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138757/17خزر محمود آباددانشگاه شیالتمهندسی لیسانس1

139040/17قائم شهردانشگاه آزاد اسالمی واحدتکثیر و پرورش آبزیان/شیالتفوق لیسانس2

--علوم شیالتی کشورموسسه تحقیقات فرآوري محصوالت شیالتی/ شیالتي تخصصیدکترا3
ورودي آزمون

91دکتريسراسري

:کارشناسی ارشد عنوان پایان نامه -

بر عملکرد رشد ، بازماندگی و ترکیبات بیوشیمیایی بچه ماهی قزل آالي رنگین کمانتاثیر فرآیند اکسترود 

Oncorhynchus mykiss

در دست تهیه و تصویب: پایان نامه دکتري عنوان-

01/01/1393:تاریخ تکمیل فرم

وزارت جهاد کشاورزي
کشاورزيو آموزشسازمان تحقیقات

علوم شیالتی کشورموسسه تحقیقات 

فرم اطالعات محققین



:ها و طرحهاي تحقیقاتیپروژه- 12

شماره مصوبطرح/عنوان پروژه
نوع 
*تحقیق

واحد اجرا
سمت در 

طرح/پروژه
**وضعیت 

سال 
شروع

سال 
خاتمه

شماره ثبت
گزارش نهایی

یر فرآیند اکسترود بر عملکرد تاث
، بازماندگی و ترکیبات رشد

بیوشیمیایی بچه ماهی قزل آالي 
Oncorhynchusرنگین کمان

mykiss

پروژه10750507891001
دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

قائم شهر
8990خاتمهمجري

بیوتکنولوژي دریایی و 
کاربرد آن در شیالت و آبزي 

پروري
پروژه

دانشگاه خزر 
محمودآباد

8687خاتمهمجري

تعیین فون بنتیک نهر 
خرمارود شهرستان آزاد شهر

پروژه
دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

آزاد شهر
8687خاتمههمکار

گزارش نهایی کارورزي
تکثیروپرورش ماهیان 

خاویاري،ماهی سفیدو ماهی 
آالي رنگین کمانقزل 

پروژه
دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

بندر انزلی
8586خاتمهکارآموز

، طرح شوراي تحقیقات و فناوري استان ، طرح خاص، طرح مستقلطرح مشتركپروژه،: وع تحقیقن*

، متوقف شدهمختومهدر دست اجراء: وضعیت**

:مقاالت علمی و پژوهشی-13

ف 
دی

ر

عنوان

نحوه ارائه
عنوان */ عنوان مجله

…همایش،

شماره

مجله
سال

رتبه دربین

نگارندگان

ی
ران

خن
س

تر
وس

پ

ده
 ش

پ
چا

ارزیابی نوع فن آوري ساخت جیره بر روي کارآیی 1

رشد،پارامترهاي زیستی و مواد مغذي بچه ماهیان قزل 

Oncorhynchus mykiss آالي رنگین کمان

ستر
اولین همایش ملی آبزي پو

)بندرانزلی(پروري ایران

1390

مطالعه مقایسه اي مصرف خوراك اکسترود و پلت و 2

اثرات آن بر روي ضریب تبدیل غذایی،پارامترهاي 

عملکرد رشد و ترکیب اسیدهاي چرب ماهیان قزل آالي 

رنگین کمان

ی
ران

خن
و غذاهمایش ملی آبزیان س

)بوشهر(

1390

اثرات ماده بیهوشی لیدوکائین هیدروکلرایدبر خواص 3

فیزیکی و شیمیایی آب در زمان شبیه سازي حمل و نقل 

Oncorhynchus بچه ماهیان قزل آالي رنگین کمان

mykiss

ستر
اولین همایش ملی علوم پو

زیستی

1390

شهرتعیین فون بنتیک نهر خرمارود شهرستان آزاد 4

ستر
اولین همایش ملی علوم پو

زیستی

1390

.هاي علمی وپژوهشی معتبر داخلی یا خارجی اشاره شوددر مورد مقاالت چاپ شده، باید صرفاً به مقاالت چاپ شده در مجله*



:علمی و پژوهشی داخلی و خارجی …ها و همکاري با مجامع ، شوراها ، کمیسیونها، کمیته-14

عنوانردیف
تاریخ

عضویت

عضویت مدت

ماهبه
*سمت

عضو138848سازمان نظام مهندسی کشاورزي ومنابع طبیعی استان اصفهان1

عضو138760سازمان بسیج مهندسین استان اصفهان2

پشتیبان آموزشی138624)قلم چی(کانون فرهنگی آموزش3

ناظر شوراي نگهبان139210شوراي نگهبان4

…رییس ، دبیر ، عضو،:سمت *

:سوابق اجرایی -15

تاریخ انتصابسمتردیف
مدت اشتغال در سمت

مذکور به ماه

ماه138914کارشناس استخر پرورش ماهی مداربسته کوهستان طالیی فیروزکوه1

ماه13856)شرکت راه کوشان زاینده رود(اس استخر پرورش ماهی سردابی کارشن2

ماه13853مرکزتکثیروپرورش ماهیان خاویاري شهید بهشتی شهرستان رشتکارآموز 3

ماه13853کارآموز مرکزتکثیروپرورش ماهیان خاویاري شهیدیوسف پور سد سنگر شهرستان رشت4

ماه13853کارآموز مرکزتکثیروپرورش ماهیان استخوانی شهید انصاري شهرستان رشت5

: *مهارتهاي شخصی-16

میزان تسلطمهارتردیف

خوب2013-از دانشگاه تهرانEnglish Trainingداراي مدرك زبانزبان انگلیسی1

خوب در حد کاربرد بر اساس نیازو غیرهOffice،SPSSو نرم افزارهاي وابسته نظیر ) دانشگاه تهرانIC3گواهینامه(کامپیوتر 2

خوباز سازمان بسیج مهندسین استان اصفهانGPS/GISداراي گواهینامه دوره 3

خوباز دانشگاه تهران) Entrepreneurship(داراي گواهینامه دوره کارآفرینی4

خوبکاربرد میکروسکوپ الکترونی روبشی در آنالیز مواد5

خوبمدیریت پسماند6

.اشاره شود…در این جدول الزم است به مهارتهایی نظیر آشنایی با زبانهاي بیگانه، کامپیوتر و *



:سایر موارد-17
0408807490به شماره نظام مهندسیتاکنون1388از سالعضوسازمان نظام مهندسی کشاورزي ومنابع طبیعی استان اصفهان-

از سازمان جهانی ) مواد غذاییمدیریت ایمنیسیستم استاندارد اجراي ( ISO 22000:2005داراي گواهینامه رسمی استاندارد-

WFSO(-2012(ایمنی غذایی

از ) استاندارد اجراي سیستم بین المللی مدیریت کیفیت آزمایشگاهی( ISO/IEC 17025:2005داراي گواهینامه رسمی استاندارد-

WFSO( -2012(سازمان جهانی ایمنی غذایی

1392-در آنالیز مواد از ستاد فناوري نانوSEMداراي گواهینامه  کاربرد میکروسکوپ -

داراي گواهینامه دوره آموزش تخصصی بررسی آئین نامه صدور مجوزهاي شیالتی استان اصفهان از سازمان نظام مهندسی -

1390-کشاورزي ومنابع طبیعی استان اصفهان

1390-از سازمان نظام مهندسی کشاورزي ومنابع طبیعی استان اصفهانیریت پسماند مدداراي گواهینامه دوره آموزش تخصصی -

1390- .از سازمان بسیج مهندسین استان اصفهانGPS/GISداراي گواهینامه دوره آموزشی  -

2013-از دانشگاه تهران) Entrepreneurship(داراي گواهینامه دوره کارآفرینی-

سال2به مدت شهرستان خمینی شهر استان اصفهانلقمانیتکنسین دارویی داروخانه دکتر -

واحد محمودآباد) قلم چی(پشتیبان آموزشی کانون فرهنگی آموزش-

داراي گواهینامه دوره تداوم حضوري عقیدتی سیاسی طرح آیین بصیرت-

ماه6به مدت بازاریابی و فروش  شرکت حفاظتی نوین رلمدیر-

سال2به مدت حفاظتی الکترونیک نوینمدیر بازاریابی و فروش  شرکت -

دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم شهرو استادیاراز جناب آقاي دکتر مسعود هدایتی فرد عضو هیئت علمیعلمی داراي توصیه نامه-
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