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 بسمه تعالي

 

 

 

 

 

                          سمیرا ناظم رعایانام و نام خانوادگي :   -1

  3پایه  ،استادیار : و پایه  مرتبه       خیر            يبل       علمي  عضوهیت-2  

 آبزیان( یالت )تکثیر و پرورشش -رشته تحصیلي: مهندسي منابع طبیعي

 جنوب كشورآبهای آبزی پروری  شکدهپژوه -شوشتر – اهوازجاده قدیم  -اهوازآدرس محل كار: -3

                                                06133921758نمابر:   061-33921760-3تلفن: 

  پست الکترونیکي :

  s.nazem@areeo.ac.ir      وsamira.nazemroaya@gmail.com 

 سوابق تحصیلي : -4

ردی

 ف

مدرك 

 تحصیلي*
 رشته تحصیلي

دانشگاه 

محل 

 تحصیل

 سال اخذ

 مدرك
 توضیحات لمعد

 كارشناسي 1
 -مهندسي منابع طبیعي

 شیالت

صنعتي 

 اصفهان
80 34/15 - 

2 
كارشناسي 

 ارشد

 -مهندسي منابع طبیعي

 شیالت

تربیت 

 مدرس
85 03/18 

آزمون  9رتبه 

 كشوری

 دكتری 3

 -مهندسي منابع طبیعي

تکثیر و پرورش شیالت )

 (آبزیان

 94 تهران

40/18 

نمره احتساب بدون 

 رساله

حائز رتبه كل 

یک آزمون 

  دكتری

  كارشناسي ارشد :عنوان پایان نامه 

( خلیج Carcharhinus dussumieriی چانه سفید )( و كوسهScomberomrous commersoniه ماهي شیر  )تغییرات كیفي فیل

 فارس حین نگهداری به حالت انجماد

 :عنوان پایان نامه دكتری 

 Sparidentex hastaپپسینوژن در مرحله الروی ماهي صبیتي،  های گوارشي و بیان ژنبررسي تکوین برخي از آنزیم 

(Valenciennes, 1830)  

  

 11/3/1399 :تاریخ تکمیل فرم

 

 وزارت جهاد كشاورزی

 كشاورزیو ترویج  آموزش، سازمان تحقیقات

  علوم شیالتي كشور موسسه تحقیقات

 فرم اطالعات محققین

http://areeo.ac.ir/
mailto:samira.nazemroaya@gmail.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:Search/Sparidentex_hasta
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:Search/Sparidentex_hasta
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 ها و طرحهای تحقیقاتيپروژه -5

 ردیف

عنوان 

 پروژه/طرح

شماره 

 مصوب

نوع 

 *تحقیق

واحد 

 اجرا

سمت در 

 پروژه/طرح
وضعیت 

** 

سال 

 شروع

سال 

 تمهخا

شماره 

 ثبت

گزارش 

 نهایي

ارزیابي  1

زیست 

محیطي 

استخر 

پرورش 

ماهیان 

 گرمابي

87102-

02-01-1 

طرح 

 -پژوهشي

 خاص

پژوهشکده 

محیط 

زیست 

 رشت

 همکار
خاتمه 

 یافته
87 87 

7296/ 

20/ 

29- 

 پ -م

طرح ترویج  2

فرهنگ 

مصرف 

فرآورده 

های متنوع 

از كپور 

ماهیان با 

تاكید بر 

ماهي كپور 

 نقره ای

97107-

07-01-

10 

طرح 

 -ترویجي

 مستقل

 

 

پژوهشکده 

آبزی 

پروری 

آبهای 

جنوب 

 كشور

 مجری
خاتمه 

 یافته
97 98 

7 -  

582 - 

520 - 

964 - 

978 

پروژه بررسي  3

كیفیت آب و 

رسوب 

دریاچه سد 

سیمره با 

استفاده از 

شاخصهای 

 كیفیت

961598- 

96060- 

084- 

12-74-

124 

طرح 

 -پژوهشي

 خاص

پژوهشکده 

 آبزی

پروری 

آبهای 

جنوب 

 كشور

 همکار

 

خاتمه 

 یافته
96 98 56542 

پروژه تأثیر  4

غني سازی 

جیره با پری 

بیوتیک 

970456-

006-32-

32-2 

طرح 

 -پژوهشي

 مستقل

موسسه 

تحقیقات 

ین ب

المللي 

همکار 

 اصلي

در حال 

 اجرا
97 99 - 
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حاوی 

بتاگلوكان و 

مانان 

الیگوساكارید 

برعملکرد 

رشد، 

پاسخهای 

فیزیولوژیک 

و 

ایمونولوژیک 

بچه ماهي 

تاسماهي 

 ایراني

ماهیان 

 خاوریاری

 طرح جلب 5

 مشاركتهای

 در مردمي

 بازسازی

 آبهای ذخایر

 داخلي

تاالب )

 ...(شادگان

 

طرح 

 -ترویجي

 مستقل

پژوهشکده 

آبزی 

پروری 

آبهای 

جنوب 

 كشور

همکار 

 اصلي

خاتمه 

 یافته
98 

خاتمه 

 یافته

در 

حال 

اخذ 

 شابک

6 

طرح ملي 

 نژاد اصالح
 

طرح 

 -پژوهشي

 خاص

پژوهشکده 

آبزی 

پروری 

آبهای 

جنوب 

 كشور

همکار 

 اصلي

مرحله 

داوری 

 پروپوزال

  تاكنون 96

7 
طرح امکان 

سنجي تهیه 

واكسن پلي 

واالن ماهیان 

 دریایي

 

طرح 

 -پژوهشي

 خاص

پژوهشکده 

آبزی 

پروری 

آبهای 

جنوب 

 كشور

همکار 

 اصلي

مرحله 

اخذ كد 

 مصوب

  تاكنون 98

 پروژه 8

بیولوژی و 

پراكنش 

طرح  

 -پژوهشي

پژوهشکده 

آبزی 

پروری 

همکار 

 اصلي

مرحله 

اخذ كد 
  تاكنون 98
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آبهای  خاص تیالپیا

جنوب 

 كشور

 مصوب

 شورای تحقیقات و فناوری استان  طرح ، خاص طرح، مستقل طرح،  پروژه، طرح مشترك :تحقیق نوع *

 شده متوقف ،ختومهم ،در دست اجراء وضعیت: **

 

 (…و ، ابتکار نوآوری ، اختراعاورد ) اكتشاف، دست -6

 نام دستاورد ردیف
نوع 

 دستاورد

محل تایید تاریخ و شماره ثبت 

 یا ثبت*

سازمان تایید 

 كننده

1 
ثبت توالي ژن پپسینوژن در ماهي صبیتي 

(Sparidentex hasta برای اولین بار ) 

 ثبت ژن
29-JUN-2018 

 KM0964721.1با كد دسترسي 

ده پایگاه دا
NCBI 

 

2 

ثبت توالي ژن پپسینوژن در ماهي شانک 

( Acanthopagrus arabicusزرد باله )

 برای اولین بار 

 ثبت ژن
01-MAR-2020 

  MN477209.1با كد دسترسي 
پایگاه داده 

NCBI 

 ت.وری اسضر …تاییدكننده یا ثبت كننده نوآوری، اختراع، ابتکار و …ذكر عنوان شورا، كمیسیون ، كمیته، مجمع یا  *

 همین جدول است. …قام معرفي شده وهای جدید، رقم یا ارمحل درج اطالعات مربوط به شناسایي گونه یا گونه -

 

 و كتاب ترویجي، يپژوهش –مقاالت علمي .7

 در مجالت پژوهشي -مقاالت علمي .1-7

ف 
دی

ر
 

 عنوان

 وضعیت

 عنوان مجله

شمار

 ه

 مجله

 سال

 رتبه دربین

 نگارندگان

ش نگارندگان
یر

ذ
پ

ده 
 ش

پ
چا

 

1 

Effect of frozen storage on fatty acid 

composition and changes in lipid 

content of Scomberomorus 

commersoni and Carcharhinus 

dussumieri 

 * 

Applied 

Ichthyology 
25 2009 1 

2 

Fatty Acid and Biochemical Changes 

in Mackerel (Scomberomorus 

Commersoni) and Shark 

(Carcharhinus Dussumieri) Fillets 

during Frozen Storage 

 * 

J. Agricultural 

Science and 

Technology 
3 2009 2 
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3 

Identification of Fatty Acid in 

Mackerel (Scomberomorus 

commersoni) and Shark 

(Carcharhinus dussumieri) Fillets and 

their Changes during six Month of 

Frozen Storage at -18°C 

 * 

American-

Eurasian 

Journal of 

Sustainable 

Agriculture 

13 2011 1 

4 

Ontogenetic development of digestive 

enzymes in Sobaity sea bream 

Sparidentex hasta larvae under 

culture condition 

 * 

Aquaculture 448 2015 1 

5 

 با زنده غذای زودهنگام جایگزیني تأثیر

صبیتي  ماهي روال درعملکرد خشک غذای

(Sparidentex hasta) 

 * 

مجله علمي 

شیالت دانشگاه 

 تهران

68 1394 1 

6 

تغییرات شکل بدن و توسعه خصوصیات 

ریختي در طي مراحل اولیه تکویني ماهي 

 (Sparidentex hastaصبیتي )
 *

 
مجله توسعه آبزی 

 پروری، الهیجان
9 1394 3 

7 

A preliminary risk assessment of the 

trace metals accumulated in the 

farmed Beluga sturgeon (Huso huso) 

caviar from Caspian Sea 

 * 

Persian 

Journal of 

Seafood 

Science and 

Technology 

1 2015 3 

8 
Pepsinogen expression during larval 

development of a Persian Gulf 

Sparid, Sobaity 

 * 

Aquaculture 523 2020 1 

 

 . مقاالت علمي پژوهشي در همایش ها و كنفرانس ها2-7

ف
دی

ر
 

 عنوان

 نحوه ارائه

 سال …عنوان همایش،

رتبه 

 دربین

نگارند

 گان

نگارندگ

 ان

ي
ران

خن
س

 

تر
وس

پ
 

1 

بررسي برخي ویژگیهای فیزیکوشیمیایي 

فیله ماهیان شیر و كوسه خلیج فارس حین 

 نگهداری به حالت انجماد

*  

دومین همایش بزرگ 

و صنایع غذایي  ومعل

انشگاه صنعتي د -ایران

 اصفهان

1385 1 

2 

بررسي اثرات زیست محیطي ناشي از 

حضور برخي عناصر سنگین در كیفیت 

 خاك

 * 

اولین نمایشگاه تخصصي 

-مهندسي محیط زیست

 تهران

1385 4 

https://www.researchgate.net/publication/279737318_Ontogenetic_development_of_digestive_enzymes_in_Sobaity_sea_bream_Sparidentex_hasta_larvae_under_culture_condition?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/279737318_Ontogenetic_development_of_digestive_enzymes_in_Sobaity_sea_bream_Sparidentex_hasta_larvae_under_culture_condition?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/279737318_Ontogenetic_development_of_digestive_enzymes_in_Sobaity_sea_bream_Sparidentex_hasta_larvae_under_culture_condition?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/279737318_Ontogenetic_development_of_digestive_enzymes_in_Sobaity_sea_bream_Sparidentex_hasta_larvae_under_culture_condition?ev=prf_pub
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3 
مرور مقایسه ای نگهداری ماهي و سایر 

 *  ای و یخ پولکيآبزیان در یخ ژله

نگره ملي هفدهمین ك

انشگاه د -صنایع غذایي

 ارومیه

1386 1 

 *  تعیین فعالیت آنتي اكسیداني 4

همایش سراسری علوم و 

دانشگاه -صنایع غذایي

 آزاد ورامین

1386 2 

5 

در فیله  3-تغییرات اسیدهای چرب امگا

ماهیان شیر و كوسه خلیج فارس حین 

 نگهداری به حالت انجماد

 * 

اولین كنفرانس ملي علوم 

دانشگاه  -یالت و آبزیانش

 آزاد الهیجان

1387 1 

6 
بررسي اثرات زیست محیطي استخرهای 

 *  پرورش ماهیان گرمابي
یازدهمین همایش ملي 

 -بهداشت محیط ایران

دانشگاه علوم پزشکي 

 زاهدان

1387 3 

7 
Effect of shrimp culture on mangrove 

forest and its eutrophication of 

Gowater bay 

 * 

International 

Conference on the 

Marine Ecosystems 

Langkawi, Malaysia 

2009 1 

8 Fish biodiversity of Persian Shores of 

Oman Sea  * 

International 

Conference on the 

Marine Ecosystems 

Langkawi, Malaysia 

2009 2 

9 
Effects of coastal road establishment 

on Sistan Balochestan creeks and 

their life 

 * 

International 

Conference on the 

Marine Ecosystems 

Langkawi, Malaysia 

2009 2 

10 Threatening factors of coral life in 

Chabahar bay  * 

International 

Conference on the 

Marine Ecosystems 

Langkawi, Malaysia 

2009 2 

11 

اثر پرتودهي گاما بر خصوصیات شیمیایي 

( نگهداری liza auratusفیله ماهي كفال )

 شده در سرما

 * 

نخستین همایش ملي 

فرآوری و بهداشت 

 -های شیالتي فراورده

انزلي موسسه تحقیقات 

 شیالت ایران

1389 3 

12 
Semi quantitative expression of 

Pepsinogen gene during larval 

development of Sobaity seabream 

 * 

1st International and 

9th National 

biotechnology 

congress of Islamic 

Republic of Iran. 

Shahid Beheshti 

University 

2015 1 
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13 
های بررسي تکوین برخي از آنزیم

گوارشي در مرحله الروی ماهي صبیتي 
Sparidentex hasta 

*  

ه اولین همایش ملي منطق

ای آبزی پروری ماهیان 

پژوهشکده  -دریایي

آبزی پروری جنوب 

 كشور. اهواز

1394 1 

14 
بررسي بیان ژن پپسینوژن در مرحله الروی 

 *  ماهي صبیتي و رابطه آن با رشد

اولین همایش ملي منطقه 

ای آبزی پروری ماهیان 

پژوهشکده  -دریایي

آبزی پروری جنوب 

 كشور. اهواز

1394 1 

15 
های گوارشي در تکوین آنزیم مروری بر

 *  دوران الرویِ ماهیان مهم پرورشي دنیا
اولین همایش ملي منابع 

طبیعي و توسعه پایدار در 

زاگرس مركزی، دانشگاه 

 شهركرد

1395 1 

16 
ماهیان در چراهگاه های مصنوعي 

 4 1395 دانشگاه خرمشهر  * ((AVPولید )ت -خوزستان )جذب

17 
الروی برخي از تأثیر نور حین تکامل 

 ماهیان پرورشي
*  

 دانشگاه –هفته پژوهش 

 چمران دشهی
1395 1 

18 
شناسایي و جداسازی سلولهای بنیادی در 

 ماهیان
*  

 دانشگاه –پژوهش  هفته

 چمران دشهی
1396 1 

19 

نقش آبزی پروری تلفیقي در سطوح 

در ارتقاء بهره  (IMTAای )مختلف تغذیه

 وری منابع آب

 * 

منطقه ای همایش ملي 

مدیریت و  -آبزی پروری

ارتقاء بهره وری منابع 

زی پژوهشکده آب -آب

پروری آبهای جنوب 

 كشور

1397 1 

20 
مدیریت پساب استخرهای پرورش آبزیان 

 *  گامي در جهت توسعه پایدار آبزی پروری

همایش ملي منطقه ای 

مدیریت و  -آبزی پروری

ارتقاء بهره وری منابع 

ژوهشکده آبزی پ -آب

پروری آبهای جنوب 

 كشور

1397 1 
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21 

باكتری های مناطق اقیانوسي با ویژگي 

زیست فن های سخت زیستي و پتانسیل 

 آوری آن ها

 * 

نخستین همایش ملي 

علوم، صنایع دریایي و 

توسعه پایدار سواحل 

مکران، دانشگاه 

دریانوردی و علوم 

 دریایي چابهار

1398 4 

 

 مقاالت علمي ترویجي.3-7

ف 
دی

ر
 

 عنوان

 به شکل

 عنوان مجله
 شماره

 مجله
 سال

رتبه 

 دربین

نگارند

 گان

نگارندگا

 ن
ش

یر
ذ

پ
ده 

 ش
پ

چا
 

1 

های دم لقاح مصنوعي ماهي

( و Xiphophorus helleriشمشیری )

 (Xiphophorus variatusپالتي )

 * 

دنیای 

 آبزیان

سال هفتم، شماره 

 10-11، ص15
1388 2 

 *  تکثیر آرووانا 2

دنیای 

 زیانآب

سال هفتم. شماره 

 32-33، ص15
1388 2 

3 

نکات مهم برای كاهش تلفات الرو در 

جایگزیني غذای زنده با »مرحله 

 «غذای فرموله

 * 

دوفصلنامه 

ماهیان 

 دریایي

 1 1396 اییز و زمستان پ -دو

4 

 دستکاری آوریكاربرد زیست فن

پروری آبزی انتقال ژن در ژنتیکي

 دریایي

 * 

دوفصلنامه 

یان ماه

 دریایي

 2 1396 اییز و زمستان پ -دو

5 
استفاده از فناوری انتقال ژن در 

 *  پرورش آبزیان

فصلنامه 

علوم آبزی 

پروری 

 پیشرفته

 2 1397 بهار  -یک

6 
ها در مزایای استفاده از پری بیوتیک

 *  پرورش ماهیان دریایي

دوفصلنامه 

ماهیان 

 دریایي

 2 1397 ، بهار و تابستان سه

http://mfj.areeo.ac.ir/issue_12338_12339_.html
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7 
تولید ماهیان آكواریومي رنگي با 

آوری زیستي انتقال ژنفن   * 

مجله علمي 

ترویجي 

آبزیان 

  -زینتي

 2 1398  1شماره  6جلد 

8 

ارزیابي ترجیح مصرف كنندگان 

اهوازی نسبت به محصوالت نوین 

 فرآوری شده از كپور نقره ای

  (Hypophthalmichthys molitrix) 

 

 * 

فصلنامه 

علوم آبزی 

پروری 

 پیشرفته

 1 1398 اییز و زمستان پ -سه

 

 سایر آثار منتشر شده كتب و.4-7

 نوع* شابک عنوان ردیف
 تعداد

 صفحات

تاریخ 

 چاپ

1 
راهنمای جامع آكواریوم آب شور 

 وشیرین

0 -  19 - 5151 - 600 - 

978 
 1389 468 تألیف

2 

ترویج فرهنگ مصرف فرآورده های 

متنوع از كپور ماهیان با تأكید بر ماهي 

كپور نقره ای )فیتوفاگ( در استان 

 -خوزستان

7 -  582 - 520 - 964 - 

978 
 1398 128 تالیف

 

 تشویقات و جوایز علمي.8

ردی

 ف
 تاریخ اعطاء اعطا كننده مورد

 23/11/1390 دانشگاه تهران زمون دكتریرتبه یک آ 1

 

 علمي و پژوهشي داخلي و خارجي : …ها و همکاری با مجامع ، شوراها ، كمیسیونها، كمیته.9

ردی

 ف
 عنوان

 تاریخ

 عضویت

عضویت  مدت

 ماهبه
 سمت*

 عضو 45 1393 انجمن ماهي شناسي ایران 1

 عضو 70 1389 ایران انجمن آبزی پروری 2

http://ornamentalaquatics.ir/article-1-188-fa.pdf
http://ornamentalaquatics.ir/article-1-188-fa.pdf
http://ornamentalaquatics.ir/browse.php?mag_id=20&slc_lang=fa&sid=1


10 

 

3 
شورای پژوهشي پژوهشکده آبزی پروری جنوب 

 كشور

 عضو 32 1396

 عضو 13 1398 هیئت تحریریه دوفصلنامه ماهیان دریایي 4

 …سمت : رییس ، دبیر ، عضو، *

 تدریس.10

ردی

 ف
 ان واحد درسيعنو

 تعداد واحد
 تدریسدانشگاه محل

سال 

 تحصیلي

 نیمسال

ی
ظر

ن
ي 

لم
ع

 

ل
او

وم 
د

 

1 
های ماهي و سایر بهداشت و بیماری

 آبزیان
2 1 

مركز آموزش عالي 

 جهادكشاورزی اصفهان

 )شهید فارسي( 

1388 *  

2 
های ماهي و سایر بهداشت و بیماری

 آبزیان
2 1 

مركز آموزش عالي 

 رزی اصفهانجهادكشاو

 )شهید فارسي( 

1389  * 

 

 .سرپرستي پایان نامه دانشجویي11

ردی

 ف

سال  دانشگاه مقطع عنوان

 تحصیلي

 نیمسال

كارشناس

 ی ارشد

دكتر

 ی

 

 دوم اول

1        

 

 سوابق اجرایي.12

رد

ی

 ف

 سمت
تاریخ 

 انتصاب

مدت اشتغال در 

 سمت

 مذكور به ماه 

1 
و مجری طرح های « آبان آبزی اسپادانا» عضو هیئت مدیره شركت تعاوني 

 1387-1392پژوهشي و خدماتي این شركت در سالهای 
1387 60 

 تاكنون 24/07/1396 جنوب كشور آبهای رابط تجهیز پژوهشکده آبزی پروری 2

 تاكنون 24/02/1397 جنوب كشور آبهای رابط هیات علمي پژوهشکده آبزی پروری  3



11 

 

 تاكنون 09/03/1396 صلنامه ماهیان دریایيویراستار فني استنادی دوف 4

 تاكنون 27/03/1397 محقق معین شهرستان دزفول 5

 تاكنون 13/05/1397 مدیر گروه تحقیقات فیزیولوژی ماهیان 6

7 
تقاء بهره مدیریت و ار -مسوول دبیرخانه همایش ملي منطقه ای آبزی پروری

 وری منابع آب
01/06/1397 26/10/1397 

 تاكنون 24/02/1398 تحریره دوفصلنامه ماهیان دریایي عضو هیات 8

 تاكنون 16/02/1399 مسوول روابط عمومي پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب كشور 9

 

 مهارتهای شخصي.13

 میزان تسلط مهارت ردیف

 خوببسیار  زبان انگلیسي 1

 خوببسیار  ICDL   مهارت های چهار گانه 2

 خوببسیار   SPSSنرم افزار آماری  3

5 
صالحیت مدرسي )دارنده گواهینامه صالحیت مدرسي از دانشگاه تربیت مدرس با 

 معدل عالي(
 خوببسیار 

6 

 :های آزمایشگاهيروش

، (FFAسنجش اسیدهای چرب فرار )، (آنالیز تقریبي )پروتئین، چربي، فیبر، خاكستر..

روش های  ،دهای چربپروفیل اسی، (PVپراكساید )، (TVBNسنجش مواد ازته فرار )

و  DNAاستخراج سنجش فاكتورهای خوني، ، سنجش آنزیم آزمایشگاهي بیوشیمیایي،

RNA  ،انواع PCR  وReal- Time PCR 

 بسیار خوب

 خوببسیار  ،  طراحي پرایمربیوادیت مگاژنتیکي كار با نرم افزارهای تخصصي  7

 خوبنسبتاً  دانش بیوانفورماتیک 8

 

 وزشي و گردهمایي. كارگاه های آم14

ردی

 ف
 نوع  سال محل برگزاری برگزاركننده عنوان

1 
فن آوری های نوین تکثیر و پرورش 

 آرتمیا و روتیفر

اولین كنفرانس ملي 

علوم شیالت و 

 آبزیان ایران

دانشگاه آزاد 

 الهیجان
 شركت 1387

 شركت 1387دانشگاه آزاد اولین كنفرانس ملي  بازاریابي و تجارت آبزیان 2
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علوم شیالت و 

 آبزیان ایران

 الهیجان

3 
عملي نگرشي  -كارگاه آموزشي نظری

 نوین بر فیزیولوژی تولیدمثل ماهیان

دانشکده منابع 

 طبیعي
 شركت 1389 دانشگاه تهران

4 
و   END NOTEآشنایي با نرم افزار 

 كاربرد آن

موسسه تحقیقات 

 علوم شیالتي كشور

پژوهشکده آبزی 

پروری آبهای 

 جنوب كشور

 تدریس 1396

 د ماهي كپورنژااصالح  5
موسسه تحقیقات 

 علوم شیالتي كشور

موسسه تحقیقات 

 علوم شیالتي كشور
 شركت 1396

 انتقال یافته های ترویجي 6

مركز تحقیقات و 

آموزش كشاورزی و 

منابع طبیعي استان 

 تهران

پژوهشکده آبزی 

پروری آبهای 

 جنوب كشور

 شركت 1396

 تهیه گزارش نهایي 7
وسسه تحقیقات م

 علوم شیالتي كشور

پژوهشکده آبزی 

پروری آبهای 

 جنوب كشور

 شركت 1396

 حفاظت و ایمني در آزمایشگاه 8

مركز تحقیقات و 

آموزش كشاورزی و 

منابع طبیعي استان 

 تهران

مركز تحقیقات و 

آموزش كشاورزی 

و منابع طبیعي 

 استان تهران

 شركت 1396

9 
ا در حوزه قوانین و مقررات و بخشنامه ه

 ارزیابي عملکرد و جشنواره شهید رجایي

موسسه تحقیقات 

 علوم شیالتي كشور

پژوهشکده آبزی 

پروری آبهای 

 جنوب كشور

 شركت 1396

 سامانه جامع آزمایشگاه های كشور 10

سازمان تحقیقات 

آموزش و ترویج 

 كشاورزی

سازمان تحقیقات 

آموزش و ترویج 

 كشاورزی

 شركت 1396

11 
سنجي و چشم اندازهای تولید مباني علم 

 علم

موسسه تحقیقات 

 علوم شیالتي كشور

پژوهشکده آبزی 

پروری آبهای 

 جنوب كشور

 شركت 1396

 مولد سازی و بهبود تغذیه الرو میگو 12
موسسه تحقیقات 

 علوم شیالتي كشور

موسسه تحقیقات 

 علوم شیالتي كشور
 شركت 1396

13 
نحوه نگارش مقاالت انگلیسي بر اساس 

 ستاندارد بین الملليا

موسسه تحقیقات 

 علوم شیالتي كشور

پژوهشکده آبزی 

پروری آبهای 
 شركت 1396
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 جنوب كشور

14 
كروماتوگرافي مایع با عملکرد باال 

(HPLC) 

 يشگاهیشبکه آزما

 یها یفناور

 یراهبرد

دانشگاه شهید 

 چمران اهواز
 شركت 1396

15 
و  5آشنایي با آستاندارد ملي ایران شماره 

 وش اجرایي تدوین استانداردهای ملير

موسسه استاندارد 

 اهواز

موسسه استاندارد 

 اهواز
 شركت 1397

 امنیت زیستي در ماهیان دریایي 16
موسسه تحقیقات 

 علوم شیالتي كشور

پژوهشکده آبزی 

پروری آبهای 

 جنوب كشور

 شركت 1397

17 
آشنایي با سامانه آزمایشگاه های سازمان 

 تات

ت سازمان تحقیقا

آموزش و ترویج 

 كشاورزی

سازمان تحقیقات 

آموزش و ترویج 

 كشاورزی

 شركت 1397

18 
ایین نامه های جدید ارتقا و ترفیع اعضاء 

 هیات علمي

موسسه تحقیقات 

 علوم شیالتي كشور

پژوهشکده آبزی 

پروری آبهای 

 جنوب كشور

 شركت 1397

19 
بررسي چالش ها و راهکارهای توسعه بازار 

 آبزیان

تحقیقات موسسه 

 علوم شیالتي كشور

موسسه تحقیقات 

 علوم شیالتي كشور
 شركت 1397

 بهداشت و بیماری های ماهیان دریایي 20
موسسه تحقیقات 

 علوم شیالتي كشور

پژوهشکده آبزی 

پروری آبهای 

 جنوب كشور

 شركت 1397

21 
ازمون های چند متغیره به كمک پرایمر و 

 پرم آنوا

موسسه تحقیقات 

 كشور علوم شیالتي

موسسه تحقیقات 

 علوم شیالتي كشور
 شركت 1397

 پرورش غذای زنده روتیفر 22
موسسه تحقیقات 

 علوم شیالتي كشور

پژوهشکده آبزی 

پروری آبهای 

 جنوب كشور

 شركت 1397

 تکثیر ماهیان دریایي 23
موسسه تحقیقات 

 علوم شیالتي كشور

پژوهشکده آبزی 

پروری آبهای 

 جنوب كشور

 شركت 1397

24 
توانمندسازی اعضاء هیات علمي جدید 

 االنتصاب

سازمان تحقیقات 

آموزش و ترویج 

 كشاورزی

مركز تحقیقات و 

آموزش كشاورزی 

 و منابع طبیعي

 شركت 1397

 روشهای نوین عمل آوری آبزیان 25
موسسه تحقیقات 

 علوم شیالتي كشور
پژوهشکده آبزی 

پروری آبهای 
 شركت 1397
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 جنوب كشور

 شرفتهعلم سنجي پی 26
موسسه تحقیقات 

 علوم شیالتي كشور

پژوهشکده آبزی 

پروری آبهای 

 جنوب كشور

 شركت 1397

 كنترل كیفي محصوالت شیالتي 27
موسسه تحقیقات 

 علوم شیالتي كشور

پژوهشکده آبزی 

پروری آبهای 

 جنوب كشور

 شركت 1397

28 
مدیریت فناوری و مقررات تاسیس شركت 

 های دانش بنیان

 موسسه تحقیقات

 علوم شیالتي كشور

موسسه تحقیقات 

 علوم شیالتي كشور
 شركت 1397

29 
آشنایي با نرم افزار سامانه یادگیری 

 الکترونیک

موسسه تحقیقات 

 علوم شیالتي كشور

موسسه تحقیقات 

 علوم شیالتي كشور
 شركت 1397

30 
 -روش های نوین آبزی پروری 

 آكواپونیک

پژوهشکده آبزی 

پروری آبهای 

 جنوب كشور

پژوهشکده آبزی 

پروری آبهای 

 جنوب كشور

 شركت 1397

 یوفالكب -روش های نوین آبزی پروری  31

پژوهشکده آبزی 

پروری آبهای 

 جنوب كشور

پژوهشکده آبزی 

پروری آبهای 

 جنوب كشور

 شركت 1397

32 
سیستم  –روش های نوین آبزی پروری 

 های مداربسته

پژوهشکده آبزی 

پروری آبهای 

 جنوب كشور

کده آبزی پژوهش

پروری آبهای 

 جنوب كشور

 شركت 1397

 زنجیره سرد در شیالت 33
موسسه تحقیقات 

 علوم شیالتي كشور

موسسه تحقیقات 

 علوم شیالتي كشور
 شركت 1398

34 
در آنالیز داده های  Rكاربرد نرم افزار 

 پژوهشي

موسسه تحقیقات 

 علوم شیالتي كشور

پژوهشکده آبزی 

پروری آبهای 

 جنوب كشور

 شركت 1398

35 
مدیریت و كنترل افکار، هیچانات و 

 احساسات منفي

موسسه تحقیقات 

 علوم شیالتي كشور

پژوهشکده آبزی 

پروری آبهای 

 جنوب كشور

 شركت 1398

 نقش زنجیره سرد در میزان سرقرمزی 36
موسسه تحقیقات 

 علوم شیالتي كشور

پژوهشکده آبزی 

پروری آبهای 

 جنوب كشور

 شركت 1398

37 
عوامل استرس زا در استخرهای  مدیریت

 پرورش میگو

موسسه تحقیقات 

 علوم شیالتي كشور
پژوهشکده آبزی 

پروری آبهای 
 شركت 1398
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 جنوب كشور

 آشنایي با ارزشیابي عملکرد مدیران 38
موسسه تحقیقات 

 علوم شیالتي كشور

پژوهشکده آبزی 

پروری آبهای 

 جنوب كشور

 شركت 1398

39 
ایي در سامانه آشنایي با ثبت گزارش نه

 سمپات

موسسه تحقیقات 

 علوم شیالتي كشور

پژوهشکده آبزی 

پروری آبهای 

 جنوب كشور

 شركت 1398

40 
آبزی پروری و انتقال دانش بین ایران و 

 هلند

موسسه تحقیقات 

 علوم شیالتي كشور

مركز تحقیقات و 

آموزش كشاورزی 

و منابع طبیعي 

 شهید زمانپور

 شركت 1398
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