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مدرك  رديف

 تحصیلي*

 رشته تحصیلي
 دانشگاه محل تحصیل

سال 

 مدركاخذ

 لمعد
 توضیحات

کزآموزش عالي میرزا کوچک مر تكثیر وپرورش آبزيان فوق ديپلم 1

 ناخ

30/11/77 50/16 
 

مرکزآموزش علمي کاربردی  تكثیر وپرورش آبزيان لیسانس 2

علوم و صنايع شیالتي خلیج 

 فارس)بوشهر(

31/4/87 85/16 

 

تكثیر  -مهندسي منابع طبیعي فوق لیسانس 3

 وپرورش آبزيان

واحد  –دانشگاه آزاد اسالمي 

 علوم وتحقیقات اهواز

31/6/93 81/16 
 

( در شمال استان Huso huso)يماه لیف ييغذا ليتبد بيو ضر يبر رشد، بازماندگ یساز رهیاثر تراکم ذخ کارشناسي ارشد :عنوان پايان نامه  -

 خوزستان

 : عنوان پايان نامه دکتری  -

 : ها و طرحهاي تحقيقاتيپروژه -5  

 

 واحد اجرا عنوان پروژه/طرح
مت در س

 پروژه/طرح

سال 

 شروع

سال 

 خاتمه

 شماره ثبت

 گزارش نهايي

های انگلي در ماهیان مطالعه آلودگي

بومي تاالب هورالعظیم در منطقه 

 دشت آزادگان

 

آبزی پروری 

 جنوب کشور

  1370 1369 همكار

 

ها با ها و ارتباط آنضايعات آبشش

 فیزيكي و شیمیايي آب فاکتورهای

آبزی پروری 

 جنوب کشور
  1373 1372 همكار

  1379 1378 همكارآبزی پروری  

 05/04/99:تاريخ تكميل فرم

 بسمه تعالي

 وزارت جهاد كشاورزي

 كشاورزيو آموزش سازمان تحقيقات

 فرم اطالعات محققين



بررسي امكان تهیه و استفاده  از پلت 

 در تغذيه ماهي آمور

 جنوب کشور

 

تعیین تراکم مناسب ماهي بني 

 اینهدرسیستم چند گو

آبزی پروری 

 جنوب کشور
  1380 1380 همكار

 

تعیین احتیاجات غذايي ماهي بني  

B.sharpyie  تا مرحله بازاری ) فاز

آنالیز الشه از مرحله تغذيه  -اول 

 فعال تا مرحله بازاری(

آبزی پروری 

 جنوب کشور
  1382 1380 همكار

 

ای ماهي بررسي رشد و رفتار تغذيه

 ایشیربت در سیستم  چندگونه

آبزی پروری 

 جنوب کشور
  1382 1380 همكار

بررسي اثرات سطوح مختلف 

پروتئین و انرژی جیره غذايي  بر 

شاخص های رشد شیربت در مرحله 

 بازاری

 

آبزی پروری 

 جنوب کشور
  1386 1384 همكار

 

تاثیرنسبت های مختلف چربي 

وکربوهیدرات بر شاخص های رشد 

 ماهي بني

آبزی پروری 

 جنوب کشور
  1388 1386 مجری

تعیین سطح پروتئین و انرژی و 

نسبت چربي و کربوهیدرات درجیره 

 نگشت قدماهي گطان در مرحله ا

 

آبزی پروری 

 جنوب کشور
  1389 1386 همكار

 

بررسي امكان القای تريپلوئیدی با 

استفاده از شوکهای گرمايي در 

 ماهي بني

آبزی پروری 

 جنوب کشور
  1389 1387 همكار

بررسي امكان رسیدگي جنسي 

ن هندی در پیش مولدين کپور ماهیا

 استخرهای خاکي

 

آبزی پروری 

 جنوب کشور
  1391 1389 همكار

تعیین زی فن تكثیر ماهي سبیتي 

sparidentex hasta  در مخازن

تخم ريزی و پرورش الرو تا حد 

 انگشت قد 

 

آبزی پروری 

 جنوب کشور
  1379 1377 همكار

نگهداری مولدين شانک تهیه و

 وسبیتي

 

آبزی پروری 

 جنوب کشور
  1376 1375 همكار

 

مطالعه فاکتورهای خوني ماهیان 

 پرورشي در استان خوزستان 

آبزی پروری 

 جنوب کشور
  1373 1373 همكار

 

از  s-typeاستحصال روتیفر 

 استرين های بومي منطقه 

آبزی پروری 

 جنوب کشور
  1378 1377 همكار

بررسي علل مرگ ومیر ماهیان آمور 

 های پرورش ماهيدر کارگاه

آبزی پروری 

 جنوب کشور
  1372 1372 همكار

بررسي امكان تكثیر مصنوعي ماهي 

 Barbus xanthopterusگطان 

 

آبزی پروری 

 جنوب کشور
  1379 1377 همكار

بررسي امكان پرورش کپور ماهیان 

چیني و هندی به روش نیمه متراکم 

آبزی پروری 

 جنوب کشور
  1388 1386 همكار



 در استان خوزستان

بررسي امكان تكثیرمصنوعي ماهي 

 Barbus pectoralisبرزم 

آبزی پروری 

 جنوب کشور
  1390 1386 همكار

بررسي امكان پرورش  ماهي شیپ 

َ((Acipencer nudiventris  در

تراکم های مختلف در استان 

 خوزستان

آبزی پروری 

 جنوب کشور
  1393 1390 یمجر

   يهامكان پرورش فیل ما يبررس

مختلف در استان  یدر تراکم ها

 خوزستان

آبزی پروری 

 جنوب کشور

  1393 1390 همكار
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 شماره

 مجله
 سال

 رتبه دربین

ي نگارندگان
ران

خن
س

 

تر
وس

پ
 

پ
چا

 
ده

ش
 

  Barbusتعیین سطح مطلوب پروتئین وانرژی در ماهي  1

xanthpterus)در مرحله انگشت قد  ) 

* 

 

 
اولین همايش ملي آبزی پروری  

 بندر انزلي

آذر  

1390 
 همكار

  Barbus)روش تهیه وساخت غذای مناسب ماهي بني  2

sharpeyi) جهت بهبود راندمان تكثیر مصنوعي 

*
 

 

 

لي آبزی پروری  اولین همايش م

 بندر انزلي 

 
آذر 

1390 
 همكار

همراه با آنتي دو پامیین  GnRHمقايسه تاثیر آنالوگ هورمون  3

(، با عصاره هیپوفیز ماهي کپور CPEدامپريدون  به روش لینپه)

(بر شاخصهای تولید Gonopro-Fh()Labeo rohitaهندی )

  مثلي ماهي روهو

*  

اولین همايش ملي آبزی پروری  

 در انزليبن

آذر  

1390 
 همكار

  ,Labeo rohita 1822Hamilton) )روهو ماهي مصنوعي تكثیر 4

  خوزستان اقلیمي استان شرايط در

*
 

 

 ايران پروری آبزی همايش اولین

 بند رانزلي

 1390آذر 
 همكار

  Barbusتعیین سطح مطلوب پروتئین وانرژی در ماهي  5

xanthpterus)در مرحله انگشت قد  ) 

* 

 

 
اولین همايش ملي آبزی پروری  

 بندر انزلي

آذر  

1390 

 همكار

  Barbus)روش تهیه وساخت غذای مناسب ماهیان مولد بني  6

sharpeyi) جهت بهبود راندمان تكثیر مصنوعي 

*
 

 

 

اولین همايش ملي آبزی پروری  

 بندر انزلي 

 
آذر 

1390 

 همكار

نتي دو پامیین همراه با آ GnRHمقايسه تاثیر آنالوگ هورمون  7

(، با عصاره هیپوفیز ماهي کپور CPEدامپريدون  به روش لینپه)

(بر شاخصهای تولید Gonopro-Fh()Labeo rohitaهندی )

  مثلي ماهي روهو

*  

اولین همايش ملي آبزی پروری  

 بندر انزلي

آذر  

1390 

 همكار

8 
 (Barbus sharpeyi, Günther,1874)بني   ماهي توأم پرورش

 مرسوم  پرورش روش با مقايسه اقتصادی آن و چیني ماهیان کپور با

  

* 

 آزاد دانشگاه شیالت، مجله

 آزادشهر واحد اسالمي،

 سال

چهارم

، 

 شماره

  سوم،

پايیز

1389 

 همكار



 Heckel , 1843 Barbus)اثر اندازه مولدين ماهي شیربت  9

grypus) روی شاخصهای تولید مثلي هم آوری کاری، لقاح، تفريخ و

   زماندگي الروبا

* 

 آزاد دانشگاه شیالت، مجله

 آزادشهر واحد اسالمي،

سال 

 پنجم

 شماره

پايیز 

1390 

 همكار

 Heckel , 1843 Barbus)اثر اندازه مولدين ماهي شیربت  10

grypus)روی تولید و رشد بچه ماهي تا مرحله انگشت قد 

  

* 

سال  مجله علمي شیالت ايران

19 

شماره 

2 

 تابستان

1389 

 كارهم

اثر تراکم کشت به شاخص های رشد و تغذيه يي در کالسه وزني  11

در استان  (Acipenser nudiventris)مختلف در ماهي شیپ 

  خوزستان

*
 

 

منطقه ای آبزی  –همايش ملي 

پروری ماهیان دريايي) توسعه 

 پايدار پرورش ماهي در قفس(

اسفند  

1394 

 

در فیل ضريب تبديل غذايي  اثر تراکم کشت بر رشد ، بازماندگي و 12

 (Huso huso)ماهي جوان 

 

*
 

 

 یآبز ای منطقه – يمل شيهما

) توسعه ييايدر انیماه یپرور

 در قفس( يپرورش ماه داريپا

اسفند  

1394 

 

در شمال استان  (Huso huso)بررسي پتانسیل پرورش فیل ماهي  13

* خوزستان
  

 

 یآبز ای منطقه – يمل شيهما

) توسعه ييايدر انیماه یپرور

 در قفس( يپرورش ماه داريپا

اسفند  

1394 

 همكار

14 Influence of Stocking Density on Growth and 

PhysiologicalResponses of Beluga, Huso huso 

(Brandt, 1869), and Ship Sturgeon,Acipenser 

nudiventris (Lovetsky, 1828), Juveniles in a Flow-

throughSystem   

* 

JOURNAL OF 

THEWORLD 

AQUACULTURE 

SOCIETY 

Vol. 

48, 

No. 

4 

2017 3 

15 

Effectof Ovaprim,Ovatide,HCG,LHRH-A2, LHRH-

A2+CPE and Carp Pituitary in Benni(Barbus 

sharpeyi)artificial Breeding 

 

  

* 

Global Veterinary 5(4) 2010 

3 

16 

Survey of Different Hormones on Final Maturation 

in Shirbut (Barbus grypus 

 Heckel, 1843) 

  

*
 

World Journal of Fish 

and Marine Sciences 

 2011 

3 

17 
THE SURVEY OF RELATION 

NGTH-WEIGHT-AGE IN shirbot( 

BARBUS grypus) BROODSTOCK IN 

TIFICIAL PROPOGATION BY 

USING WORKING FECUNDITY 

INDICIES 

   

* 

ASIAN PACIFIC 

AQUACULTURE  

 

 2011 
 

3 

 



18 
THE SURVEY OF RELATION 

LENGTH-WEIGHT-AGE IN BENNI ( 

BARBUS SHARPEYI) 

BROODSTOCK IN TIFICIAL 

PROPOGATION BY USING 

WORKING FECUNDITY INDICIES 

   

* 

Aquaculture America  

 

 2011 

3 
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 کتب و ساير آثار منتشر شده: -7

 تیراژ نوع* عنوان رديف
 تعداد

 صفحات
 تاريخ چاپ

1      

2      

3      

5      

 …نوع: تاليف، گردآوري ، ترجمه،  *

 علمي :تشويقات و جوايز -8

 تاريخ اعطاء اعطا کننده مورد رديف

1    

2    

3    

 علمي و پژوهشي داخلي و خارجي : …ها و همكاری با مجامع ، شوراها ، کمیسیونها، کمیته -9

 عنوان رديف
 تاريخ

 عضويت
 سمت* ماهعضويت به مدت

1     

2     

3     

4     

5     

 …سمت : ريیس ، دبیر ، عضو، *

 : تدريس -10
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 تعداد واحد

 سال تحصیلي تدريسدانشگاه محل

 نیمسال

ی
ظر

ن
ي 

لم
ع

 

ول
ا

وم 
د

 

1        

2        

3        

4        
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شنا
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 شد
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ا
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1        

2        

3        

4        

 سوابق اجرايي : -12

 تاريخ انتصاب سمت رديف
 مدت اشتغال در سمت

 مذکور به ماه 

 36 1369 کارشناس آزمايشگاه بیماريهای آبزيان 1

 60 1374 کارشناس آزمايشگاه غذای زنده ماهیان دريايي 2

 192 1380 و پرورش ریمسئول کارگاه تكث 3

4    

5      

 :  *مهارتهای شخصي -13

 میزان تسلط مهارت رديف

 خوب  Word , Excel , Powerpoint،spssکامپیوتر  1

2   

3   

5   

 .اشاره شود …در اين جدول الزم است به مهارتهايي نظیر آشنايي با زبانهای بیگانه، کامپیوتر و   *
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