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 َاي تحقيقاتی : پزيصٌ َا ي طزح -12

 
ؽمارٌ ثثت گشارػ 

 وُايی

عال 

 خاتمٍ

عال 

 ؽزيع
 **يضعيت

عمت 

 درپزيصٌ/طزح
 رديف عىًان پزيصٌ/طزح ؽمارٌ مصًب *وًع تحقيك احذ اجزاي

 ّجطي ّرتّ٘ٚ 1375 1376 
ترف تنٍٖ٘٘غي فطآٗضزٙ ٛاي 

 پػٗٛكنسٙ تٖسضػثاؼ-قيالتي
 75-0710121000-03 ّؿتقٌ پطٗغٙ

ي ٗ تطضؾي اثطات تطذيي اظ ْٛثٖيسٛاي ّ٘جي٘ز زض مكي٘ض تيط پاييساض      

 (Penaeus indicus)ّيي٘ي ؾفيس ٖٛسي  ميفيت غصاي
1 

 ّجطي ّرتّ٘ٚ 1377 1378 

ترف تنٍٖ٘٘غي فطآٗضزٙ ٛاي 

پػٗٛكييييييينسٙ  -يقييييييييالت

 تٖسضػثاؼ

 77-0710421000-08 پطٗغٙ ّؿتقٌ

تطضؾي افت ميفيت ت٘ٓ ّاٛيآ زض مك٘ض اظ اؾنَٚ تح٘ييٌ ىييطي تيا    

 2 ؾطزذإٚ

 ّجطي ّرتّ٘ٚ 1379 1380 7/4/83ّ٘ضخ  399/83

ترف تنٍٖ٘٘غي فطآٗضزٙ ٛاي 

ٙ پػٗٛكييييييينس -قييييييييالتي

 تٖسضػثاؼ

 79-0710443000-09 پطٗغٙ ّؿتقٌ

تطضؾي ضإسّآ ٗ ميفييت غتتيئ اؾتحهياٍي اظ پ٘ؾيت ؾيهط ّاٛييآ       

 3 غاٍة ذَيج فاضؼ  

 ْٛناض انَي ّرتّ٘ٚ 1375 1376 

ترف تنٍٖ٘٘غي فطآٗضزٙ ٛاي 

پػٗٛكييييييينسٙ  -قييييييييالتي

 تٖسضػثاؼ

 75-0710421000-11 پطٗغٙ ّؿتقٌ

ّٖاؾة ىطتٚ ّاٛيآ ذَييج فياضؼ    اضائٚ ضٗقٜاي فطآٗضي ٗ تؿتٚ تٖسي

 4 ٗ زضياي ػْآ

 ْٛناض انَي ّرتّ٘ٚ 1383 1384 
ّطمع َّي تحقيقيات فيطآٗضي   

 آتعيآ
 پطٗغٙ ّؿتقٌ

-200000- 031-2 

83048-0000- 

اؾتفازٙ اظ تنٖييل تؿيتٚ تٖيسي اتْؿيفط انيال  قيسٙ زض تٜثي٘ز ظّيآ         

 ّإسىاضي ّاٛي قعً آتي تاظٙ
5 

ّ٘ضخ  86/  1560

26/12/86 
 ْٛناض انَي ّرتّ٘ٚ 1383 1385

ّطمع َّي تحقيقيات فيطآٗضي   

 آتعيآ
 پطٗغٙ ّؿتقٌ

03-200000- 031-2 

83048-0000- 
 6 تاثيط ّ٘از ٕيٜساضٕسٙ تط ػْط ّإسىاضي تطىط ّاٛي فيت٘فاه تطضؾي

ّ٘ضخ  1567/86

27/12/86 
 ْٛناض انَيّجطي/  ّرتّ٘ٚ 1383 1384

 -ترف نٖايغ غيصايي زضييايي  

 سضػثاؼپػٗٛكنسٙ تٖ
 پطٗغٙ ّؿتقٌ

-200000-029-2 

83006-0000-03 

تطضؾي اثطات ٖٛيسٍيٖو پيؽ اظ نييس تيط ميفييت ٗ ضإيسّآ ّييي٘ي        

 پطٗضقي اؾتآ ٛطّعىآ
7 

 ّجطي ّرتّ٘ٚ 1384 1387 88/ 2/8ّ٘ضخ  766/88
ّطمع َّي تحقيقيات فيطآٗضي   

 آتعيآ
 پطٗغٙ ّؿتقٌ

-200000-019-2 

84007-0000-03 

 اي ذييييال ّيييياٛي مهيييي٘ض ٕقييييطٙ اي   اظ قؿييييْت ٛيييي اؾييييتفازٙ 

(Hypophthalmichthys molitrix) تٍ٘يس فيَٚ تطاي 
8 

 ّكاٗض ّرتّ٘ٚ 1384 1386 88/ 2/8ّ٘ضخ  764/88
ّطمع َّي تحقيقيات فيطآٗضي   

 آتعيآ
 پطٗغٙ ّؿتقٌ

-200000-019-2 

84001-0000-03 

تٜيٚ ؾ٘ؾيؽ ّاٛي غٖي قسٙ تا ضٗغٔ تا اؾتفازٙ اظ فٖياٗضي اٍّ٘ؿيي٘ٓ   

 افعٗزٕي جٜت تطاتق ّعٙ، ضٕو ٗ تافت ٗ ّ٘از
9 

ّطمع َّي تحقيقيات فيطآٗضي    ْٛناض انَي ّرتّ٘ٚ 1384 1386 ّ٘ضخ 756/88 ( اظ ى٘قيت چيطخ قيسٙ    Fish ballاضظيياتي ميفيي مٖؿيطٗ م٘فتيٚ )     2-019-200000- پطٗغٙ ّؿتقٌ 10 



 3 

 ّاٛي مه٘ض ٕقطٙ اي )حاٗي يا تسٗٓ ٕكاؾتٚ( 03-0000-84002 آتعيآ 88/ 27/7 

 ّ٘ضخ 757/88

27/7 /88 
 ْٛناض انَي ّرتّ٘ٚ 1384 1387

ّطمع َّي تحقيقيات فيطآٗضي   

 آتعيآ
 پطٗغٙ ّؿتقٌ

-200000-019-2 

84006-0000-03 

 اضظياتي ّقايؿٚ اي ّاقئ آتت تطيْيٖو زض فيَٚ ّاٛي مه٘ض ٕقطٙ اي
11 

 ْٛناض انَي ّرتّ٘ٚ 1384 1387 
ّطمع َّي تحقيقيات فيطآٗضي   

 آتعيآ
 قٌپطٗغٙ ّؿت

-200000-019-2 

84003-0000-03 

تطضؾي اّنآ تٍ٘يس اؾٖل حجيِ قسٙ اظ اضافات ى٘قت ّاٛي مه٘ض 

 ٕقطٙ اي
12 

 ّجطي ّرتّ٘ٚ 1385 1386 
ّطمع َّي تحقيقيات فيطآٗضي   

 قيالت آشضتايجآ  –آتعيآ 
 زض زؾت اقساُ طط  ذال

تطضؾي ميفيت ٗ پتإؿييٌ اقتهيازي تٍ٘ييس مثياب م٘تييسٙ اظ ى٘قيت       

 مه٘ض ٕقطٙ اي، ميَنا ٗ م٘ؾٚ زض اؾتآ آشضتايجآ قطقي ّاٛيآ
13 

 ْٛناض انَي ّرتّ٘ٚ 1385 1386 
ّطمع َّي تحقيقيات فيطآٗضي   

 قيالت آشضتايجآ  –آتعيآ 
 زض زؾت اقساُ طط  ذال

( اظ ّاٛيآ  Fish paste)  ذْيط ّاٛي آّازٙ ّهطفتطضؾي تٜيٚ  

 سيسپطٗضقي ) ّاٛي ؾيِ ٗ فيت٘فاه(زض تؿتٚ تٖسي ج
14 

 ّكاٗض زض حاً اجطا 1386 1388 
ّطمع َّي تحقيقيات فيطآٗضي   

 آتعيآ
 2-12-12-86079 پطٗغٙ ّؿتقٌ

تطضؾي اثطات حٌْ ٗ ٕقٌ ٗ ٕيٜساضي  ّاٛي قعً آتي ضٕيئ مْآ 

    تٚ ن٘ضت ظٕسٙ تطميفيت ى٘قت
15 

 ْٛناض انَي ّرتّ٘ٚ 1386 1388 ّ٘ضخ  716/89

ّطمع َّي تحقيقيات فيطآٗضي   

 2-12-12-86099 پطٗغٙ ّؿتقٌ آتعيآ

تطضؾييي اّنييآ اؾييتفازٙ اظ فيييَِ ٛيياي ذيي٘ضامي ) ؾييسيِ آٍػيٖييات ٗ  

whey protein  ٙتييطاي تؿييتٚ تٖييسي ّيياٛي ميَنيياي ؾييط ٗ زُ ظز )

 ذاٍي قنِ

16 

 
30/9/

1390 
 ْٛناض انَي زض حاً اجطا 1/4/89

ّطمع َّي تحقيقيات فيطآٗضي   

ازاضٙ مييٌ قيييالت    –آتعيييآ 

 ؾيؿتآ ٗ تَ٘چؿتآ

 4-12-12-89037 طط  ذال

ّاٛي تا اؾتفازٙ اظ (  اقتطٗزً تطضؾي اّنآ تٍ٘يس ٕآ ّغعزاض )

 17 اضظآ قيْت جٖ٘ب مك٘ض اظّاٛيآ

 
31/6/

1390 
 ْٛناض انَي زض حاً اجطا 1/4/89

ّطمع َّي تحقيقيات فيطآٗضي   

ازاضٙ مييٌ قيييالت    –آتعيييآ 

 ؾيؿتآ ٗ تَ٘چؿتآ

 4-12-12-89023 طط  ذال

زض ّاٛي ٕٚ ٛاي ّرتَف ظ ى٘ا يّٛاپ٘زض ؾ٘ج  ٍ٘يسٓ تتطضؾي اّنا

 18  اؾتآ ؾيؿتآ ٗ تَ٘چؿتآ

 ْٛناض انَي زض حاً اجطا 1/4/89 1/4/91 
ّطمع َّي تحقيقيات فيطآٗضي   

 قيالت مطّإكاٙ –آتعيآ 
 4-12-12-89003 طط  ذال

ىطّاتي زض اؾتآ پطٗضقي تطضؾي اّنآ تٜث٘ز حٌْ ٗ ٕقٌ ّاٛيآ 

 مطّإكاٙ
19 

 ْٛناض انَي زض حاً اجطا 1388 1389 
ّطمع َّي تحقيقيات فيطآٗضي   

 آتعيآ
 2-12-12-88064 پطٗغٙ ّؿتقٌ

پاؾت٘ضيعاؾي٘ٓ ؾطز فيَٚ قعً آتي ضٕيئ مْآ تا اؾتفازٙ اظ اقؼٚ 

 ىاّا ٗ اضظياتي ػْط ّإسىاضي ّحهً٘ 
20 

 ْٛناض انَي حاً اجطازض  1389 1390 
ّطمع َّي تحقيقيات فيطآٗضي   

 آتعيآ
 زض زؾت اقساُ پطٗغٙ ّؿتقٌ

ط ت( ثيؼي )ضظّاضي ٗ آٗيكٔتؼيئ تأثيط اؾتفازٙ اظ ٕيٜساضٕسٙ ٛاي ط

 پايساضي ى٘قت تسٗٓ اؾتر٘آ ّاٛي مه٘ض ٕقطٙ اي زض قطايط إجْاز
21 
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 ّجطي زض حاً اجطا 1/8/89 1/1/91 
ّطمع َّي تحقيقيات فيطآٗضي   

 آتعيآ
 2-12-12-89129 پطٗغٙ ّؿتقٌ

تفازٙ اظ غتتئ اؾترطاج قسٙ اظ ظايسات فطآٗضي تطضؾي اّنآ اؾ

 مه٘ض ّاٛيآ پطٗضقي زض تٍ٘يس مطٙ مِ چطب
22 

 ْٛناض انَي زض حاً اجطا 1/7/89 1/1/91 

ّطمع َّي تحقيقيات فيطآٗضي   

 2-12-12-89099 پطٗغٙ ّؿتقٌ آتعيآ

تطضؾي اّنآ اؾتفازٙ اظ ػهاضٙ زإٚ إي٘ض، ماتچئ، فطٍٗيل اؾيس ٗ 

ٗضؾيًٖ٘ جٜت جَ٘ىيطي اظ ايجاز ٍنٚ ؾياٙ زض ّيي٘ي ٛيعيٌ ضظ-4

 پطٗضقي

23 

 ٕاظط زض حاً اجطا 1/7/89 1/1/91 

ترف تي٘تنٍٖ٘٘غي ٗ فيطآٗضي  

ّ٘ؾؿييٚ تحقيقييات    –آتعيييآ 

 قيالت ايطآ

 2-12-12-89109 پطٗغٙ ّؿتقٌ

تطضؾي تحَيَي ٗ جْؼثٖسي ّطاٍؼاتي تٍ٘يس فطآٗضزٙ ٛاي قيالتي اظ 

إجاُ ىطفتٚ زض مك٘ض  فاظ اًٗ (( يآ زضياييظايسات تاقيْإسٙ آتع

 جْٜ٘ضي اؾالّي ايطآ

24 

 
30/8/

91 
 ْٛناض انَي زض حاً اجطا 1/9/89

ترف تي٘تنٍٖ٘٘غي ٗ فيطآٗضي  

ّ٘ؾؿييٚ تحقيقييات    –آتعيييآ 

 قيالت ايطآ

 پطٗغٙ ّؿتقٌ
89113-8907-12-

12-12 

تطضؾي اثط إجْاز ؾطيغ ٗ مٖس ضٗي ميفيت ى٘قت ّاٛي تيالپيا ) 

 25 نِ ذاٍي ٗ فيَٚ ( ق

 
30/8/

91 
 ٕاظط زض حاً اجطا 1/9/89

ّطمع َّي تحقيقيات فيطآٗضي   

 آتعيآ
 پطٗغٙ ّؿتقٌ

89113-8907-12-

12-12 

اضظياتي تاظىي ى٘قت ّاٛي تيالپيا ٕيٜساضي قسٙ زض يد ٗ زّاي 

 يرچاً تٚ ضٗـ إساظٙ ىيطي قاذم ٛاي ميفيت
26 

 
30/8/

91 
 ٕاظط زض حاً اجطا 1/9/89

َّي تحقيقيات فيطآٗضي    ّطمع

 آتعيآ
 4-12-12-89181 پطٗغٙ ّؿتقٌ

 تطضؾي تٍ٘يس تطىط تَفيقي اظ ى٘قت ّاٛيآ ميَنا ٗ مه٘ض ٕقطٙ اي
27 

 ٕ٘ع تحقيق : پطٗغٙ ، طط  َّي ، طط  ّكتطك ، طط  ّؿتقٌ ، طط  ذال ، طط  ق٘ضاي تحقيقات ٗ فٖاٗضي اؾتآ. *
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 وًآيري، اختزاع، اتتكار ي .... -13

 رديف مًرد *محل تاييذ يا ثثت ختاري

 1 مه٘ض ّاٛيآفٖاٗضي تٍ٘يس نٖؼتي فيَٚ تسٗٓ اؾتر٘آ اظ  ازاضٙ ثثت ّاٍنيت ٛاي نٖؼتي زض زؾت اقساُ

 

 

 

 مقاالت علمی ي پضيَؾی : -14

 عال وگاروذگان
ؽمارٌ 

 مجلٍ

عىًان مجلٍ/عىًان 

 َمايؼ...

 ومًوٍ ارائٍ

 عىًان

ف
دي

ر
ج  
چا سٙ
ق

ؾتط 
پ٘

ٕي 
ٖطا
ؾر

 

   * ٗ ؾاظٕسىيپػٗٛف   1381 اًٗ

قطايط حٌْ ٗ ٕقٌ ت٘ٓ ّاٛيآ نيس 

قسٙ تٚ ن٘ضت قثإٚ ضٗي قٖاٗضٛاي 

 ؾٖتي زض اؾتآ ٛطّعىآ

1 

 *   قيالت ايطآ مٖيطٙ َّي  1377 اًٗ

اثطات تطذي اظ ْٛثٖسٛاي ّؼسٕي 

ّ٘ج٘ز زض مك٘ض تط ميفيت ٗ پايساضي 

 غصاي ّيي٘ي ؾفيس ٖٛسي

2 

  1380 اًٗ
ظزْٛئ مٖيطٙ َّي زٗا

 *   نٖايغ غصايي مك٘ض

قطايط ٖٛسٍيٖو ت٘ٓ ّاٛيآ نيس قسٙ 

تٚ ن٘ضت چٖس ضٗظٙ )يري( تط ضٗي 

 قٖاٗضٛاي ؾٖتي زض اؾتآ ٛطّعىآ

3 

  1381 اًٗ
ؾيعزْٛئ مٖيطٙ َّي 

 *   نٖايغ غصايي مك٘ض

اثط تأذيطٛاي يد ىصاضي پؽ اظ نيس 

تط ميفيت ٗ ػْط ٕيٜساضي ّيي٘ي 

 (Metapenaeus affinis)ؾفيس 
4 

   * ّجَٚ ػَْي قيالت ايطآ  1383 اًٗ

ّقايؿٚ ضإسّآ ٗ ميفيت غتتئ 

اؾتحهاٍي اظ پ٘ؾت ؾهط ّاٛيآ غاٍة 

 ذَيج فاضؼ

5 

   * پػٗٛف ٗ ؾاظٕسىي  1383 اًٗ

اثط تيْاضٛاي ّرتَف تا اؾيسٛاي 

مَطيسضيل ٗ اؾتيل تط ميفيت ٗ 

ضإسّآ اؾتحهاً غتتئ اظ پ٘ؾت 

 اٛي ىعٕسٙؾهط ّ

6 

  1387 اًٗ
اٍٗئ مٖفطإؽ ػَُ٘ 

*  قيالت ٗ آتعيآ ايطآ
  

اؾتحهاً ى٘قت  ضإسّآ ّقايؿٚ

چطخ مطزٙ ٗ ؾ٘ضيْي اظ ؾايعٛاي 

 ّرتَف ّاٛي مه٘ض ٕقطٙ اي

7 

  1387 ؾُ٘
اٍٗئ مٖفطإؽ ػَُ٘ 

*   قيالت ٗ آتعيآ ايطآ
 

تطضؾي تاثيط اؾيس اؾن٘ضتيل تط 

ّاٛي ميفيت ٗ ّإسىاضي تطىط 

 فيت٘فاه

8 

  1387 زُٗ

 مٖفطإؽپإعزْٛئ 

ظيؿت  ؾطاؾطي إجْٔ

 قٖاؾي

 *
  

قطايط ّينطٗتي فيَٚ ٛاي تٍ٘يس قسٙ 

 زض تاظاض ّاٛي فطٗقآ تٖسضػثاؼ
9 
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   * ّجَٚ ػَْي قيالت ايطآ 19(  1)  1389تٜاض زُٗ

قٖاؾايي قؿْت ٛاي تسٗٓ اؾتر٘آ 

زض فيَٚ ّاٛي مه٘ض ٕقطٙ اي 

(Hypophthalmichthys molitrix ) 

10 

 ؾُ٘
Agu. 
14-17 
2009 

 Aquaculture Europe, 
2009, Norway   *

 

Comparing mince and surimi 
production yield from Crucian 

carp and Silver carp 
11 

 اًٗ
Nov. 
3 - 6, 
2009 

 
Asian-Pacific 

Aquaculture 2009 - 
Kuala Lumpur, 

Malaysia - 

 *  

Comparing fillet and minced 
production yield from 

underutilized size of Crucian 
carp (Carassius auratus 
gibelio) and Silver carp 

(Hypophthalmichthys molitrix) 

12 

 زُٗ
Nov. 
3 - 6, 
2009 

 
Asian-Pacific 

Aquaculture 2009 - 
Kuala Lumpur, 

Malaysia - 

  *
 

The quality of surimi 
produced from crucian carp   
(Carassius auratus gibelio) 

13 

  9831 پٖجِ

پػٗٛكي ػَُ٘  -ّجَٚ ػَْي

 ظيؿتي

 زإكياٙ آظاز اؾالّي

 ٗاحس تٛيجآ
*   

إجْازظزايي تط ّيعآ تاثيط ظّآ ٗ قطايط

آّئ ٛاي تي٘غٕيل ٗ تغييطات تاض 

زض ّاٛي ٛ٘ٗض زض  يّينطٗت

 ماضذإجات مٖؿطٗ مك٘ض

14 

1389تٜاض زُٗ  
 ؾاً اًٗ
 1پيف قْاضٙ 

 ّجَٚ آتعيآ ٗ قيالت

) زإكياٙ آظاز اؾالّي ٗاحس 

 تٖسضػثاؼ (

*   

ّقايؿٚ ٖٛسٍيٖو پؽ اظ نيس تط ميفيت ٗ 

 ضإسّآ ّيي٘ي پطٗضقي اؾتآ ٛطّعىآ
15 

ؾيس حؿٔ جَيَي ٗ 

 ػثاؾؼَي ّطَثي

27-26 

تْٜٔ 

1389 

 
ٕرؿتئ ْٛايف َّي 

ٗ تٜساقت  فطآٗضي

 ٘تت قيالتيّحه

  * 
تٍ٘يس فيَٚ ّطغ٘ب مِ اؾتر٘آ اظ 

ّاٛي مه٘ض ٕقطٙ اي 

(Hypophthalmichthys 

molitrix) 

16 

ؾيس حؿٔ جَيَي، ؾؼيس 

ج٘آ، ؾياّل ّٜيٖي، 

قطتآ ظاضع ىكتي، 

فطقتٚ ذساتٖسٙ ٗ 

 ْٖٛاض ّؼهّ٘ٚ

27-26 

تْٜٔ 

1389 

 
ٕرؿتئ ْٛايف َّي 

ٗ تٜساقت  فطآٗضي

 ّحه٘تت قيالتي

 *  

ٕؿيٌ تٍ٘يس مثاب م٘تيسٙ اظ ى٘قت پتا

ميَنا ّاٛيآ زضياي ذعض زض اؾتآ 

 آشضتايجآ قطقي

17 

ؾيس حؿٔ جَيَي، ؾؼيس 

فطيسٗٓ ضفيغ  ج٘آ،

قطتآ ظاضع ىكتي،  پ٘ض؛

ٗ فطقتٚ  ّؼهّ٘ٚ ضْٖٛا

 ذساتٖسٙ

27-26 

تْٜٔ 

1389 

 
ٕرؿتئ ْٛايف َّي 

ٗ تٜساقت  فطآٗضي

 ّحه٘تت قيالتي

  * 

ٙ ّاٛي اظ ى٘قت تٍ٘يس مثاب م٘تيس

مه٘ض ٕقطٙ اي 

(Hypophthalmichthys 

molitrix) 
 

18 

، يؾيس حؿٔ جَيَ

، يػثاؼ ْٛطٕو اّك

ؾؼيس ج٘آ ٗ فطيسٗٓ 

 ضفيغ پ٘ض

27-26 

تْٜٔ 

1389 

 
ٕرؿتئ ْٛايف َّي 

ٗ تٜساقت  فطآٗضي

 ّحه٘تت قيالتي

 *  

ى٘قت چطخ  ّقايؿٚ ضإسّآ تٍ٘يس

 ؾ٘ضيْي اظ ّاٛيآ ماضاؼمطزٙ ٗ 

 (Carassius auratus gibelio) 
اي  مه٘ض ٕقطٙ  ٗ

(Hypophthalmicthys 
molitrix) 

19 

ٗ  ػثاؼ ْٛطٕو اّكي

 ؾيس حؿٔ جَيَي

 

27-26 

تْٜٔ 

1389 

 
ٕرؿتئ ْٛايف َّي 

ٗ تٜساقت  فطآٗضي

 ّحه٘تت قيالتي

 *  

تؼيئ ميفيت ؾ٘ضيْي تٍ٘يسي اظ 

 Carassius) (ّاٛي ماضاؼ

auratus gibelio 

20 
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جَيَي ٗ ؾيس حؿٔ 

 ؾؼيس ج٘آ

27-26 

تْٜٔ 

1389 

 
ٕرؿتئ ْٛايف َّي 

ٗ تٜساقت  فطآٗضي

 ّحه٘تت قيالتي

  * 

تؼيئ  تطميثات تقطيثي إساظٙ ٛاي 

ّرتَف ّاٛي مه٘ضٕقطٙ اي  

(Hypophthalmichthys 

molitrix تٚ ّٖظ٘ض ماضتطزٛاي )

 تنٍٖ٘٘غيل ٗ فطآٗضي

21 

ػَي انغط ذإي پ٘ض، 

ظيٖة مچَني ، ٛازي 

از ٍٖيطٗزي، قطتآ اضق

ظاضع ىكتي، ؾيس حؿٔ 

ْٛاي٘ٓ حؿئ  جَيَي،

 ظازٙ

27-26 

تْٜٔ 

1389 

 
ٕرؿتئ ْٛايف َّي 

ٗ تٜساقت  فطآٗضي

 ّحه٘تت قيالتي

 *  

تطضؾي تؼيئ تطمية قيْيايي ٗ اضظـ 

غصايي ػضالت مه٘ض ّاٛيآ ٖٛسي ، 

 Catlaماتال  Labeo rohitaضٗٛ٘ 

catla  ًّٗطيياOrrhinus 

mrigala طٗضقي زض ايطآپ 

 

22 

 ،ضػَي انغط ذإي پ٘

ٛازي  ظيٖة مچَني،

ؾيس  اضقاز ٍٖيطٗزي،

قعتآ  حؿٔ جَيَي،

 ّٜطآ ياؾْي ،عظاض

27-26 

تْٜٔ 

1389 

 
ٕرؿتئ ْٛايف َّي 

ٗ تٜساقت  فطآٗضي

 ّحه٘تت قيالتي
 *  

تطضؾي ٗ تؼيئ تطمية ٗظٕي)ضإسّآ 

فيَٚ( إساّٜاي مه٘ضّاٛيآ ٖٛسي 

 يياًضٗٛ٘،ماتال،ّط

 

23 

ّؼهّ٘ٚ ضْٖٛا، ؾيس 

حؿٔ جَيَي، ؾؼيس 

ج٘آ ، فطقتٚ ذساتٖسٙ، 

ؾيس ضؾً٘ اضقس ٗ 

 ؾتاضٙ نْسي

 

27-26 

تْٜٔ 

1389 

 
ٕرؿتئ ْٛايف َّي 

ٗ تٜساقت  فطآٗضي

 ّحه٘تت قيالتي

  * 
تاثيط جاييعيٖي ى٘قت ّيي٘ تط 

 ذه٘نيات حؿي تطىط ّاٛي

 

24 

فطقتٚ ذساتٖسٙ، ؾيس 

حؿٔ جَيَي، ؾؼيس 

ٓ، ّؼهّ٘ٚ ضْٖٛا ٗ ج٘ا

 ؾتاضٙ نْسي

27-26 

تْٜٔ 

1389 

 
ٕرؿتئ ْٛايف َّي 

ٗ تٜساقت  فطآٗضي

 ّحه٘تت قيالتي

  * 

ذه٘نيات حؿي ؾاتز تٜيٚ قسٙ تا 

زضنسٛاي ّرتَف ّيي٘ي پطٗضقي 

 ضيع إساُ

 

25 

ي٘ؾف آفتاتؿ٘اض، ؾيس 

حؿٔ جَيَي، ؾَيِ 

 قطيفيآ، ّحؿٔ

 اٍَّٚن٘تي، حجت 

فطٗغي فطز، قٜطٗظ 

 طيطاٛ

15-14 

1389آشض   
 *   طآيي٘ي اْٛايف ّي ؾّ٘ئ 

تط  CSWتأثيط ٖٛسٍيٖو تٚ ضٗـ 

حفظ ميفيت ّيي٘ي پطٗضقي زض 

 اؾتآ ٛطّعىآ

 

26 

فطقتٚ ذساتٖسٙ ، ؾؼيس 

ج٘آ ، ؾيس حؿٔ 

 جَيَي ٗ ّؼهّ٘ٚ ضْٖٛا

 

15-14 

1389آشض   
 *   طآيي٘ي اْٛايف ّي ؾّ٘ئ 

تغييطات حؿي ؾاتز ّيي٘ي ٕيٜساضي 

 ٙ زض زّاي يرچاًقس

 

27 

، ؾيس ّؼهّ٘ٚ ضْٖٛا

حؿٔ جَيَي، ؾؼيس 

ج٘آ ، فطقتٚ ذساتٖسٙ، 

 ؾيس ضؾً٘ اضقس

15-14 

1389آشض   
 *   طآيي٘ي اْٛايف ّي ؾّ٘ئ 

تغييطات قاذم ٛاي فؿاز زض تطىط 

تَفيقي ّاٛي ٗ ّيي٘ زض زّاي 

 ؾطزذإٚ

 

28 
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ؾيس حؿٔ جَيَي ٗ 

 ؾؼيس ج٘آ

 

27-26 

تْٜٔ 

1389 

 
ْٛايف َّي ٕرؿتئ 

ٗ تٜساقت  فطآٗضي

 ّحه٘تت قيالتي

 *  

تؼيئ تطميثات تقطيثي إساظٙ ٛاي 

ّرتَف ّاٛي مه٘ضٕقطٙ اي 

(Hypophthalmichthys 

molitrix تٚ ّٖظ٘ض ماضتطزٛاي )

 تنٍٖ٘٘غيل ٗ فطآٗضي

 

29 

فطيسٗٓ ضفيغ پ٘ض ، 

ػثاؾؼَي ّطَثي، ؾيس 

حؿٔ جَيَي، ّحْ٘ز 

ٗطٔ زٗؾت ٗ ؾؼيس 

 ج٘آ

27-26 

ْٔ تٜ

1389 

 
ٕرؿتئ ْٛايف َّي 

ٗ تٜساقت  فطآٗضي

 ّحه٘تت قيالتي

  * 

تاثيط ٕكاؾتٚ ٛاي ىٖسُ ٗ ؾية ظّيٖي 

تط ذ٘ال حؿي م٘فتٚ ّاٛي مه٘ض 

 ٕقطٙ اي مٖؿطٗ قسٙ

 

30 

 ػثاؾؼَي ّطَثي،

ؾؼيس ج٘آ، ؾيس حؿٔ 

جَيَي ٗ قطتآ ظاضع 

 ىكتي

27-26 

تْٜٔ 

1389 

 
ٕرؿتئ ْٛايف َّي 

ٗ تٜساقت  فطآٗضي

 ه٘تت قيالتيّح
 *  

تاثيط فهٌ تط ّست ظّآ جْ٘ز ٕؼكي 

(Rigor mortis  ًزض ّاٛي قع)

 آتي ضٕيئ مْآ

 

 

31 

ؾؼيس ج٘آ، ػثاؾؼَي 

ّطَثي ، ؾيس حؿٔ 

جَيَي ، فطقتٚ ذساتٖسٙ 

، قطتآ ظاضع ىكتي 

 ٗ ،ّحْ٘ز ٗطٔ زٗؾت

 ّؼهّ٘ٚ ضْٖٛا

 

27-26 

تْٜٔ 

1389 

 
ٕرؿتئ ْٛايف َّي 

ٗ تٜساقت  فطآٗضي

 ّحه٘تت قيالتي

 *  
ٗضؼيت ٖٛسٍيٖو ظٕسٙ ّاٛي قعً 

 آتي ضٕيئ مْآ زض قٜط تٜطآ

 

32 

فطقتٚ ذساتٖسٙ ، ؾيس 

حؿٔ جَيَي ، ؾؼيس 

ج٘آ ، قطتآ ظاضع 

 ىكتي ٗ ّؼهّ٘ٚ ضْٖٛا

27-26 

تْٜٔ 

1389 

 
ٕرؿتئ ْٛايف َّي 

ٗ تٜساقت  فطآٗضي

 ّحه٘تت قيالتي

 *  

يس ٗ تغييطات قاذم ٛاي پطامؿ

TVN  ؾاتز ّيي٘ طي ٕيٜساضي زض

 زّاي يرچاً

 

 

33 

، يؾيس حؿٔ جَيَ

ّؼهّ٘ٚ ضْٖٛا، ؾؼيس 

ج٘آ، قطتآ ظاضع 

ىكتي، فطقتٚ ذساتٖسٙ ٗ 

 احس قاؾْي

27-26 

تْٜٔ 

1389 

 
ٕرؿتئ ْٛايف َّي 

ٗ تٜساقت  فطآٗضي

 ّحه٘تت قيالتي

 *  

تغييطات حؿي تطىط تَفيقي ّيي٘ ٗ 

 ذإّٚاٛي طي ٕيٜساضي زض ؾطز

 

34 

ػَي انغط ذإي پ٘ض، 

ّحْ٘ز ٗطٔ زٗؾت 

آتنٖاض، ػثاؾؼَي ّطَثي، 

ؾيس حؿٔ جَيَي، پيْآ 

 تٜكتي

27-26 

تْٜٔ 

1389 

 
ٕرؿتئ ْٛايف َّي 

ٗ تٜساقت  فطآٗضي

 ّحه٘تت قيالتي

 *  

اضظياتي ٗ ّقايؿٚ ميفيت غتتئ 

اؾيسي حانٌ اظ ضايؼات مه٘ض 

 ّؼٍْ٘ي تا ّٖاتغ زييط

 

 

35 

إي، ػَي ٕسا ّيطظاذ

انغط ذإي پ٘ض، حْيس 

، ؾيس ٓػالف ٕ٘يطيا

 َيَيحؿٔ ج

27-26 

تْٜٔ 

1389 

 
ٕرؿتئ ْٛايف َّي 

ٗ تٜساقت  فطآٗضي

 ّحه٘تت قيالتي

 *  

 TVB-Nتطضؾي تغييطات قاذم 

ّاٛي قعً آتي زٗزي ىطُ نٖؼتي زض 

 قطايط ٕيٜساضي زض يرچاً

 

36 
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 ض،ػَي انغط ذإي پ٘

حْيس ، ٕسا ّيطظاذإي

، ؾيس ٘يطيآػالف ٕ

 َيحؿٔ جَي

27-26 

تْٜٔ 

1389 

 
ٕرؿتئ ْٛايف َّي 

ٗ تٜساقت  فطآٗضي

 ّحه٘تت قيالتي

 *  

فطآٗضزٙ قعً آتي زٗزي ىطُ ّقايؿٚ 

نٖؼتي زض تؿتٚ تٖسي ٛاي ّرتَف اظ 

حيث قاذم پطامؿيس زض قطايط 

 ٕيٜساضي زض يرچاً

 

37 

يعزآ ّطازي، ػثاؾؼَي 

ّطَثي، ػَي انغط ذا 

ضؾً٘ ٕي پ٘ض، ؾيس 

اضقس، ؾيس حؿٔ 

قطتآ ظاضع  ،جَيَي

 ىكتي

27-26 

تْٜٔ 

1389 

 
ٕرؿتئ ْٛايف َّي 

ٗ تٜساقت  فطآٗضي

 ّحه٘تت قيالتي

 *  

ّاٛي تيالپيا: ٗيػٙ ىي ٛاي فطآٗضي 

 ،تاظاض ٗ ّهطف

 

38 

ّؼهّ٘ٚ  ،ٓؾؼيس ج٘ا

ضْٖٛا، ؾيس حؿٔ 

، احس قاؾْي ،جَيَي

 فطقتٚ ذساتٖسٙ

27-26 

تْٜٔ 

1389 

 
ف َّي ٕرؿتئ ْٛاي

ٗ تٜساقت  فطآٗضي

 ّحه٘تت قيالتي

 *  

ّقايؿٚ ذه٘نيات حؿي ّاضيٖاز 

 ميَناي تٜيٚ قسٙ تٚ ضٗـ ؾطز ٗ ىطُ

 

39 

پيْآ تٜكتي، قطتآ 

، ؾيس حؿٔ ظاضع ىكتي

 جَيَي

27-26 

تْٜٔ 

1389 

 
ٕرؿتئ ْٛايف َّي 

ٗ تٜساقت  فطآٗضي

 ّحه٘تت قيالتي

 *  

ػٌْ آٗضي ترِ ّاٛيآ ضاٛناضي 

 يف تٜطٙ تطزاضي اظ آتعيآتطاي افعا

 

40 

ػثاؾؼَي ّطَثي، ؾؼيس 

، ؾيس حؿٔ ٓج٘ا

 ،ي، احس قاؾْجَيَي

، فطقتٚ ّؼهّ٘ٚ ضْٖٛا

 ذساتٖسٙ

27-26 

تْٜٔ 

1389 

 
ٕرؿتئ ْٛايف َّي 

ٗ تٜساقت  فطآٗضي

 ّحه٘تت قيالتي

  * 
تاثيط اقؼٚ ىاّا تط ّيعآ اؾيسٛاي 

زض فيَٚ ّاٛي  EPA  ٗDHAچطب 

 آقعً آتي ضٕيئ مْ

 

41 

ػَي انغط ذإي پ٘ض 

ؾيس  ،ؾيس ضؾً٘ اضقس،

ػثاؾؼَي  ،حؿٔ جَيَي

قطتآ ظاضع  ّطَثي،

 ىكتي، ّؼهّ٘ٚ ضْٖٛا

27-26 

تْٜٔ 

1389 

 
ٕرؿتئ ْٛايف َّي 

ٗ تٜساقت  فطآٗضي

 ّحه٘تت قيالتي

  * 

تطضؾي ضٗقٜاي انٍ٘ي حٌْ ٗ ٕقٌ ) 

ٖٛسٍيٖو (ّاٛيآ پطٗضقي ىطّاتي زض 

 اؾتآ مطّإكاٙ

 

42 

ثاؼ ْٛطٕو اّكي، ػ

ؾيس حؿٔ جَيَي، 

ّٖه٘ض ػثاؼ ظازٙ ٗ 

 ؾَطٖت ٕجاض ٍكيطي

20-17  

غإ٘يٚ 

2011 

Kochi, 
India 

Asian- Pacific 
Aquaculture 2011  *  

Comparing fillet' minced 
and surimi production yield 

from crucian carp 
(Carassius auratus gibelio) 

and silver carp 
(Hypophthalmichthys 

molitrix) 

43 

 ؾيسحؿٔ جَيَي

20-22 

اضزيثٜكت 

1390 

زإكياٙ آظاز 

 تٛيجآ

زّٗئ مْفطإؽ َّي ػَُ٘ 

 *   قيالت ٗ آتعيآ

ٕقف تحقيقات فطآٗضي آتعيآ زض 

 ت٘ؾؼٚ قيالت مك٘ض
44 

ؾيسحؿٔ جَيَي، 

 آقاظازٙ ٗ ات٘يي

20-22 

اضزيثٜكت 

1390 

زإكياٙ آظاز 

 تٛيجآ

ؽ َّي ػَُ٘ زّٗئ مْفطإ

 *   قيالت ٗ آتعيآ

قسٙ تا  سيچطب تٍ٘ مِ سياؾهط تيفيم

 ياظ پ٘ؾت ّاٛ ياؾتحهاٍ ٔيغتت

                     يا مه٘ض ٕقطٙ

(Hypophthalmichthys 

molitrix) 

45 
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 سيؾ ٙ،فطقتٚ ذساتٖس

 ،يَيحؿٔ جَ

ج٘آ، ّؼهّ٘ٚ سيؾؼ

ضْٖٛا، ّحْ٘ز ٗطٔ 

زٗؾت ٗ فطحٖاظ 

 ييٍنعا

20-22 

كت اضزيثٜ

1390 

زإكياٙ آظاز 

 تٛيجآ

زّٗئ مْفطإؽ َّي ػَُ٘ 

  *  قيالت ٗ آتعيآ

 ينطٗتيفؿاز ّ يقاذم ٛا طاتييتغ

قسٙ زض  يٕيٜساض يي٘يزض ؾاتز ّ

 رچاًي يزّا

46 

، يػثاؼ ْٛطٕو اّك

 ،يَيحؿٔ جَ سيؾ

 سيؾؼ پ٘ض، غيضف سٗٓيفط

 قٜؿ٘اض ٔيج٘آ،ضاق

20-22 

اضزيثٜكت 

1390 

زإكياٙ آظاز 

 آتٛيج

زّٗئ مْفطإؽ َّي ػَُ٘ 

  *  قيالت ٗ آتعيآ

اظ  يسيتٍ٘ يْيؾ٘ض تيفيم ٔييتؼ

مه٘ض ٕقطٙ  يّاٛ يتجاض طيغ يعٛايؾا

 Hypophthalmichthys) يا

molitrix) 

47 

 يػثاؾؼَ ٬ج٘آ سيؾؼ

حؿٔ  سيؾ ٬يّطَث

فطقتٚ  ٬يَيجَ

ّؼهّ٘ٚ ضْٖٛا ٬ذساتٖسٙ

 ٗ ّحْ٘ز ٗطٔ زٗؾت

20-22 

اضزيثٜكت 

1390 

آظاز  زإكياٙ

 تٛيجآ

زّٗئ مْفطإؽ َّي ػَُ٘ 

  *  قيالت ٗ آتعيآ

  يپطت٘ ىاّا تط قاذم ٛا  طيتاث

قعً  يّاٛ َٚيزض ف يچطت ٘ٓيساؾيامؿ

 يٕيٜساض يمْآ ط ٔيضٕي يآت

 رچاًي طيقطا زض

48 

ٗ  ؾيس حؿٔ جَيَي

 ػثاؼ ْٛطٕو اّكي
9819 

زض زؾت 

 چاج
   * ّجَٚ ػَْي قيالت ايطآ

 يحؿ تيفيٗ م ييايْيق ،ينيعيف طاتييتغ

 يمه٘ض ٕقطٙ ا يّٖجْس ّاٛ يْيؾ٘ض

(Hypophthalmichthys molitrix )

زضجٚ  -18زض ؾطزذإٚ يٕيٜساض يط

 ٘ؼيؾَؿ

49 

قطتآ ظاضع ىكتي، 

ػثاؾؼَي ّطَثي، ؾيس 

حؿٔ جَيَي، ػَي انغط 

ذإي پ٘ض، إ٘قٚ 

 م٘چنيآ

9831  
 ّجَٚ آتعيآ ٗ قيالت

   * پيف قْاضٙ زُٗ

يٖو تط ضٗـ ٛاي تطيْ تطضؾي تاثيط

ميفيت ٗ ضإسّآ تٍ٘يس فيَٚ ّاٛي مه٘ض 

 (Hypophthalmichthys  ٕقطٙ اي

molitrix) 

50 

ػثاؼ ْٛطٕو اّكي، 

 ؾيس حؿٔ جَيَي
52/8/19  

ْٛايف َّي پؿْإسٛاي 

مكاٗضظي ٗ ّٖاتغ طثيؼي، 

پاضك ػَِ ٗ فٖاٗضي 

 ىيالٓ

 *  

تٍ٘يس ؾ٘ضيْي اظ ّاٛيآ مِ ّهطف ٗ 

 تهازيفاقس اضظـ اق
51 

 

 

 كتة ي عايز آثار مىتؾز ؽذٌ : -15

 د تعذا تاريخ چاج

 صفحات

 رديف عىًان *وًع  تيزاص

1373   
پايآ ٕاّٚ 

 ماضقٖاؾي اضقس

تييط ضإييسّآ ٗ ميفيييت مٖؿييطٗ قيياضچ  EDTAتطضؾييي اثييطات اؾيييس ؾيييتطيل ٗ 

 Agaricus bisporusذ٘ضامي 

 

1 

 2 ضي ّيي٘ؾٍ٘فيت ٛا زض نٖؼت فطآٗ ّقاٍٚ ىطزآٗضي   1375

 3 فطآٗضي ٗ مٖتطً ميفيت ّيي٘ جعٗٙ آّ٘ظقي   1375

 4 ٕقف ْٛثٖسٛا زض غصاي آتعيآ ّقاٍٚ ىطزآٗضي   1375

1377   
ىعاضـ ٕٜايي 

 تحقيقاتي پطٗغٙ

تطضؾي اثطات تطذي اظ ْٛثٖسٛاي ّ٘ج٘ز زض مك٘ض تط پايساضي ٗ ميفييت غيصايي   

 (Penaeus indicus)ّيي٘ي ؾفيس ٖٛسي 
5 

زؾت٘ضاٍؼٌْ    1376  6 زؾت٘ضاٍؼٌْ تٜساقتي ج٘قإسٓ ٗ ذكل مطزٓ ّيي٘
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 اجطايي 

 7 زٗضٙ آّ٘ظقي فطآٗضي ّيي٘ي پطٗضقي جعٗٙ آّ٘ظقي   1379

 8 فطآٗضزٙ ٛاي ترْيطي ّاٛي زض آؾياي جٖ٘ب قطقي تطجْٚ   1379

1380   
ىعاضـ ٕٜايي 

 تحقيقاتي پطٗغٙ

 تح٘يٌ ىيطي تا ؾطزذإٚ تطضؾي افت ميفيت ت٘ٓ ّاٛيآ زض مك٘ض اظ اؾنَٚ 
9 

 10 ضايؼات آتعيآ ّقاٍٚ ىطزآٗضي   1380

1382   
ىعاضـ ٕٜايي 

 تحقيقاتي پطٗغٙ

تطضؾي ضإسّآ ٗ ميفيت غتتئ اؾتحهاٍي اظ پ٘ؾيت ؾيهط ّاٛييآ غاٍية ذَييج      

 فاضؼ
11 

 12 ٕقف ترف فطآٗضي آتعيآ زض اّٖيت غصايي تطجْٚ   1382

1387   
ىعاضـ ٕٜايي 

 قيقاتيپطٗغٙ تح

 Hypophthalmichthys) اظ قؿْت ٛاي ذال ّاٛي مه٘ض ٕقيطٙ اي اؾتفازٙ 

molitrix) تٍ٘يس فيَٚ تطاي 
13 

1388   
ىعاضـ ٕٜايي 

 پطٗغٙ ذال

   ٓ  تطضؾييي ميفيييت ٗ پتإؿيييٌ اقتهييازي تٍ٘يييس مثيياب م٘تيييسٙ اظ ى٘قييت ّاٛيييا

 مه٘ض ٕقطٙ اي، ميَناي زضياي ذعض ٗ م٘ؾٚ زض اؾتآ آشضتايجآ قطقي 
14 

 

 

 تؾًيقات ي جًايش علمی : -16

 رديف مًرد اعطاء ؽذٌ تاريخ اعطاء

 1 ٍ٘  تقسيط ّؼاٗٓ ٗظيط ٗ ّسيط ػاٌّ قيالت ايطآ 1376

 2 ٍ٘  تقسيط ّؼاٗٓ ٗظيط ٗ ّسيط ػاٌّ قيالت ايطآ 1379

 3 ىآ(ٍ٘  تقسيط)ّطتي ْٕٕ٘ٚ اؾتآ ٛطّع ّؼاٗٓ تطٗيج ٗ ٕظاُ تٜطٙ تطزاضي ٗظاضت جٜاز مكاٗضظي 1381

 4 (تحقيقات فطآٗضي ّحقق ْٕٕ٘ٚ ّطمع َّيتقسيط)ٍ٘   ّ٘ؾؿٚ تحقيقات قيالت ايطآ ضييؽ 1385

 ّؼاٗٓ ٗظيط ٗ ضييؽ ؾاظّآ تات 1389/ 11/  26
ٍ٘  تقسيط)زؾتياتي تٚ زإف فٖي تٍ٘يس فيَٚ مِ 

 اؾتر٘آ اظ قؿْت ٛاي ذال ّاٛي مه٘ض ٕقطٙ اي
5 

 

 َاي... علمی ي پضيَؾی داخلی ي خارجی : يغيًوُا،كميتٍَمكاري تا مجامع، ؽًراَا،كم -17

 رديف عىًان تاريخ عضًيت مذت عضًيت تٍ ماٌ *عمت 

 1 پػٗٛكي پػٗٛكنسٙ امٍ٘٘غي ذَيج فاضؼ ٗ زضياي ػْآق٘ضاي  1374 1383 ػض٘

 2 اؾتآ ٛطّعىآ HACCPمْيتٚ  1381 1383 ػض٘

 3 مْيتٚ ّؿٍ٘ٗئ فٖي اؾتآ ٛطّعىآ 1382 1383 ػض٘

 4 فٖي ّ٘ؾؿٚ تحقيقات قيالت ايطآ -مْيتٚ ػَْي 1385 1387 ػض٘

 5 مْيتٚ ترههي فطآٗضي آتعيآ ) ّاٛيآ زضيائي ( 1385 1387 ػض٘

 6 مْيتٚ ترههي فطآٗضي آتعيآ ) ّاٛيآ پطٗضقي ( 1385 1387 ػض٘

 7 ّجَٚ ػَْي قيالت ايطآ 1380 ازاّٚ زاضز زاٗض ّقاتت

 8 فٖي ّطمع َّي تحقيقات فطآٗضي آتعيآ  –يتٚ ػَْي مْ 1385 تامٖ٘ٓ ػض٘

 9 مْيتٚ تسٗئ تطٕاّٚ ضاٛثطزي ّاٛيآ جٖ٘ب 1386 1387 ػض٘

فطآٗضي،  –ترِ ّاٛيآ اؾتر٘إي  "مْيؿي٘ٓ فٖي تسٗئ اؾتإساضز َّي  1388 ّاٙ 9 ضييؽ

 "آيئ ماض   –تؿتٚ تٖسي ٗ ٕكإٚ ىصاضي 
10 

ترِ فطآٗضي قسٙ  –ّاٛيآ اؾتر٘إي  "سٗئ اؾتإساضز َّي مْيؿي٘ٓ فٖي ت 1388 ّاٙ 9 ػض٘

  "ٗيػىي ٛا  –
11 
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 12 مْيتٚ اجطايي ْٛايف َّي فطآٗضي  ٗ تٜساقت فطآٗضزٙ ٛاي قيالتي 1389 يل ؾاً زتيط

 13 مْيتٚ ػَْي ْٛايف َّي فطآٗضي  ٗ تٜساقت فطآٗضزٙ ٛاي قيالتي 1389 يل ؾاً ػض٘

 14 مسمؽ ّاٛي ٗ فطآٗضزٙ ٛاي قيالتي َّي مْيتٚ 16/12/1389 تامٖ٘ٓ ػض٘

 

 

 

 
 
 

 تذريظ : -18

 عىًان ياحذ درعی تعذاد ياحذ داوؾگاٌ محل تذريظ عال تحصيلی ويمغال

 رديف

ُٗ
ز

 ًٗ
ا

ْي 
ػَ

طي 
ٕظ

 

×  
ّطمع آّ٘ظـ ػاٍي ػَُ٘ ٗ نٖايغ  1383 -84

 قيالتي ّيطظام٘چل ذآ ضقت
 1 إجْاز آتعيآ 1 1

× × 
ّ٘ظـ ػاٍي ػَُ٘ ٗ نٖايغ ّطمع آ 1383 -84

 قيالتي ّيطظام٘چل ذآ ضقت
 2 انً٘ ٗ ضٗقٜاي ٕيٜساضي آتعيآ 2 2

 × 
 ماضىاٙ آّ٘ظقي

1383 

زإكياٙ ػَُ٘ پعقيني ٗ ذيسّات   

 ؾاػت 16 ؾاػت 16 تٜساقتي زضّإي ٛطّعىآ
تييا تأمييس تييط   HACCPآقيٖايي تييا ّثيإي   

GMP 
3 

 × 
آّ٘ظـ م٘تاٙ ّست 

1383 

ُ ٗ نٖايغ ّطمع آّ٘ظـ ػاٍي ػَ٘

 4 ّثإي فطآٗضي آتعيآ ؾاػت 19 - قيالتي ّيطظام٘چل ذآ ضقت

 × 
آّ٘ظـ م٘تاٙ ّست 

1383 

ّطمع آّ٘ظـ ػاٍي ػَُ٘ ٗ نٖايغ 

 5 ضٗـ تحقيق زض ػَُ٘ قيالتي ؾاػت 6 ؾاػت 6 قيالتي ّيطظام٘چل ذآ ضقت

 × 
آّ٘ظـ م٘تاٙ ّست 

1384 
 ؾاػت 16 - ازاضٙ مٌ قيالت اؾتآ تٜطآ

اضظياتي ميفي آتعييآ ٗ فيطآٗضزٙ    ميفيت ٗ

 ٛاي قيالتي
6 

 × 
آّ٘ظـ م٘تاٙ ّست 

1385 
 7 قيالتي ّحه٘تتت ميفي مٖتطً ؾاػت 16 - ازاضٙ مٌ قيالت اؾتآ تٜطآ

 × 
آّ٘ظـ م٘تاٙ ّست 

1387 

ّطمع َّي تحقيقات فطآٗضي 

 آتعيآ
 ؾاػت 4 ؾاػت 8

تٍ٘يس فطآٗضزٙ ٛاي ذْيطي اظ ّاٛيآ اضظآ 

 قيْت
8 

 × 
ّطمع آّ٘ظـ ػاٍي ػَُ٘ ٗ نٖايغ  1387 -88

 قيالتي ّيطظام٘چل ذآ ضقت
 9 ّاقئ آتت ٗ تجٜيعات فطآٗضي آتعيآ 1 1

×  
ّطمع آّ٘ظـ ػاٍي ػَُ٘ ٗ نٖايغ  1387 -88

 قيالتي ّيطظام٘چل ذآ ضقت
 10 اضظـ غصايي فطآٗضزٙ ٛاي زضيايي 1 -

×  
ماضىاٙ آّ٘ظقي 

1387 

 ؾاظّآ جٜاز مكاٗضظي اؾتآ

 ّسيطيت آتعيآ -تٜطآ 
 11 غصاٛاي زضياييآتعيآ ٗ  تاضظياتي ميفي  ؾاػت30 ؾاػت10

  
ماضىاٙ آّ٘ظقي 

1388 

ّطمع َّي تحقيقات فطآٗضي 

 آتعيآ
 ؾاػت 4 ؾاػت 4

پتإؿيٌ ٛاي تٖ٘ع تركي تٚ فيطآٗضزٙ ٛياي   

 آتعيآ زض مك٘ض
12 

  
ماضىاٙ آّ٘ظقي 

1388 

ّطمع َّي تحقيقات فطآٗضي 

 آتعيآ
 ؾاػت 4 اػتؾ 4

پتإؿيٌ ٛاي ت٘ؾؼٚ نيٖايغ مٖؿيطٗ آتعييآ    

 مك٘ض
13 

  
آّ٘ظـ م٘تاٙ ّست 

1388 

 ّجتْغ آّ٘ظـ ػاٍي

 ّيطظام٘چل ذآ
 14 ضٗـ ٛاي إجْاز ّاٛي ٗ انً٘ تثطيس 18 6
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 يماضىاٙ آّ٘ظق

15  /8  /1389 

زإكياٙ تطتيت ّسضؼ، ىطٗٙ 

 قيالت
 15 ماضىاٙ آّ٘ظقي فطآٗضي آتعيآ 4 4

  
 ياٙ آّ٘ظقماضى

28  /11  /1389 

ّطمع َّي تحقيقات فطآٗضي 

 آتعيآ
6 2 

ماضىاٙ آّ٘ظقي تٍ٘يس فطآٗضزٙ ٛاي ٕي٘ئ  

 آتعيآ
16 

×  90- 1389 
ٕكنسٙ ّٖاتغ طثيؼي زإكياٙ زا

 ىيالٓ
 17 انً٘ فطآٗضي ّحه٘تت قيالتي 2 1

 

 عزپزعتی پايان وامٍ َاي داوؾجًيی : -19
 ويمغال

 داوؾگاٌ عال تحصيلی

 طعمق

 رديف عىًان

يم
د

ل 
اي

 

ی 
اع

ؽى
ار

ك

ذ
رؽ

ا
ی 
اع

ؽى
ار

ك
 

  × ٗاحس تٛيجآ -آظاز اؾالّي 1377 -78  
تطضؾي ظٕجيطٙ ؾطّايي ّييي٘ زض فهيٌ نييس    

 زض اؾتآ ٛطّعىآ 1377
1 

  82- 1381 
ّطمع آّ٘ظـ ػاٍي ػَُ٘ ٗ نٖايغ 

 قيالتي ّيطظام٘چل ذآ ضقت
 × 

ٚ تطضؾي افت ميفيت ت٘ٓ ّاٛيآ نيس قيسٙ تي  

ت٘ؾييط ٍييٖج ٛيياي ؾييٖتي   نيي٘ضت چٖييس ضٗظٙ

 ٖٛياُ ترَيٚ زض ؾاحٌ ٗ ٖٛسٍيٖو پؽ اظ آٓ

2 

  85- 1384 
ّطمع آّ٘ظـ ػاٍي ػَُ٘ ٗ نٖايغ 

 قيالتي ّيطظام٘چل ذآ ضقت
 × 

ّؼطفي تطميثات ٗ ضٕيو ٛياي ّي٘ضز اؾيتفازٙ     

زض تٍ٘يس فطآٗضزٙ ٛاي غصايي ؾياذتٚ قيسٙ اظ   

 ؾ٘ضيْي ٗ ضٗـ ٛاي ؾٖجف إٜٓا

3 

  85- 1384 
ّطمع آّ٘ظـ ػاٍي ػَُ٘ ٗ نٖايغ 

 قيالتي ّيطظام٘چل ذآ ضقت
 4 تطضؾي نٖؼت فيَٚ ّاٛي زض ايطآ × 

  85- 1384 
ّطمع آّ٘ظـ ػاٍي ػَُ٘ ٗ نٖايغ 

 قيالتي ّيطظام٘چل ذآ ضقت
 × 

فطآٗضزٙ ٛاي جإثي آتعيآ ٗ ّهاضف ّْنٔ 

 إٜٓا
5 

  86- 1385 
ّطمع آّ٘ظـ ػاٍي ػَُ٘ ٗ نٖايغ 

 ّيطظام٘چل ذآ ضقت قيالتي
 6 ّؼطفي ضٗـ ٛاي ٕ٘ئ زٗزي مطزٓ × 

  86- 1385 
ّطمع آّ٘ظـ ػاٍي ػَُ٘ ٗ نٖايغ 

 قيالتي ّيطظام٘چل ذآ ضقت
 × 

تطضؾييي ّقايؿييٚ اي تييئ ؾيي٘ضيْي ٗ ى٘قييت 

 چطخ قسٙ ّاٛي ميَنا تطاي تٍ٘يس فيف تطىط
7 

  86- 1385 
ّطمع آّ٘ظـ ػاٍي ػَُ٘ ٗ نٖايغ 

 آ ضقتقيالتي ّيطظام٘چل ذ
 × 

ّقايؿٚ ضإسّآ اؾتحهاً ى٘قت چطخ مطزٙ 

ٗ ؾ٘ضيْي اظ ؾايعٛاي ّرتَيف ّياٛي مهي٘ض    

 ( Hypophthalmichthys molitrix) ٕقطٙ اي

8 

  88- 1387 
ّطمع آّ٘ظـ ػاٍي ػَُ٘ ٗ نٖايغ 

 قيالتي ّيطظام٘چل ذآ ضقت
 × 

تٍ٘يييس اؾييٖل ذالٍييي تييا اؾييتفازٙ اظ ى٘قييت  

غيطتاظاضي ٗ  چطخ قسٙ مه٘ضّؼٍْ٘ي ضيعإساُ

 تطضؾي ّإسىاضي ّحهً٘ زض زّاي يرچاً

9 

  88- 1387 
ّطمع آّ٘ظـ ػاٍي ػَُ٘ ٗ نٖايغ 

 قيالتي ّيطظام٘چل ذآ ضقت
 × 

تطضؾييي ّيييعآ پييصيطـ مثيياب ٍقْييٚ تَفيقييي  

ّاٛي مه٘ض ٕقطٙ اي ٗ ّيي٘ ٗ تغيييطات ميفيي   

 آٓ زض حئ ٕيٜساضي زض زّاي إجْاز

10 

  88- 1387 
ي ػَُ٘ ٗ نٖايغ ّطمع آّ٘ظـ ػاٍ

 قيالتي ّيطظام٘چل ذآ ضقت
 × 

تٜيٚ ؾياتز ّييي٘ ٗ تطضؾيي ػْيط ّإيسىاضي      

 ّحهً٘ زض يرچاً
11 

  × ٗاحس تٛيجآ -آظاز اؾالّي  1387 -88  
ؾي٘ضيْي  ٗ ّإسىاضي ميفيت  تؼيئ ضإسّآ،

 اؾتحهاٍي اظ ّاٛيآ مه٘ض ٕقطٙ اي ٗ ماضاؼ
12 
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  88- 1387 
ٗ ػَُ٘ ٗاحس -آظاز اؾالّي

 ، تٜطآتحقيقات
×  

تاثيط ظّيآ ٗ قيطايط إجْيازظزايي تيط ّييعآ      

آّئ ٛاي تي٘غٕيل ٗ تغيييطات تياض ّينطٗتيي    

 زض ّاٛي ٛ٘ٗض زض ماضذإجات مٖؿطٗ مك٘ض

13 

  89- 1388 
زإكنسٙ ّٖاتغ  -ىطٗٙ قيالت

 زإكياٙ ىيالٓ -طثيؼي
×  

ّقايؿٚ ػْطّإسىاضي قيعً آتي زٗزي ىيطُ   

ؿييييتٚ تٖييييسي زض نييييٖؼتي زض ضٗـ ٛيييياي ت

اتْؿفطانال  قسٙ، تؿتٚ تٖيسي تحيت ذيال ٗ    

 تؿتٚ تٖسي ّؼٍْ٘ي زض زّاي يرچاً

14 

  89- 1388 
زإكنسٙ ّٖاتغ  -ىطٗٙ قيالت

 زإكياٙ ىيالٓ -طثيؼي
 × 

چييطب تييا  تطضؾييي اّنييآ تٍ٘يييس ّاٍيييسٕي مييِ

اؾتفازٙ اظ غتتئ اؾتحهاً قيسٙ اظ پ٘ؾيت ٗ   

 اؾتر٘آ ّاٛي مه٘ض ٕقطٙ اي

15 

 

 

 

 عًاتك اجزايی : -20

مذت اؽتغال در عمت 

 مذكًر تٍ ماٌ

 رديف عمت تاريخ اوتصاب

 1 تٖسضػثاؼ -ّطمع تحقيقات قيالتي زضياي ػْآ -ضئيؽ ترف تنٍٖ٘٘غي فطآٗضزٙ ٛاي قيالتي 1375 پٖج ؾاً

 2 تٖسضػثاؼ -ّطمع تحقيقات قيالتي زضياي ػْآ -ٗضي ظيؿتيضئيؽ ىطٗٙ فٖا 1380 يل ؾاً

 3 تٖسضػثاؼ -پػٗٛكنسٙ ذَيج فاضؼ ٗ زضياي ػْآ -ضئيؽ ترف نٖايغ غصايي زضيايي 1381 زٗ ؾاً

 4 تٖسضإعٍي -ّطمع َّي تحقيقات فطآٗضي آتعيآ -ّؿً٘ٗ تحقيق ٗ ت٘ؾؼٚ 1383 زٗ ؾاً

 5 تٖسضإعٍي -ّطمع َّي تحقيقات فطآٗضي آتعيآ -ّسيط ىطٗٙ فطآٗضي آتعيآ 1385 1387

 6 تٖسضإعٍي -ّطمع َّي تحقيقات فطآٗضي آتعيآ -تحقيقاتيّؼاٗٓ  1387 14/10/1389

 7 تٖسضإعٍي -ّطمع َّي تحقيقات فطآٗضي آتعيآ -ؾطپطؾت  30/3/1389 14/10/1389

 8 تٖسضإعٍي -ّطمع َّي تحقيقات فطآٗضي آتعيآ -ضييؽ  14/10/1389 تامٖ٘ٓ

 

 

 َاي ؽخصی: مُارت -21

 رديف مُارت ميشان تغلط

 1 ) تٚ ٗيػٙ ظتآ ترههي ( آ إيَيؿيظت ذ٘بذيَي 

 2 (ٗ تٚ ٗيػٙ تطٕاّٚ ٛاي آّاضي  ICDL)ّٜاضت ٛاي ماّهي٘تط  ذ٘بذيَي 

  3 

 
  

 عايز مًارد : -22

  ٌزض ؾياً   11تييف اظ   ّؿيتْط  ؾياتقٚ مياض تحقيقياتي ترههيي    آقٖائي تا ّثاحث آتعيآ، نيس ٗ نٖايغ قيالتي جٖ٘ب مك٘ض تٚ زٍي

تٖسض ػثاؼ ( زض ظّيٖٚ تنٍٖ٘٘غي فطآٗضي آتعيآ  –ذَيج فاضؼ ٗ زضياي ػْآ امٍ٘٘غي ٘ض ) پػٗٛكنسٙ جٖ٘ب مكّٖاطق ّرتَف 

 (. 1384تا  1374) طي ؾاً ٛاي ٗ فطآٗضزٙ ٛاي قيالتي

   تجطتيييات ػَْييي ٗ ػَْييي زض ظّيٖييٚ فييطآٗضي ّيييي٘ ) تييا ماضقٖاؾييآ ّجييطب ذيياضجي اظ مكيي٘ضٛاي اؾييهإيا، اميي٘ازض ٗ فطإؿييٚ زض

 ػٌْ آٗضي ّيي٘ي اؾتآ ٛطّعىآ (ماضذإجات 

 ترههي ىصضإيسٓ زٗضٙ ٛاي  ( تضْئ ميفيت آتعيآ ٗ غساٛاي زضياييHACCP   ْٛچٖئ زٗضٙ ّْييعي ،)HACCP    تيا اؾياتيس

 FAOناحثٖظط ٗ ناحة ٕاُ ذاضجي ٗ ماضقٖاؾآ 
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  اظ ماضذإٚ  ضٗظٙ اظ نٖايغ ٗ ماضذإجات ّطتثط تا نٖايغ قيالتي زض مك٘ض آٍْآ تٚ ٗيػٙ 10تاظزيسBaader   ٔ  ) يني اظ تعضىتيطي

يَٚ آتت فطآٗضي آتعيآ تٚ ٗيػٙ ّاقئ آتت تٍ٘يس ف ّاقئ جٜآ ( ٗ آقٖايي تا ّاقئ آتت نٖايغ غصايي زضؾاظٕسٙ  جاتماضذإ

 آّيازٙ ّهيطف   تؿتٚ تٖسي ٗ ػطضٚ إ٘اع آتعيآ ٗ فطآٗضزٙ ٛاي قيالتي ،ّرتَف فطآٗضيٗ ماضذإجات  ٗ تاظزيس ْٛعّآ اظ ّطامع

 ٗ ... . ّاضيٖاز، ؾاتز، غصاٛاي زٗزي  ّإٖس إ٘اع

 




