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 متأهلوضعيت تأهل :  -6   تهرانمحل تولد :  -5

 پايه :  هيأت علمي :     بلي              مرتبه : عضو  -8                                         8تعداد فرزندان :  -7

 خير                
 
 بندر انزلی،خیابان شهدای شمالی،کوچه ماهور ،ساختمان تکسا آدرس محل سكونت :  -9

 49830945198 تلفن :

                                                                       الت ایران                                                   جاده آستارا، مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان شی 88بندر انزلی، کیلومتر  آدرس محل كار :  -11

 lakzaei_f@yahoo.com: پست الكترونيكي  48133533378نمابر : 11812352811:تلفن 

 سوابق تحصيلي : -11

 رديف مدرك تحصيلي * رشته تحصيلي ه محل تحصيلدانشگا سال اخذ مدرك معدل توضيحات

 1 لیسانس شیمی  الزهراء 8515 13/86 

 2 فوق لیسانس آلودگی دریا تهران شمال 8516 73/87 

 
 صرفاً به مدارك تحصیلی کارشناسی وباالتر اشاره شود.  *

 
ميوم(و سموم كشاورزی )ريجنت،رانداپ(بر ماهي سيم دريای بررسي غلظت كشنده فلزات سنگين )سرب،مس،كاد عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد:

 خزر

 عنوان پايان نامه دكتری:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :.پروژه ها و طرحهای تحقيقاتي -12
 

 

 

 نوآوری ، اختراع ، ابتكار و .... -13

 رديف مورد محل تاييد يا ثبت * تاريخ

   8 

   3 

   5 

 
 کننده یاثبت کننده نوآوری،اختراع،ابتکار و...ضروری است.ذکرعنوان شورا، کمیسیون ، کمیته ، مجمع یا... تایید *

 محل درج اطالعات مربوط به شناسایی گونه یا گونه های جدید ، رقم یا ارقام معرفی شده و... همین جدول است. -

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان پروژه / طرح

 واحد اجرا نوع تحقیق* شماره مصوب 

 سمت در

پروژه/ط

 رح

 سال خاتمه سال شروع وضعیت**

شماره 

ثبت 

گزار

ش 

 نهایی

  شنده فلزات سنگین و سموم کشاورزی بر ماهی سیم بررسی غلظت ک
پایان نامه 

 کارشناسی ارشد

دانشکده علوم و 

 فنون دریایی
  8516 8513 خاتمه یافته مجری

 پروژه خاص 0-83-83-19457 بررسی تولید اشترودل ماهی از ماهیان صید ضمنی
مرکز ملی تحقیقات 

 فرآوری آبزیان 
  8511 8517 دردست اجرا همکار

پروژه بررسی امکان تهیه پودر سوپ آماده مصرف از گوشت 

 ماهیهای صید ضمنی و ضایعات تون ماهیان
 پروژه خاص 19435-83-83-0

مرکز ملی تحقیقات 

 فرآوری آبزیان 
  8511 8517 دردست اجرا همکار

 0بررسی امکان استفاده از عصاره دانه انگور، کاتچین، فرولیک اسید،و 

 ت جلوگیری از ایجاد لکه سیاه در میگوی پرورشیهگزیل رزورسینول جه
 مصوب 19499-83-803-3

مرکز ملی تحقیقات 

 فرآوری آبزیان 
  8/8/98 8/7/19 دردست اجرا همکار

بررسی تاثیر استفاده از رنگدانه های طبیعی )رزماری و آویشن ( روی 

 افزایش ماندگاری گوشت چرخ شده ماهی منجمد
 مصوب 19841-83-83-3

ملی تحقیقات مرکز 

 فرآوری آبزیان 
  8/8/98 8/8/19 دردست اجرا همکار

 

ارزیابی تازگی گوشت ماهی تیالپیای نگهداری شده در یخ و دمای یخچال 

 به روش اندازه گیری شاخص های کیفیت

 مصوب 19880-1947-83-83-83
مرکز ملی تحقیقات 

 فرآوری آبزیان 
  54/1/98 8/9/19 دردست اجرا همکار

 مصوب 3-83-83-94435 تاثیر لعاب های مختلف روی کیفیت کیلکای سوخاریبررسی 
مرکز ملی تحقیقات 

 فرآوری آبزیان 
  8/84/93 8/84/19 دردست اجرا همکار

 طرح خاص 0-83-83-19818 بررسی تولید برگر تلفیقی از گوشت ماهی کیلکا و کپور نقره ای
مرکز ملی تحقیقات 

 فرآوری 
  8/84/93 8/84/19 دردست اجرا همکار

بررسی امکان بهبود بافت و قابلیت پذیرش برگر ماهی کپور نقره  4

 ای با افزودن پکتین در مواد برگر
 طرح مستقل 3 -83 -83 -19866

مرکز ملی تحقیقات 

 فرآوری آبزیان
  8598 8519 در دست اجرا همکار

پروژه بررسی اثر انجماد سریع و کند روی کیفیت گوشت ماهی 

 )شکم خالی و فیله تیالپیا

19885- 1947- 83- 83- 

83 
 طرح مستقل

مرکز ملی تحقیقات 

 فرآوری آبزیان
  8598 8519 در دست اجرا همکار



 مقاالت علمي و پژوهشي : -80

رتبه 
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 گان

شماره  سال

 مجله

 عنوان مونه ارائهن عنوان مجله*/عنوان همايش...
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هفتمین گردهمایی دامپزشکان   

 م بالینیوعل

بررسی و اندازه گیری غلظت    

کشنده پسماند های کشاورزی 

حاوی سموم آفت کش ریجنت و 

 رانداپ بر ماهی سیم دریای خزر 

8 

 پارک علم و فن آوری   

 

شی بررسی کاربرد پسماندهای نا   

از فعالیتهای صیادی در تولید 

فرآورده های دریایی ،کاهش 

آلودگی محیط زیست و توسعه 

  -اقتصادی

 

3 

 اولین همایش آبزی پروری ایران   

 

پدیده مقاومت آنتی بیوتیکی در    

 –آبزیان و معضالت ناشی از آن 

5 

دومین کنفرانس ملی علوم   

  شیالت آبزیان

وین ماهواره کاربرد تکنولوژیهای ن   

ای در صیادی و دریانوردی با 

مطالعه موردی بر روی صید 

 -تجاری ماهی تن

0 

پژوهشی مطالعه تاالب ها و آب   

 های داخلی

بررسی روش های پایش زیستی    

آلودگی و حفاظت از اکوسیستم 

 –رودخانه های شهری 

3 

هفتمین همایش علوم و فنون   

 دریایی 

ی غلظت بررسی و اندازه گیر   

کشنده فلزات سنگین سرب و 

 ردر -مس بر ماهی سیم

6 

   Asian pacific a quacul 
turc 2009 

   Measurement of 
lc50q60h of regent and 
round up on bream 
fingerlinag – Asian 
pacific a quacul turc 
2009 

7 

گردهمایی دامپزشکان علم    ÷

–بالینی ایران   

ی بر ر آلودگی صوتبررسی تاثی-8   

س و توانایی پاسخگویی به استر

میزان شنوایی درماهی کاراس 

carassius awatus  –هفتمین 

 پر

1 



کاربرد بیومارکر سطوح فلزات        

سنگین به عنوان شاخص زیستی 

اثرات عوامل بیماری زا و آلودگی 

زیست محیطی در گربه 

 –( glyptothoraxماهی)

 

9 

های همایش ملی پسماند   

 کشاورزی و منابع طبیعی

 

تولید سوریمی از ماهیان کم -   

 مصرف و فاقد ارزش اقتصادی 

84 

        88 

        83 

        85 

 
 های علمی و پژوهشی معتبر داخلی یا خارجی اشاره شود.درموردمقاالت چاپ شده ، باید صرفاً به مقاالت چاپ شده درمجله *

 

 



 ر منتشر شده :كتب و ساير آثا -83

 رديف عنوان نوع * تيراژ دصفحاتتعدا تاريخ چاپ

     8 

     3 

     5 

     0 

     3 

     6 

 ...  نوع تألیف ، گردآوری ، ترجمه و *

 تشويقات و جوايز علمي : -16

 رديف مورد اعطاء شده تاريخ اعطاء

 8 روندهبا درج در پ قیتشو98کارمند نمونه سال    رئیس  مرکز  

 

 

 

 

 

 هاو... علمي و پژوهشي داخلي و خارجي :همكاری با مجامع، شوراها،كميسيونها،كميته -17

 رديف عنوان تاريخ عضويت مدت عضويت به ماه سمت *

 88 آبزیان کشوری شورای پژوهشی مرکز ملی تحقیقات فرآور  ادامه دارد عضو شورا

عضو کمیته 4

 44اجرایی

 83 یش ملی فرآوری وبهداشت فرآورده های شیالتیهما 33/0/19 54/88/19

    85 

 سمت : رئیس ، دبیر ، عضو ، ... *



 تدريس : -18

 رديف عنوان واحد درسي تعداد واحد دانشگاه محل تدريس سال تحصيلي نيمسال
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 سرپرستي پايان نامه های دانشجويي : -19
 رديف عنوان  دانشگاه ليسال تحصي نيمسال
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 سوابق اجرايي : -21

مدت اشتغال در سمت 

 مذكور به ماه

 رديف سمت تاريخ انتصاب

 8 آزمایشگاه شیمی  کارشناس ارشد   

 3 ی آبزیانمسئول هماهنگی وپیگیریامور کارگروه ویزه نقشه راه فراور 37/5/98 شش ماه

 

 

 

 

 

 مهارتهای شخصي * : -21

 رديف مهارت ميزان تسلط

 8 زبان انگلیسی خوب

 3 (WORDو کامپیوتر )ویندوز و اینترنت خوب

  5 

  0 

  3 

 
 در این جدول الزم است به مهارتهایی نظیر آشنایی با زبانهای بیگانه ، کامپیوتر و ... اشاره نمود.*

 



 ساير موارد : -22




