

By Research 
 زفبع ثب زرجٚ ػبٍي

 مارضٌاسي ٍ تاالتز اضارُ ضَد. * صزفاً تِ هذارك تحصيلي

 ذبٗيبري ٓزر فيس ّبٛيب Trammel netثزرعي مبرايي ت٘رٛبي عٚ جسارٙ  ٚ مبرؽٖبعي ارؽس:ػٖ٘آ پبيبٓ ٕبّ -

 جٖ٘ثي ذشر ٙثزاي فيس ّبٛيبٓ اقتقبزي ح٘س set netّحبعجٚ ٗ طزاحي ّسً ّٖبعت  ػٖ٘آ پبيبٓ ٕبّٚ زمتزي : -

 

 

 

 

  cvفزُ  1391 :تبريد تنْيٌ فزُ

 17پبيٚ:           اعتبزيبرّزتجٚ:          ثَي       

 ذيز
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 پزٍصُ ّا ٍ طزحْاي تحقيقاتي : -12

 ٍاحذ اجزا ًَع تحقيق* ضوارُ هصَب ػٖ٘آ پزٗصٙ / طزح
 سوت در

 پزٍصُ/طزح
 ٍضؼيت**

سال 

 ضزٍع

سال 

 خاتوِ

ضوارُ ثثت 

 گشارش ًْايي

هحاسثِ ٍ طزاحي هذل 

در حَسُ  Set netهٌاسة 

 ايزاًي خشر

 طزح هستقل 01-360000-0-071-79
پضٍّطنذُ 

 آتشي پزٍري
 هجزي

 خاتوِ يافتِ

 (هختَهِ)
1379 1382  

 طزح هستقل 82-0710140000-014 تزرسي تيَلَصي سياُ هاّي
پضٍّطنذُ 

 آتشي پزٍري
 ّونار

 خاتوِ يافتِ

 )هختَهِ(
1382 1383  

تزرسي جاهغ امَلَصيل 

مٌتزل مٌتزل ضاًِ دار 

 تغذيِ-خشر

 طزح هستقل 35-0710222000-82
پضٍّطنذُ 

 آتشي پزٍري
 هطاٍر

 خاتوِ يافتِ

 )هختَهِ(
1383 1383  

تزرسي جاهغ امَلَصيل 

 –مٌتزل ضاًِ دار خشر 

 تيَلَصيلهثارسُ 

 طزح هستقل 36-071024000-82
پضٍّطنذُ 

 آتشي پزٍري
 هطاٍر

 خاتوِ يافتِ

 )هختَهِ(
1383 1385 458/85 

تزرسي پزامٌص ٍ سيست 

 ضٌاختي گاٍ هاّي خشري

48019-0000-01-200000-

031-4 
 طزح هستقل

پضٍّطنذُ 

 آتشي پزٍري
 هطاٍر

 خاتوِ يافتِ

 )هختَهِ(
1384 1385  

ليي تز ارسياتي تأثيز هَرفَ

تاسگطت ضيالتي هاّي 

 سفيذ

83044-0000-02-200000-

019-4 
 طزح هستقل

پضٍّطنذُ 

 آتشي پزٍري
 ّونار

 خاتوِ يافتِ

 )هختَهِ(
1383 1386  

تزرسي ٍ تؼييي استاًذارد 

 چطوِ تَر پزُ

83021-0000-02-300000-

031-2 
 طزح هستقل

پضٍّطنذُ 

 آتشي پزٍري
 هجزي

 خاتوِ يافتِ

 )هختَهِ(
1383 1386  

هَلذ ساسي ضاُ هيگَي 

 آب ضيزيي

85019-0000-01-200000-

031-2 
 طزح هستقل

پضٍّطنذُ 

 آتشي پزٍري
 هطاٍر

 خاتوِ يافتِ

 )هختَهِ(
1385 1386  

تزرسي تزخي ٍيضگيْاي 

 سيستي مفال طاليي

86003-8610-02-200000-

031-2 
 طزح هستقل

پضٍّطنذُ 

 آتشي پزٍري
 هطاٍر

 خاتوِ يافتِ

 )هختَهِ(
1385 1386  

تنثيز هصٌَػي هاّي سفيذ 

 فزم پائيشُ

85013-0000-01-200000-

031-4 
 طزح هستقل

پضٍّطنذُ 

 آتشي پزٍري
 ّونار

 خاتوِ يافتِ

 )هختَهِ(
1385 1387  

پزٍرش مپَر هاّياى چيٌي 

 ٍ ٌّذي

84025-0000-01-200000-

031-4 
 طزح هستقل

پضٍّطنذُ 

 آتشي پزٍري
 ّونار

در دست 

 اجزا
1385 1388  

ٌّذليٌگ ي رٍضْاي تزرس

در هجتوغ هاّياى گزم آتي 

پزٍرش هاّي ضْذاي قصز 

 ضيزيي

 پزٍصُ خاظ -

هزمش هلي 

تحقيقات 

 فزآٍري آتشياى 

 هجزي
دردست 

 اجزا
1387 1388  

تزرسي تَليذ اضتزٍدل 

هاّي اس هاّياى صيذ 

 ضوٌي

 پزٍصُ خاظ -

هزمش هلي 

تحقيقات 

 فزآٍري آتشياى 

 ّونار
دردست 

 اجزا
1387 1388  

تزرسي تَليذ پَدر سَج 

 هاّي
 پزٍصُ خاظ -

هزمش هلي 

تحقيقات 

 فزآٍري آتشياى 

 ّونار
دردست 

 اجزا
1387 1388  

طزح جاهغ تَليذ فزآٍردُ 

ّاي هتٌَع اس ميلنا هاّياى 
 پزٍصُ خاظ -

هزمش هلي 

تحقيقات 
 هجزي

دردست 

 اجزا
1389 1393  



درياي خشر تا ّذف صذ 

 در صذ هصزف اًساًي

 فزآٍري آتشياى 

         

 تزرسي تَليذ تزگز تلفيقي

اسهاّي ميلنا ٍمپَر ًقزُ 

 اي

 

 

 پزٍصُ خاظ 89181-12-12-4

هزمش هلي 

تحقيقات 

 فزآٍري آتشياى

 هجزي
دردست 

 اجزا
1389 1393  

ارسياتي تاسگي گَضت 

هاّي تيالپيا ًگِ داري 

 ضذُ در يخ ٍ....

 طزح هستقل 89114-8907-12-12-12

هزمش هلي 

تحقيقات 

 ٍري آتشياىفزآ

 ّونار
دردست 

 اجزا
1389 1391  

تزرسي تاثيز لؼاب ّاي 

هختلف تز ميفيت ميلنا 

 سَخاري

 طزح هستقل 90023-12-12-2

 يهزمش هل

 قاتيتحق

 اىيآتش يفزآٍر

 ّونار
دردست 

 اجزا
1390 1392  

تَليذ قزآٍردُ خطل 

 طؼن دار اس ميلنا
 پزٍصُ خاظ -

 يهزمش هل

 قاتيتحق

 اىيآتش يفزآٍر

 يهجز
دردست 

 اجزا
1391 1393  

 …ٕ٘آٗري ، اذتزاع، اثتنبرٗ -13

 تبريد ّحٌ تبييس يب ثجت* ّ٘رز رزيف

 1385 ّ٘عغٚ تحقيقبت ؽيالت عبذت قبيق ام٘اريُ٘ ثزاي حٌْ ثسٗٓ اعتزط ٍّ٘سئ ّبٛي 1

 

 ّقبالت ػَْي ٗ پضٗٛؾي: -14

 ػٖ٘آ رزيف 

 ٕح٘ٙ ارائٚ

 عبً ّجَٚ ؽْبرٙ …ػٖ٘آ ّجَٚ*/ ػٖ٘آ ْٛبيؼ،
 رتجٚ زرثئ

 ٕيبرٕسىبٓ

ي
زإ

رٖ
ع

 

تز
٘ع

پ
سٙ 

 ؽ
ح

چب
 

1 Fisheries and its ecological 

impact in Caspian Sea 

*   

-ْٛبيؼ زإؾْٖسآ ج٘آ 

زإؾيبٙ فٖي زٍٗتي آعتزاذبٓ 

 رٗعيٚ

 2111  

2 
The ecological projectd its 

effect to fishing activities in 

Caspian Sea 

  2111  رٗعيٚ ؽيالت زإظ َّيمٖف   *

3 Some problems fisheries in 

southern Caspian Sea 

*   

 ؽيالت مٖفزإظ ثئ اٍََْي

 رٗعيٚ
 2111  

4 
A new methodology for fish 

stock evaluation  leading to 

regalate sturgeon fishing 

*   

مٖفزإظ ثئ اٍََْي ّبٛيبٓ 

 عيٚرٗ 21ذبٗيبري زر قزٓ 
 2111  



5 Ecological parameters of 

fishery 

*   

مٖفزإظ ثئ اٍََْي ّبٛيبٓ 

 رٗعيٚ 21ذبٗيبري زر قزٓ 
 2111  

6 
The Qualitatite index 

Assesment of selective 

sturgeon Gill net fishing 

  * 

  2112 1 ّجَٚ ػَُ٘ ّحيطي زإؾيبٙ ىيالٓ

7 The efficacy of Trammel net 

in sturgeon fisheries   * 

ّجَٚ ػَُ٘ ٗ تنٍٖ٘٘صي مؾ٘ر 

 قشاقغتبٓ
3 2113  

8 

A study on the designation of 

proper set net model for 

fishing in the Iranian side of 

Caspian Sea 

  * 

ّجَٚ ػَُ٘ ٗ تنٍٖ٘٘صي مؾ٘ر 

 قشاقغتبٓ
3 2113  

9 Methods of control of fishrey 

in the Caspian Sea 

*   

مٖفزإظ ثئ اٍََْي زإؾيبٙ 

 ّبسٕسرآ
 2113  

11 Perfecting the vegulation of 

fishery in Caspain Sea 

*   

مٖفزإظ ثئ اٍََْي زإؾيبٙ 

 ّبسٕسرآ
 2113  

11 Optimization of fishing gear 

parameters in Caspian Sea 

*   
مٖفزإظ ثئ اٍََْي زإؾيبٙ 

 سرآّبسٕ
 2113  

12 
ثزذي ٗيضٙ ىيٜبي سيغتي ؽبٙ 

 *   ّيي٘ي ذشري زر ع٘احٌ ثٖسرإشٍي

  1383 1 ّجَٚ ػَْي ؽيالت ايزآ

13 
ّقبيغٚ مبرايي تَٚ ٛبي تبؽ٘ ثب تَٚ 

 *   ٛبي قيفي زرفيس ؽبٙ ّيي٘ي ارط

 - 1384 2 ّجَٚ ػَْي ؽيالت ايزآ

14 
تبثيز ٕ٘ر ٗ تبريني ثز ؽجنٚ چؾِ 

 ّبٛيبٓ

*   

ٍئ مٖفزإظ ثئ اٍََْي سيغت اٗ

 ؽٖبعي ايزآ
1 1384  

15 

ّطبٍؼبت ثيّ٘تزيل ّبٛي عفيس ثزاي 

تؼيئ طً٘ اعتبٕسارز زر فيس ثب پزٙ 

 )ثشثبٓ رٗعي( ٛبي عبحَي

*   

مٖفزإظ ثئ اٍََْي آثشي 

پزٗري زر ّٖبطق ٕيْٚ ذؾل 

 رٗعيٚ فسراتي٘-آعتزاذبٓ 

1 2116  

16 

Surveying the efficiency of “ 

drift gill net” two sheet, for 

capturing brooders autumn 

from kutum 

*   

ّغبئٌ امٍ٘٘صيني مٖفزإظ 

 زريبٛب

 رٗعيٚ فسراتي٘ –رٗعت٘ف 

1 2116 
 

 

17 

Determination of suitable 

trap type for the Caspian 

crayfish ,in Anzali costal 

area, IRAN 

  * 

Iranian journal  of 

Fisheries sciences 
3 2117  

18 Researching of kutum in the 

Caspian Sea for … 

*   

آثشي پزٗري ىزُ آثي  عْپ٘سيُ٘

 رٗعيٚ فسراتي٘
 2117  

19 
Studing the opportunities of 

efficiency increase of 

growth… 

*   

آثشي پزٗري ىزُ آثي عْپ٘سيُ٘ 

 رٗعيٚ فسراتي٘
 2117  

21 Reproduction size and 

Mature age of kutum …. 

*   

آثشي پزٗري ىزُ آثي عْپ٘سيُ٘ 

 رٗعيٚ فسراتي٘
 2117  



21 Cultivating of outumn 

Rutilus frisii kutum… 

*   

ثي آ آثشي پزٗري ىزُعْپ٘سيُ٘ 

 رٗعيٚ فسراتي٘
 2117  

22 

ثزرعي ٗ تؼيئ اعتبٕسارزٛبي چؾْٚ 

ٕي ت٘ر پزٙ عبحَي ؽزمتٜبي تؼبٗ

 فيبزي ايزآ

 *  

اٍٗئ مٖفزإظ َّي ػَُ٘ ؽيالت 

 ٗ آثشيبٓ ايزآ

 زإؾيبٙ آساز الٛيجبٓ

 1387  

23 
  Mnemiposis leidyiثزرعي تغذيٚ 

 *   اس سئ٘پالٕنت٘ٓ ٛبي زريبي ذشر

  1387 3 ّجَٚ ػَْي ؽيالت ايزآ

24 Catch composition and 

fishing trend of Kilka…   * 

Iranian journal  of 

Fisheries sciences  
2 2118  

25 
سارزٛبي چؾْٚ ٗ طزاحي تؼيئ اعتبٕ

 *   ت٘ر پزٙ اعتبٕسارز ّبٛيبٓ اعتر٘إي

 2 ّجَٚ ػَْي ؽيالت ايزآ
1388 

 
 

26 

  BHTز إٓتي امغيسإٜبي ثزرعي اث

 ٗBHA    ثز ّبٕسىبري ثزىز

 فيت٘فبه

  * 

  1388 4 ّجَٚ ػَْي ؽيالت ايزآ

27 

ّتزرؽس ، ّزه ٗ ّيز پبراتؼيئ 

ٗCPUE    ٚعيبٙ ّبٛي زر زريبچ

 حغَٖ٘

  * 
  1389 1 ّجَٚ ػَْي ؽيالت ايزآ

28 

Impact of whey  protein 

edible coating on chemical 

and microbial factor of 

gutted Kilk during frozen 

storage 

  * 

Iranian journal  of 

Fisheries sciences  
2 2111  

29 

ثزرعییي ذیی٘اؿ إٓتییي ّينزٗثییي ٗ  

تغييزات ؽيْيبيي ثب اعتفبزٙ اس عیسيِ  

 آٍضيٖیییبت ثیییز ػْیییز ّبٕیییسىبري   

 عززذبٕٚ اي ّبٛي ميَنب ؽنِ ذبٍي

  * 

  1389 1 ّجَٚ ػَْي ؽيالت ايزآ

31 

Stuady on changed of protein 

and lipid of FPC produced 

from Kilka in Vp and map 

packages… 

  * 

Iranian journal  of 

Fisheries sciences  
1 1389  

31 

Study on-effects of differeny 

concentration of sodium 

Alginate an edible film on 

the… 

  * 

Iranian journal  of 

Fisheries sciences  
2 1389  

32 

Effect of whey protein 

coating for improvement of 

Quality and shelf life on 

gutted Kilka… 

  * 

Iranian journal  of 

Fisheries sciences  
3 1389  

33 

غٖي عبسي ٕبٓ پزٗتئئ ت٘عط 

 مٖغبٕتزٙ پزٗتئئ ّبٛي مپ٘ر 

 ٕقزٙ اي 

  * 

ّجَٚ پضٗٛؾٜبي ػَُ٘ ٗ فٖ٘ٓ 

 زريبيي
1 1389  

34 An article on Caspian sea 

fisheries of IRAN  *  

The 6 scientific conference 

of fishery resources 
 2119  



35 
Growth practical diet 

introduction for narrow 

clawed crayfish in Iran 

 *  

Asian pacific aquaculture 

2009 Malaysia 
 2119  

36 

Mahi sefid (Kutum) 

Introducing as a sultable fish 

spcies for Aquaculture in 

IRAN 

*   Aquaculture europe 2009  2119  

37 
ثزرعي رٗػ ٛبي افٍ٘ي ٖٛسٍيٖو 

 ٓ مزّبٕؾبّٙبٛيبٓ ىزُ آثي اعتب

*   

ٕرغتئ ْٛبيؼ َّي فزآٗري 

 ٗثٜساؽت فزاٗرزٙ ٛبي ؽيالتي
 1389  

38 
ارسيبثي ٗ ّقبيغٚ ميفييت صالتئ 

  *  اعيسي حبفٌ اس ضبيؼبت مپ٘ر 

ٕرغتئ ْٛبيؼ َّي فزآٗري 

 ٗثٜساؽت فزاٗرزٙ ٛبي ؽيالتي
 1389  

39 

ّقبيغٚ فزاٗرزٙ قشً آالي زٗزي 

 ىزُ فٖؼتي زر ثغتٚ ثٖسي ٛبي

 ّرتَف اس حيث ؽبذـ پزامغيس

*   

ٕرغتئ ْٛبيؼ َّي فزآٗري 

 ٗثٜساؽت فزاٗرزٙ ٛبي ؽيالتي
 1389  

41 

 fish ballثزرعي اّنبٓ تٍ٘يس 

تزميجي ّبٛي ٗثزٕج ٗارسيبثي ّيشآ 

 پذيزػ آٓ

 *  

ٕرغتئ ْٛبيؼ َّي فزآٗري 

 ٗثٜساؽت فزاٗرزٙ ٛبي ؽيالتي
 1389  

41 
غ ؽسٓ ثزرعي تبثيز زّب ثز عزػت ّبي

  *  عيالص ّبٛي ميَنب

ٕرغتئ ْٛبيؼ َّي فزآٗري 

 ٗثٜساؽت فزاٗرزٙ ٛبي ؽيالتي
 1389  

42 

ثزرعي ميفيت ؽيْيبيي ٗػْز 

ّبٕسىبري ّبريٖبز عززّبٛيبٓ 

 پزٗرؽي ٗزريبيي

*   

ٕرغتئ ْٛبيؼ َّي فزآٗري 

 ٗثٜساؽت فزاٗرزٙ ٛبي ؽيالتي
 1389  

43 

ثزرعي ٗ تؼيئ تزميت ؽيْيبيي ٗ 

غذايي ػضالت مپ٘ر ّبٛيبٓ  ارسػ

 ٖٛسي

*   

ٕرغتئ ْٛبيؼ َّي فزآٗري 

 ٗثٜساؽت فزاٗرزٙ ٛبي ؽيالتي
 1389  

44 

ثزرعي ٗ تؼيئ تزميت ٗسٕي ٗ 

رإسّبٓ فيَٚ إساّٜبي مپ٘ر ّبٛيبٓ 

 ٖٛسي

 *  

ٕرغتئ ْٛبيؼ َّي فزآٗري 

 ٗثٜساؽت فزاٗرزٙ ٛبي ؽيالتي
 1389  

45 

 TVB-Nثزرعي تغييزات ؽبذـ 

زر  آالي زٗزي ىزُ فٖؼتي قشً

 ؽزايط ٕيٜساري زر يرچبً

*   

ٕرغتئ ْٛبيؼ َّي فزآٗري 

 ٗثٜساؽت فزاٗرزٙ ٛبي ؽيالتي
 1389  

46 
Antimutagenic activity of 

Choroformic and Methanolic 

extracts of muscle….. 

  * 

Iranian journal  of 

Fisheries sciences 
1 2011  

47 

ٕ٘ٚ اي،فزاٗإي تؼيئ تزميت ى

طٍ٘ي ّبٛيبٓ فيس ؽسٙ ثب تَٚ ٛبي 

 ّرزٗطي زر تبالة إشٍي

 *  

زّٗئ مٖفزإظ َّي ػَُ٘ ؽيالت 

 زإؾيبٙ آساز الٛيجبٓ-ٗآثشيبٓ
 1391  

48 

تؼيئ تزميت ىٕ٘ٚ اي،فزاٗإي 

طٍ٘ي ّبٛيبٓ فيس ؽسٙ ثب ت٘رٛبي 

 ى٘ؽييززر تبالة إشٍي

 *  

زّٗئ مٖفزإظ َّي ػَُ٘ ؽيالت 

 زإؾيبٙ آساز الٛيجبٓ-شيبٓٗآث
 1391  



49 

اثز پ٘ؽؼ ذ٘رامي عسيِ آٍضيٖبت 

ثز تغييزات ميفي ميَنبي عز ٗ زُ 

 سزٙ ؽنِ ذبٍي زر عززذبٕٚ

  * 

  1391 1 ّجَٚ ػَْي ؽيالت ايزآ

51 
Effects of different 

concentrationof sodium 

alginateas an edible film… 

  * 

Iranian journal  of 

Fisheries sciences 
4 2011  

51 

اثز پ٘ؽؼ ذ٘رامي پزٗتئئ آة 

پٖيز ثز رط٘ثت ٗ ٗيضىي ٛبي حغي 

 ّبٛي ميَنب ؽنِ ذبٍي

  * 

  1391 3 ّجَٚ ػَُ٘ غذايي ٗتغذيٚ

 

52 

ّقبيغٚ مبرايي تَٚ ّرزٗطي ٗ ت٘ر 

ى٘ؽييز ثزاي فيس ّبٛيبٓ اقتقبزي 

 تبالة إشٍي

  * 

  1391 4 ّجَٚ ػَْي ؽيالت ايزآ

53 

ثزرعي فزاٗإي طٍ٘ي ،عٔ ٗراثطٚ 

ّبٛي ىٕ٘ٚ  5زٗرثسٓ  –طً٘ مٌ 

 زرتبٍت إشٍي

  * 

  1391 2 ّجَٚ ػَْي ترققي تبالة

54 Production of breaded kilka 

using two different batters…   * 
Iranian journal  of 

Fisheries sciences 
4 1391  

 متت ٗ عبيز آثبر ّٖتؾز ؽسٙ: -15

ف
زي

ر
 

 تبريد چبح ففحبت تؼساز تيزاص ٕ٘ع* ػٖ٘آ

 1375 251 511 تبٍيف  ّجبٕي تغذيٚ ٗ افً٘ عبذت غذاي ّبٛي 1

 1381 38 611 تبٍيف ػَْيبت فيس ٗ ثززاؽت اس اعترزٛبي ّبٛيبٓ ىزُ آثي  2

 1384 181 1111 تزجْٚ راْٖٛبيي ػَْي ٗ ػَْي ّبٛيييزآ 3

 1384 41 1111 تبٍيف يرٗؽٜبي فيس ٗ ػٌْ آٗري ّبٛيبٓ پزٗرؽ 4

 1388 521 1111 تزجْٚ ازٗات فيبزي ٗ تنٍٖ٘٘صي فيس ّبٛي 5

 1388 146 1111 تأٍيف ّبٛي عفيس ىٖجي زر ذشر  6

7 Jewel of the Caspian sea Kutum )1388 97 1111 تأٍيف )ثٚ سثبٓ إيَيغي 

 1389 286 1511 تأٍيف رٗؽٜبي فيس آثشيبٓ 8

 1391 356 2111 تأٍيف س ّبٛيتنٍٖ٘٘صي پيؾزفتٚ في 9

 آّبزٙ چبح 244 2111 تزجْٚ تنٍٖ٘٘صي ازٗات فيس ّسرٓ 11

 آّبزٙ چبح 338 1511 تزجْٚ تنٍٖ٘٘صي فزآٗري آثشيبٓ 11

 …* ٕ٘ع: تبٍيف، ىززآٗري ، تزجْٚ،

 تؾ٘يقبت ٗ ج٘ايش ػَْي :-16

 تبريد اػطبء اػطب مٖٖسٙ ّ٘رز رزيف

 1368 جْٜ٘ريّحتزُ ريبعت  إؾيبٙ تٜزآزإؼ آّ٘ذتٚ ّْتبس زٍ٘ح تقسيز  1

 1377 ؽيالت ايزآ ّسيز ػبٌّ ٗ ّؼبٕٗت ٗسيز ّسيز ْٕٕ٘ٚ ؽيالت ايزآ 2



 79 ٗسارت جٜبز مؾبٗرسي ّؼبٕٗت آّ٘سػ ٗ تحقيقبت ّسيز ْٕٕ٘ٚ 3

 ّيالزي 2111 آمبزّي ػَُ٘ قشاقغتبٓ ثٚ ٍحبظ ذسّبت ػَْي زر زريبي ذشر زمتزي افتربريزرجٚ زريبفت  4

 1385 زإؾيبٙ فٖؼتي اففٜبٓ ّسرط ْٕٕ٘ٚ 5

 1386 ريبعت ّؤعغٚ تحقيقبت ؽيالت ايزآ ّحقق ْٕٕ٘ٚ ّؤعغٚ تحقيقبت ؽيالت ايزآ 6

 1386 زإؾيبٙ جبّغ ػَْي مبرثززي ّسرط ْٕٕ٘ٚ 7

 1389 اعتبٕساري ىيالٓ ّحقق ثزىضيسٙ جؾٖ٘ارٙ  8

 1389 ؤعغٚ تحقيقبت ؽيالت ايزآريبعت ّ ّحقق ْٕٕ٘ٚ ّؤعغٚ تحقيقبت ؽيالت ايزآ 9

 ػَْي ٗ پضٗٛؾي زاذَي ٗ ذبرجي : …ٛب ٗ  ْٛنبري ثب ّجبّغ ، ؽ٘راٛب ، مْيغيٕٜ٘ب، مْيتٚ -17

 عْت* ّبٙ ػض٘يت ثٚ  ّست ػض٘يت  تبريد ػٖ٘آ رزيف

 ػض٘  1383 1374 حبؽيٚ زريبي ذشر ٗ ّ٘عغبت تحقيقبتي مؾ٘رٛبي اتحبزيٚ زإؾيبٜٛب 1

 ػض٘ تبمٖ٘ٓ 1375 ؽيالتي إجْٔ ذجزىبٓ 2

3 

 ٗسارت ػَُ٘ ، تحقيقبت ٗ فٔ آٗري

 تبمٖ٘ٓ 1378

تسٗئ عزفقٌ ٛبي آّ٘سؽي ٗ 

تب ّقطغ طزاحي عؤاالت مٖن٘ر

 زمتزي

 ػض٘ تبمٖ٘ٓ ّيالزي 2111 إجْٔ حفبظت اس ّبٛيبٓ ذبٗيبري زٕيب 4

 ػض٘ 1385 1381 إجْٔ ثي٘تنٍٖ٘٘صي ىيالٓ 5

 زاٗر ّقبالت تبمٖ٘ٓ 1382 زر مؾ٘ر تيّجالت ػَْي ٗ پضٗٛؾي ؽيال 6

 ػض٘ تبمٖ٘ٓ 1385 ٕظبُ ّٜٖسعي مؾبٗرسي 7

 طزحٜبي تحقيقبتي زاٗر 1387 1385 پبرك ػَِ ٗ فٔ آٗري 8

 ػض٘ 1386 1383 مْيغي٘ٓ ّٖبثغ سٕسٙ زريبي ذشر 9

 …*سوت : رييس ، دتيز ، ػضَ،

 

 تسريظ: -18

 ػٖ٘آ ٗاحس زرعي رزيف

 تؼساز ٗاحس

 عبً تحقيَي تسريظ زإؾيبٙ ّحٌ

 ٕيْغبً

ي
ظز

ٕ
ي 

َْ
ػ

 

ً
اٗ

 ُٗ
ز

 

  * 1372-76 زإؾيبٙ آساز اعالّي الٛيجبٓ 1 1 تغذيٚ ّبٛي 1

 *  تبمٖ٘ٓ 1375 زإؾيبٙ فٖؼتي اففٜبٓ 1 2 آثشيبٓ تنٍٖ٘٘صي فيس 2

  * 1387-1382 زإؾيبٙ تٜزآ 1 1 ّبٛي تنٍٖ٘٘صي فيس فٖؼتي 3

  * تب مٖ٘ٓ 1375 زإؾيبٙ جبّغ ػَْي مبرثززي 2 2 تنٍٖ٘٘صي فزآٗرزٙ ٛبي ؽيالتي 4

 *  تب مٖ٘ٓ   1373 زإؾيبٙ جبّغ ػَْي مبرثززي 1 2 2ٗ  1فيس ّبٛي رٗؽٜبي  5

  * 1381-1386 زإؾيبٙ ىيالٓ - 2 ّسيزيت ٗ اثزات إغبٓ ثز زريبٛب 6

  * تبمٖ٘ٓ 1382 زإؾيبٙ ىيالٓ 1 1 رٗؽٜبي فيس آثشيبٓ 7

        



 

 

 

 

 

 ٛبي زإؾج٘يي : ٕبّٚ عزپزعتي پبيبٓ -19

ف
زي

ر
 

 ػٖ٘آ

 ّقطغ

 زإؾيبٙ زمتزي
عبً 

 تحقيَي

 ٕيْغبً

 مبرؽٖبعي ارؽس مبرؽٖبعي
 زُٗ اًٗ

 ػ٘اٌّ ّؤثز ثزّٜبجزت تبط ّبٛي رٗط 1
* 

   1375 آساز  

 ثزرعي ػ٘اٌّ ّؤثز زر افشايؼ ميفيت مٖغزٗ ميَنب 2
* 

   1376 جبّغ  

 ت غذازٛي ثز ؽست تغذيٚ مپ٘ر ّؼٍْ٘يثزرعي تبثيز زفؼب 3
* 

   1376 آساز  

 رؽس مپ٘ر ّؼٍْ٘ي ٗ تبثيز پسيسٙ ٕ٘رثيٖي ثز ؽست تغذيٚ 4
* 

   1377 تٜزآ  

5 
 ثزرعي ّؾرقبت فيشيني ٕد ٛبي پَي آّيس زر ت٘رٛبي فيبزي

 * 
تزثيت  

 ّسرط
1378 

  

   1384 جبّغ   * ثزرعي ّيشآ فؼبٍيت آثي زر ّبٛي ؽ٘ر ّزط٘ة 6

   1384 جبّغ   * ّسيزيت ميفيت زر فٖبيغ ؽيالتي 7

   1384 ىيالٓ   * مبرثزز افشٗزٕيٜبي ّجبس زر فزآٗري آثشيبٓ 8

   1385 ىيالٓ  *  اثز ٕ٘ر ٗ تبريني ثز رٕو ثيٖي ّبٛي 9

   1386 جبّغ   * MAP  ٗVPّقبيغٚ ميفي ثغٖٚ ثٖسي  11

   1386 جبّغ   * HACCPفزآٗري ذبٗيبر ٗ  11

12 
 ثزرعي تبثيز ػ٘اٌّ ّحيطي ثز ؽبذـ ٛبي ميفي زر ّبٕسىبري

F.P.C  ميَنب 

*  
* 

 1387 تٜزآ
  

   1387 جبّغ   * ثزرعي غَظت ٛبي ّرتَف ْٕل زر ّست ّبٕسىبري ذبٗيبر رٕيي 13

   1387 جبّغ   * ثزرعي تبثيز زرجٚ حزارت ثز عزػت ّبيغ ؽسٓ عيالص ّبٛي ميَنب 14

15 
ٍ٘يس ٗ ػْز ّبٕسىبري ّبريٖبز ّبٛيبٓ پزٗرؽي ٗ ثزرعي ميفيت ت

 زريبيي 

*  
 

 1387 جبّغ
  

   1387 آساز  *  مپ٘ر ٕقزٙ اي ثز تٍ٘يس ٕبٓ حجيِ FPCثزرعي تبثيز افشٗزٓ  16

17 
ّبٕسىبري  ػْزثزرعي اثزات غَظت ٛبي ّرتَف عسيِ آٍضيٖبت ثز 

 ّبٛي ميَنب
 * 

 
 1387 آساز

  

18 
ّينزٗثي ٗ حغي ميَنبي ثغتٚ ثٖسي ؽسٙ  ثزرعي تغييزات ؽيْيبئي ،

 آة پٖيز ثب فيَِ ذ٘رامي
 * 

 
 1387 آساز

  



19 
ثزرعي اّنبٓ تٍ٘يس ّبريٖبز اس ترْل ّبٛي عفيس ٗ تؼيئ ارسػ 

 غذايي ٗ سّبٓ ّبٕسىبري آٓ زر ؽزايط ّحيطي
 * 

 
 1387 آساز

  

21 
زٗ رٗػ ت٘ر ى٘ؽييز ٗ تَٚ ّرزٗطي زر فيس CPUEثزرعي ّقسار 

 اقتقبزي تبالة إشٍي ّبٛيبٓ
 * 

 
 1389 ىزىبٓ

  

21 

 ّقبيغٚ ػْز ّبٕسىبري قشً آالي زٗزي ىزُ زر رٗؽٜبي

ثغتٚ ثٖسي اتْغفز افالح ؽسٙ ثغتٚ ثٖسي زر ذالء ٗ ثغتٚ ثٖسي  

 ّؼٍْ٘ي زر زّبي يرچبً

 * 

 

 1389 ىيالٓ

  

22 
تؼيئ ارسػ غذايي،سّبٓ ّبٕسىبري ٗپزٗفبيٌ اعيسٛبي چزة 

 ٙ طي زٗرٙ ٕيٜساري زرعززذبٕٚميَنبي ٕبٕي ؽس
  

* 
 1391 آساز

  

   1391 آساز  *  اي ثزرعي تزميت ٗسٕي ٗؽيْيبيي مپ٘ر ّبٛيبٓ ٖٛسي ٗمپ٘ر ٕقزٙ 23

24 
تبثيزػقبرٙ ٛبي رسّبري ٗآٗيؾٔ ثزّيشآ پبيساري اعيسٛبي چزة 

 غيز اؽجبع زرى٘ؽت چزخ ؽسٙ ّٖجْس ّبٛي مپ٘رٕقزٙ اي
  

* 
 1391 آساز

  

25 
ارسػ غذايي ، ارسيبثي حغي ٗ تؼيئ ػْزّبٕسىبري         ثزرعي 

 ثزىز ميَنب تَفيقي
 * 

 
 1391 آساز

  

26 
تؼيئ عطح ّبٕسىبري ٗتغييزات پزٗفبيٌ اعيسٛبي چزة غيز اؽجبع 

 مپ٘رٕقزٙ اي زرعززذبٕٚ-ثزىز تَفيقي ميَنب
 * 

 
 1391 آساز

  

         

 

 ع٘اثق اجزايي : -21

 ةتبريد إتقب عْت رزيف
 ّست اؽتغبً زر عْت

 ّذم٘ر ثٚ ّبٙ 

 12 1368 ؽيالت ايزآ 1رئيظ ثٜزٙ ثززاري ٕبحيٚ  1

 36 1369 ؽيالت ىيالٓ يلّؼبٗٓ ٕبحيٚ  2

 118 1372 ىيالٓ ٗ فٖبيغ ؽيالتي ّيزسام٘چل ذبٓ ػَُ٘ رئيظ ّزمش آّ٘سػ ػبٍي 3

 14 1373 ّسيز ّطبٍؼبت ت٘عؼٚ اقتقبزي اجتْبػي ؽيالت ؽْبً 4

 61 1374 ؽيالت ايزآٛغتٚ ثزٕبّٚ ريشي آّ٘سؽي  ػض٘ 5

 51 1376 ّسيز ىزٗٙ تنٍٖ٘٘صي فيس زر ّزمش آّ٘سػ ػبٍي ٗ فٖبيغ ؽيالتي ّيزسام٘چل ذبٓ 6

 61 1381 رئيظ پضٗٛؾنسٙ آثشي پزٗري آثٜبي زاذَي )ثٖسرإشٍي( 7

 14 1387 رئيظ ّزمش َّي تحقيقبت فزآٗري آثشيبٓ مؾ٘ر 8

 36 1388 زر اّ٘ر تحقيقبت ؽيالتي تحقيقبت ؽيالت ايزآ تزُ ّؤعغّٚؾبٗر ريبعت ّح 9

 تبمٖ٘ٓ 1391 رئيظ ّزمش َّي تحقيقبت فزآٗري آثشيبٓ مؾ٘ر 11

 



 ّٜبرتٜبي ؽرقي*: -21

 ّيشآ تغَط ّٜبرت رزيف

 ػبٍي سثبٓ رٗعي  1

 ذ٘ة سثبٓ إيَيغي 2

 ذ٘ة مبّپي٘تز 3

 اضارُ ضَد. …يز آضٌايي تا ستاًْاي تيگاًِ، ماهپيَتز ٍ * در ايي جذٍل السم است تِ هْارتْايي ًظ

 عبيز ّ٘ارز: -22




