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 : ؾَاثك تحهيلي -11

 ضزيف
هسضن 

 تحهيلي*
 تَضيحبت لهؼس هسضنؾبل اذص هحل تحهيل ضقتِ تحهيلي

 Ph.Dازوتط 1
 بىيط ٍ پطٍضـ آثعي، تىثقيالت

 (اوَ فيعيَلَغي)

ػلَم وكبٍضظي ٍ هٌبثغ عجيؼي 

 گطگبى
1385 

18.57 

 تئَضي

 ضؾبلِ 19.5

 

  17.62 1377 تطثيت هسضؼ قيالت-هٌْسؾي هٌبثغ عجيؼي فَق ليؿبًؽ 2

 هٌْسؾي قيالت ٍهحيظ ظيؿت ليؿبًؽ 3
ػلَم وكبٍضظي ٍ هٌبثغ عجيؼي 

 گطگبى
1374 17.92  

 : َاى پبيبى ًبهِ زوتطي ػٌ -

 تغييطات فيعيَلَغيه ًبقي اظ قَضي هحيظ زض چْبض گًَِ اظ ثچِ هبّيبى ذبٍيبضي ذعض خٌَثي: اثط ؾي ٍ اًساظُ

  وبضقٌبؾي اضقس :ػٌَاى پبيبى ًبهِ  -

 ثطضؾي اثطات چْبض ضغين غصائي هرتلف ضٍي ضقس ٍ تطويت ثسى فيل هبّي ٍ تبؾوبّي ضٍؾي زض ؾبل زٍم پطٍضـ

 : وبضقٌبؾيى پبيبى ًبهِ ػٌَا -

 ثطضؾي همسهبتي ويؿِ قٌبي هبّيبى ذبٍيبضي

 

 

 

 ; ّا ٍ عشحْاي تحميماتي پشٍطُ -23  

 ٍاحس اخطا *ًَع تحميك قوبضُ ههَة ػٌَاى پطٍغُ/عطح
ؾوت زض 

 پطٍغُ/عطح
ٍضؼيت 

** 
 ؾبل ذبتوِ ؾبل قطٍع

 قوبضُ ثجت

 گعاضـ ًْبيي

ّيسضٍلَغي ٍ 

ّيسضٍثيَلَغي ٍ 

ظيؿت آاليٌسُ ّبي 

هحيغي حَظُ خٌَثي 

 زضيبي ذعض

 عطح 1_76_12_8605

پػٍّكىسُ 

اوَلَغي 

 زضيبي ذعض

 هدطي
ذبتوِ 

 يبفتِ
1/10/86 30/8/88 40189 (14/12/1390) 

هغبلؼاااابت فيعيىااااي، 

قااايويبيي، ظيؿاااتي ٍ  

فلعات ؾٌگيي ضٍزذبًاِ  

اضؼ )هحااسٍزُ اؾااتبى 

 اضزثيل(

 

 پطٍغُ ذبل 88070-12-76-4

قيالت ايطاى 

)ازاضُ ول 

 يالت اضزثيل(ق

ذبتوِ  هدطي

 1/7/89 1/8/88 يبفتِ
42838 

(2/2/1392) 

ثطضؾي ؾيؿتن ّبي 

ذٌه وٌٌسُ ٍ پؿبة 

ًيطٍگبُ ًىبء ثط هحيظ 

 ظيؿت زضيبي ذعض 
 پطٍغُ ذبل 88061-12-76-4

ؾبظهبى 

حفظت هحيظ 

ظيؿت )اؾتبى 

 هبظًسضاى(

ذبتوِ  هدطي

 1/7/89    1/10/88 يبفتِ
40849 

 (1/3/1391) 

  شماره ثبت :

 02/20/2318 :تاريخ تكميل فرم
 

 وزارت جهاد كشاورزي

 كشاورزي و آموزش  سازمان تحقيقات

 موسسه تحقيقات شيالت ايران 

 فرم اطالعات محققين



ضنس همبٍهت تؼييي ز

، 200ثچِ هبّي ؾفيس )

هيلي  1000ٍ  500

گطهي( ثِ قَضي، گل 

آلَزگي ٍ وبّف 

اوؿيػى زض آة 

ضٍزذبًِ زض زٍضُ 

 ضّبؾبظي

 پطٍغُ ههَة 72-2 -12 – 89088

پػٍّكىسُ 

اوَلَغي 

 زضيبي ذعض

 هدطي
ذبتوِ 

 يبفتِ
1/7/89 30/3/91 43309 (20/5/1392) 

ثطضؾي اهىبى تَليس 

ى اًجَُ ظئَپالًىتَ

(Acartia tonsa )

زض هحيظ آظهبيكگبّي 

قَض زضيبي  ثب آة لت

ذعض )ثب ّسف تغصيِ 

Mnemiopsis 
leidyi) 

 پطٍغُ 91112-12-76-2

پػٍّكىسُ 

اوَلَغي 

 زضيبي ذعض

 هدطي
ذبتوِ 

 يبفتِ
1391 1393 50550 (12/8/1395) 

هغبلؼِ خبهغ اوَؾيؿتن 

هٌغمِ خٌَثي زضيبي 

ذعض ثب ّسف اؾتمطاض 

لفؽ ٍ تَؾؼِ 

 پطٍضي زضيبيي آثعي

 عطح 9256-12-76-14

پػٍّكىسُ 

اوَلَغي 

 زضيبي ذعض

 هدطي
ذبتوِ 

 يبفتِ
1392 1394 

51902 

(30/3/1396) 

ؾٌدي  ثطضؾي ٍ اهىبى

هؼطفي هبّيبى ثَهي ٍ 

غيطثَهي خْت پطٍضـ 

هبّي زض لفؽ زض هٌغمِ 

 خٌَثي زضيبي ذعض

 پطٍغُ 92005-9256-12-76-14

پػٍّكىسُ 

اوَلَغي 

 زضيبي ذعض

 هدطي
ذبتوِ 

 يبفتِ
1392 1394 51790 (18/3/1396) 

-ثطضؾي تطاون شذيطُ

ؾبظي هيگَ ٍاًبهي 

Litopenaeus 
vannamei 

(Boone, 1931)  زض

قَض پطٍضـ ثب آة لت

 زضيبي ذعض

 پطٍغُ 92002-9253-12-76-14

پػٍّكىسُ 

اوَلَغي 

 زضيبي ذعض

 هدطي
ذبتوِ 

 يبفتِ
1392 1394 

49106 

(18/1/1395) 

تن تٌظين تحطيه ؾيؿ

اؾوعي ٍ همبيؿِ ػولىطز 

هبّي ؾفيس  ضقس ثچِ

ووتط اظ يه گطم، ثب 

اؾتفبزُ اظ ضغين غصايي 

 َض زض آة قيطييق

 پطٍغُ 92141-12-76-2

پػٍّكىسُ 

اوَلَغي 

 زضيبي ذعض

 هدطي
ذبتوِ 

 يبفتِ
1392 1394 

51605  

(6/2/1396) 

اضظيبثي اثطات ظيؿت 

هحيغي پطٍضـ هبّي 

 زض لفؽ قٌبٍض زض هٌغمِ

خٌَثي زضيبي ذعض 

 )اؾتبى هبظًسضاى(

 پطٍغُ 950455-019-12-76-4

پػٍّكىسُ 

اوَلَغي 

 زضيبي ذعض

 هدطي
ذبتوِ 

 يبفتِ
1395 1396 

53970  

(18 /4 /1397) 

 بضيضَاثظ ٍ هؼ ييتسٍ

هحل اؾتمطاض لفؽ  يّب

 بىيپطٍضـ هبّ يّب

 ييبيزض

 پطٍغُ 961074-048-12-76-24

پػٍّكىسُ 

اوَلَغي 

 زضيبي ذعض

 هدطي
ذبتوِ 

 يبفتِ
1396 1398 

56836 

 (24 /10 /1398) 

ثطضؾي ذهَنيبت 

فيعيىي ٍ قيويبيي آة 

زض حَظُ خٌَثي زضيبي 

 ذعض

 

 پطٍغُ 2_76_12_8605_86087

پػٍّكىسُ 

اوَلَغي 

 زضيبي ذعض

 هكبٍض
ذبتوِ 

 يبفتِ
1/10/86 30/3/88 39226 (23/6/1390) 

ٍ  ثطضؾي فطاٍاًي

ثيَهبؼ قبًِ زاض 

Mnemiopsis 

leidyi  ُزض حَظ

 خٌَثي زضيبي ذعض

 

 پطٍغُ 2_76_12_8605_86090

پػٍّكىسُ 

اوَلَغي 

 زضيبي ذعض

 هكبٍض
ذبتوِ 

 يبفتِ
1/10/86 1/1/88 39508 (8/8/90) 

تٌَع  يٍ ثطضؾ يقٌبؾبي

ٍ ؾبذتبض  بىيهبّ يظيؿت

ؾس  يخَاهغ ظٍپالًىتًَ

آظاز ؾٌٌسج ثِ هٌظَض 

 يالتيّبي ق تيفؼبل

 غُپطٍ 47 -961713-105-12-76

پػٍّكىسُ 

اوَلَغي 

 زضيبي ذعض

 هكبٍض
ذبتوِ 

 يبفتِ
1396 1397 

56128 

 (13 /6 /1398) 



ثطضؾي اهىبى پطٍضـ 

هبّي وپَض هؼوَلي 

(Cyprinus 

carpio ٍزض ًٍيط )

)تبًه ّبي فبيجطگالؼ( 

 ثب غصاي پلت قسُ

 پطٍغُ ذبل 89046-12-76-4

پػٍّكىسُ 

اوَلَغي 

 زضيبي ذعض

 ّوىبض انلي
ذبتوِ 

 يبفتِ
1/4/89 1/1/90 548/90 (9/5/1390) 

ٍ  ثيَهبؼ،  تٌَعثطضؾي 

فيتَپالًىتَى زض  فطاٍاًي

حَظُ خٌَثي زضيبي 

 ذعض

 پطٍغُ 2_76_12_8605_86086

پػٍّكىسُ 

اوَلَغي 

 زضيبي ذعض

 ّوىبض انلي
ذبتوِ 

 يبفتِ
1/10/86 31/6/88 41973 (13/9/1391) 

تدعيِ ٍ تحليل 

ّبي ّيسضٍلَغي ٍ  زازُ

ي ّيسضٍثيَلَغي ع

 1370-85ؾبلْبي 

 پطٍغُ 2_76_12_8605_86089

پػٍّكىسُ 

اوَلَغي 

 زضيبي ذعض

ذبتوِ  ّوىبض انلي

 يبفتِ
1/10/86 31/3/87 

1042/89 

 (14/9/1389) 

اضظيبثي شذبئط هبّيبى 

اؾترَاًي زض  ؾَاحل  

-89خٌَثي زضيبي ذعض)

1386) 

 پطٍغُ 2_12_12_86074

پػٍّكىسُ 

اوَلَغي 

 زضيبي ذعض

توِ ذب ّوىبض انلي

 يبفتِ
1/8/86 30/11/89 39218 (15/6/90) 

هَلسؾبظي + تىثيط 

ههٌَػي وفبل 

 Mugilذبوؿتطي )

cephalus) 

 پطٍغُ 004-008-77

پػٍّكىسُ 

اوَلَغي 

 زضيبي ذعض

ذبتوِ  ّوىبض انلي

 يبفتِ
1/4/77 30/7/81 

1182/89 

(6/10/1389) 

 

ثطضؾي احتيبخبت 

غصائي هبّي آظاز 

زضيبي ذعض ثِ هٌظَض 

)ثب تبويس ثط  پطٍضـ

پطٍتئيي ٍ اًطغي زض 

هطحلِ اًگكت لس تب 

 خَاى(

86024-0000-01-200000-

019-2 
 پطٍغُ

پػٍّكىسُ 

اوَلَغي 

 زضيبي ذعض

ذبتوِ  ّوىبض انلي

 يبفتِ
1/10/85 1/2/87 850/87 (7/8/87) 

عطاحي ٍ اؾتمطاض 

 ISO – 17025ؾيؿتن

زض آظهبيكگبُ ّبي 

هطوع تحميمبت 

 اوَلَغي زضيبي ذعض

 پطٍغُ 86055-8603-12-122

پػٍّكىسُ 

اوَلَغي 

 زضيبي ذعض

 ّوىبض انلي

ذبتوِ 

 يبفتِ
1/1/86 1/6/88 88/1596 (19/12/88) 

 

ثطضؾي ووي ويفي ٍ 

ثْساقتي ثچِ هبّيبى 

ذبٍيبضي قْيس هطخبًي 

 ٍ ؾس ٍقوگيط

003/009/79 

04-0710344000-79 

 

 پطٍغُ
هطوع تحميمبت 

 قيالت گلؿتبى

 ّوىبض انلي

ذبتوِ 

 ِيبفت
1/1/79 

29/12/80 

2.2 

575/86 

(1386) 

 

ثطضؾي ووي ويفي ٍ 

 ثْساقتي هبّي ؾفيس

 پطٍغُ هَؾؿِ ٍ قيالت ايطاى

پػٍّكىسُ 

اوَلَغي 

 زضيبي ذعض

 ّوىبض انلي
ذبتوِ 

 يبفتِ
1382 1383 - 

ثطضؾي ووي ويفي ٍ 

 ثْساقتي هبّي آظاز

 

 پطٍغُ هَؾؿِ ٍ قيالت ايطاى

پػٍّكىسُ 

اوَلَغي 

 زضيبي ذعض

 انلي ّوىبض
ذبتوِ 

 يبفتِ
1382 1383 

- 

 

 

ثطضؾي ثطذي اظ 

ّبي  تطويجبت آاليٌسُ

هحيغي )ؾوَم   ظيؿت

اضگبًَولطُ، فلعات 

ّب( زض  ؾٌگيي ٍ قَيٌسُ

ّبي ظيطظهيٌي ٍ  آة

پؿبة حَضِ ؾس هٌگل 

 اؾتبى هبظًسضاى

 عطح اي هبظًسضاى آة هٌغمِ

پػٍّكىسُ 

اوَلَغي 

 زضيبي ذعض

 ّوىبض انلي
ذبتوِ 

 يبفتِ
1389 1391 - 

ثطضؾي ويفيت آة ٍ 

پبضاهتطّبي 

ّبي  فيعيىَقيويبيي آة

ؾغحي، ظيطظهيٌي ٍ  

پؿبة حَضِ ؾس هٌگل 

 اؾتبى هبظًسضاى

 عطح اي هبظًسضاى آة هٌغمِ

پػٍّكىسُ 

اوَلَغي 

 زضيبي ذعض

 ّوىبض انلي
ذبتوِ 

 يبفتِ
1389 1391 - 

تؼييي ٍضؼيت آلَزگي 

ضٍز اظ ًظط  ضٍزذبًِ ثبثل

 آلَزگي ؾوَم ٍ وَز

 عطح ظيؿت ؾبظهبى حفبظت هحيظ

پػٍّكىسُ 

اوَلَغي 

 زضيبي ذعض

 ّوىبض انلي
ذبتوِ 

 يبفتِ
1388 1389 - 



 قيويبيي

ثطضؾي اهىبى تَليس 

ّبي غصايي ثطاي   پلت

هبّي وپَض هؼوَلي 

پطٍضقي زض هطحلِ 

پطٍاضي ثب تأويس ثط 

 خصاثيت ٍ اؾتحىبم 

 عطح وبضذبًِ زام ٍ عيَض آثعيبى

پػٍّكىسُ 

اوَلَغي 

 يبي ذعضزض

 ّوىبض انلي
ذبتوِ 

 يبفتِ
1389 1391 - 

ؾبظي  وكت ٍ ذبلم

ّبي قىَفب  هيىطٍخلجه

قسُ زض حَضِ خٌَثي 

 زضيبي ذعض

 عطح ؾبظهبى تبت

پػٍّكىسُ 

اوَلَغي 

 زضيبي ذعض

 ّوىبض انلي
ذبتوِ 

 يبفتِ
1391 1393 - 

اي  ثطضؾي همبيؿِ

پطٍضـ هيگَي ٍاًبهي 

قَض زضيبي  لت ثب آة

ح ذعض ٍ آة قَض ذلي

 فبضؼ

ثرف ذهَني نٌسٍق 

الحؿٌِ پػٍّكىسُ  لطو

 اوَلَغي زضيبي ذعض

 عطح

پػٍّكىسُ 

اوَلَغي 

 زضيبي ذعض

 ّوىبض انلي
ذبتوِ 

 يبفتِ
1392 1394 - 

ثطضؾي پطٍضـ هبّي 

آالي ضًىيي ووبى  لعل

(Oncorhynchus 

mykiss)   زض

زؾت ضٍزذبًِ  پبئيي

 تدي

ثرف ذهَني نٌسٍق 

الحؿٌِ پػٍّكىسُ  لطو

 زضيبي ذعض اوَلَغي

 عطح

پػٍّكىسُ 

اوَلَغي 

 زضيبي ذعض

 ّوىبض انلي
ذبتوِ 

 يبفتِ
1391 1392 - 

ثطضؾي تغصيِ هبّي 

فيتَفبي زض هطحلِ 

پطٍاضي زض هعضػِ ًوًَِ 

 اؾتبى هبظًسضاى

 عطح وبضذبًِ زام ٍ عيَض آثعيبى

پػٍّكىسُ 

اوَلَغي 

 زضيبي ذعض

 ّوىبض انلي
ذبتوِ 

 يبفتِ
1391 1393 - 

دي ؾٌ ثطضؾي اهىبى

آالي  پطٍضـ لعل

ووبى ثب آة  ضًگيي

قَض زض اؾترطّبي  لت

ذبوي اؾتبى ذطاؾبى 

 قوبلي

 عطح آؾتبى لسؼ ضضَي

پػٍّكىسُ 

اوَلَغي 

 زضيبي ذعض

 ّوىبض انلي
ذبتوِ 

 يبفتِ
1390 1392 - 

ؾبظي ٍ تْيِ ذويط  لرتِ

  اظ هيىطٍخلجه

 ؾٌسؾوَؼ

 عطح ؾبظهبى تبت

پػٍّكىسُ 

اوَلَغي 

 زضيبي ذعض

 ّوىبض انلي
ذبتوِ 

 يبفتِ
1388 1390 - 

ّبي  ثطضؾي آاليٌسُ

هحيغي )ؾوَم  ظيؿت

اضگبًَولطُ، فلعات 

ؾٌگيي، 

ّيسضٍوطثَضّبي ًفتي 

ٍ ؾَضفبوتبًت( زض 

ؾَاحل خٌَثي زضيبي 

 ذعض

 عطح ؾبظهبى تبت

پػٍّكىسُ 

اوَلَغي 

 زضيبي ذعض

 ّوىبض انلي
ذبتوِ 

 يبفتِ
1388 1390 - 

ثطضؾي تٌَع، ثيَهبؼ ٍ 

ًىتَى زض فطاٍاًي ظئَپال

هٌغمِ حٌَثي شضيبي 

 ذعض

 عطح ؾبظهبى تبت

پػٍّكىسُ 

اوَلَغي 

 زضيبي ذعض

 ّوىبض انلي
ذبتوِ 

 يبفتِ
1388 1390 - 

ثطضؾي فطاٍاًي ٍ 

زاض  ثيَهبؼ قبًِ

Mnemiopsis 
leidyi  ِزض هٌغم

 خٌَثي زضيبي ذعض

 عطح ؾبظهبى تبت

پػٍّكىسُ 

اوَلَغي 

 زضيبي ذعض

 ّوىبض انلي
ذبتوِ 

 يبفتِ
1388 1390 - 

ثطضؾي تٌَع، ثيَهبؼ ٍ 

فطاٍاًي فيتَپالًىتَى زض 

ي خٌَثي زضيبي  حَضِ

 ذعض

 عطح ؾبظهبى تبت

پػٍّكىسُ 

اوَلَغي 

 زضيبي ذعض

 ّوىبض انلي
ذبتوِ 

 يبفتِ
1388 1390 - 

ثطضؾي ذهَنيبت 

فيعيىَقيويبيي آة زض 

هٌغمِ خٌَثي زضيبي 

 ذعض

 عطح ؾبظهبى تبت

پػٍّكىسُ 

اوَلَغي 

 زضيبي ذعض

 انلي ّوىبض
ذبتوِ 

 يبفتِ
1388 1390 - 

...ٍ         

 



 ، عشح ؿَساي تحميمات ٍ فٌاٍسي اػتاى          ، عشح خاف     ، عشح هؼتمل       عشح هـتشن     ; پشٍطُ، َع تحميكً  *

 ، هتَلف ؿذُ       هختَهِ      ; دس دػت اخشاء ٍضؼيت  **

 

 …ٍ ، اثتىبض ًَآٍضي ، اذتطاع -13
 تبضيد تبييس يب ثجت*هحل  هَضز ضزيف

1 
ي ثِ آة لت قَض يطين اظ آة قيزض اًتمبل هؿتم يبضيبى ذبٍيچْبضگًَِ اظ ثچِ هبّ ياؾوع-َىين يؿتن تٌظيٌس ؾيفطآ

 (ت85-1(الف)30ذعض،وس ) يبيزض

 –ؾبظهبى ثجت اؾٌبز ٍ اهالن وكَض 

ت يازاضُ ول ثجت قطوت ّب ٍ هبلى

 ينٌؼت

19/12/1387 

 57884قوبضُ ثجت: 

 .ضشٍسي اػت …تاييذوٌٌذُ يا ثثت وٌٌذُ ًَآٍسي، اختشاع، اتتىاس ٍ …ػٌَاى ؿَسا، وويؼيَى ، وويتِ، هدوغ يا روش  *

 ّويي خذٍل اػت. …ّاي خذيذ، سلن يا اسلام هؼشفي ؿذُ ٍ هحل دسج اعالػات هشتَط تِ ؿٌاػايي گًَِ يا گًَِ -
 

 

 : همبالت ػلوي ٍ پػٍّكي -14

 /ػٌَاى ّوبيف*ػٌَاى هدلِ ػٌَاى 
 ضُقوب

 هدلِ
 ؾبل

 زض ثيي ضتجِ

 ًگبضًسگبى
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Biochemical and hemato-immunological parameters in 

juvenile beluga (Huso huso) following the diet 

supplemented with nettle (Urtica dioica) 

Fish & Shellfish 

Immunology 
Vol. 36 

2014 

(ISI) 
 

 چْبضم

 
Impact of Copper Sulphate on Hematological and Some 

Biochemical Parameters of Common Carp (Cyprinus 

carpio L., 1758) In Different pH 

World Journal of 

Fish and Marine 

Sciences 
Vol. 5 

2013 

(ISI) 
 چْبضم

 
Initial salinity tolerance and ion-osmotic parameters in 

juvenile Russian Sturgeon, Acipenser gueldenstaedtii, 

Brandt, 1833 

Iranian Fisheries 

Science 
vol. 10, 

No.4 

October 

2011 

(ISI) 
 اٍل

 
Effect of prebiotic (GroBiotic®-A) on the growth 

performance and intestinal microflora on rainbow trout 

(Oncorhynchus mykiss Walbaum) 

Research in 

Biology 

ISSN: 
 No: Print: 
2231–6280; 
Online: 
2231-6299 
Vol 1 , No 5 

Sep 2011 چْبضم 

 
The Determination of Organochlorine Pesticides 

Residues in Chalus River Water by Multivariate 

Analysis 

Iranian journal of 

Energy & 

Environment.  

ISSN: 

2079-2115. 

Vol.1, 

No.3, 222-

227 

 زٍم 2010

 Artifical Spawning and Early Development of Acipenser 

persicus 

World Journal of 

fish and Marine 

Science. 

ISSN: 

2078-4589 

Vol.2, 

No.3, 258-

263,  

2010 

(ISI) 
 ؾَم

 Seasonal and regional distribution of phytoplankton in 

the southern part of the Caspian Sea 
Iranian journal of 

Fisheries Science 

 ISSN: 

1562-2916 

Vol.9, 

No.3,  

September 

2010 

(ISI) 
 ّفتن

 

Serum Biochemical Parameter of Male and Female 

Rainbow Trout (Onchorhynchus mykiss ) Cultured in 

Haraz River, Iran 

 

World Journal of 

Fish and Marine 

Sciences 

ISSN 2078-

4589 

2 (6): 513-

518, 

2010 

(ISI) 
 ّفتن

 
Aspect of Osmotic-ions Regulation in Juvenile Ship, 

Acipenser nudiventris 

(Lovetsky, 1828) in the Southeast of Caspian Sea 

World Applied 

Sciences Journal 
vol .7 (9): 

1090-1096,  

December 
2009 

(ISI) 

 اٍل

 Study on salinity tolerance and some physiological Iranian Fisheries vol. 6, No.2 
Janury 

2007 
 اٍل
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 ضُقوب

 هدلِ
 ؾبل

 زض ثيي ضتجِ

 ًگبضًسگبى

indicators of ion-osmoregulatory system in juvenile 

beluga, Huso huso(Linnaeus, 1758) in the south of 

Caspian Sea: Effect of age and size 

 

Science (ISI) 

 
Aflatoxicosis in juvenile Huso huso fed contaminated 

diet 
 

Applied 

Ichthyology 
22 

(Suppl. 1) 

2006 

(ISI) 
 اٍل

 

A comparative study on the performance of two 

sturgeon hatcheries of Iran producing Acipenser 

persicus juvenile 

 

Applied 

Ichthyology 
22 

(Suppl. 1) 

2006 

(ISI) 
 زٍم

 
آ ٍ  -ليولطٍف عاىي( زض لفؽ قٌبٍض ثط هOncorhynchus mykissووبى )  ييضًگ يآال لعل  يپطٍضـ هبّ طيتأث

 ذعض يبيزض يآثبز، حَضِ خٌَث هٌغمِ ػجبؼ  طاهَىيپ يقبذم تطٍف
 1398 14قوبضُ  يپطٍض يزٍفهلٌبهِ ػلَم آثع

وبي اؾتبز ضاٌّ

ضؾبلِ زوتطا 

 )ؾَم(

 

 اٍل 1398 2قوبضُ  يبضيذبٍ بىيهبّ يديهدلِ تطٍ تب اًگكت لس ي( اظ هطحلِ الضHuso husoٍ) يهبّ ليپطٍضـ ثط ضقس ف ظياثط هح 

 
 يظًسُ زض اؾترطّب ياظ غصا ِيگطم ثب تغص 20اظ  فياظ هطحلِ الضٍ تب ٍظى ث يبضيذبٍ بىيپطٍضـ هبّ  

 يذبو
 اٍل 1398 2قوبضُ  يبضيذبٍ بىيهبّ يديهدلِ تطٍ

 
هْطگبى  يقٌبٍض ثط ضؾَثبت ثؿتط ٍ ؾبذتبض  اختوبػبت  ثعضي ث يزض لفؽ ّب ياثطات پطٍضـ هبّ

 ذعض، والضآثبز يبيزض خٌَة زض يوفع

 ًكطيِ تَؾؼِ آثعي پطٍضي

 
 1398 1قوبضُ 

اؾتبز ضاٌّوبي 

ضؾبلِ زوتطا 

 )ؾَم(

 

 زٍم 1398 4قوبضُ  طاىيا التيق يهدلِ ػلو ذعض يبيثط زض سيثب تبو يثآ يّب ظيٍ هح نيالل طييوَتبُ ثط تغ يهطٍض 

 
اضتمبء تَليس  لعل آالي ضًگيي ووبى زض لفؽ قٌبٍض ثب ضٍـ افعايف تطاون  هبّي زض شذيطُ ؾبظي 

 اٍليِ زض ؾَاحل خٌَثي زضيبي ذعض
 اٍل 1398 1قوبضُ  ذعض يبيزض بىيآثع يديهدلِ تطٍ

 اٍل 1398 3قوبضُ  يهٌبثغ آث يثَم قٌبؾ يديهدلِ تطٍ طاضلفؽ ّبي پطٍضـ هبّيبى زضيبييضَاثظ ٍهؼيبضّبي هحل اؾتم 

 اٍل 1398 5قوبضُ  فهلٌبهِ ثبظتبة تبت ِياٍل يؾبظ طُيتطاون زض شذ فيووبى زض لفؽ قٌبٍض ثب ضٍـ افعا  ييضًگ يآال ثْجَز تٌبغ لعل  

 اٍل 1398 4قوبضُ  ِ ثبظتبة تبتفهلٌبه ذعض يبيثب آة لت قَض زض زض يٍاًبه گَيپطٍضـ ه 

 ؾَم 1398 45قوبضُ  بىيٍ آثع َضيزام، ع ِيهدلِ تغص ييبيزض يزض لفؽ ّب يپطٍضـ هبّ تيطيهس 

 
اؾتبى  يبيزض يووبى زض لفؽ ّب ييضًگ يلعل آال يتوبم قسُ هبّ وتيػَاهل هؤثط ثط ل يييتؼ

 هبظًسضاى
 زٍم 1397 5قوبضُ  طاىيا التيق يهدلِ ػلو

 زضلفؽ زضاؾتبى هبظًسضاى يتَؾؼِ پطٍضـ هبّ يٍاختوبػ يالتهبز يبثياضظ 
 يبيزض بىيآثع يديتطٍ يفهلٌبهِ ػلو

 ذعض
 چْبضم 1397 4قوبضُ 

 
 ضؾبذتب ثط ٍضقٌب لفؽزض   (Oncorhynchus mykissووبى )ًگيي ض يالآ للع هبّي ٍضـپط ثطا

 ضذع ييبزض ةخٌَزض  ز،ثبآ ؼػجب هٌغمِ ئَپالًىتًَيظ خوؼيت
 تَؾؼِ آثعي پطٍضيًكطيِ 

 
 1396 3قوبضُ 

اؾتبز ضاٌّوبي 

ضؾبلِ زوتطا 

 )ؾَم(

 

 
  Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) ؾبظي هيگَ پبؾفيسثطضؾي تطاون شذيطُ

 قَض زضيبي ذعضزض پطٍضـ ثب آة لت
 اٍل 1396 3قوبضُ  طاىيا التيق يهدلِ ػلو

 زٍم 1396 3قوبضُ  طاىيا التيق يهدلِ ػلو ذعض يبيزض يطاًيا يزض آة ّب بىيٍضـ هبّپط ياؾتمطاض لفؽ ّب يهٌبؾت ثطا يهىبى ّب ييخبًوب 

 
پطٍضـ  يزض هحل اؾتمطاض لفؿْب يهْطگبى وفع يخَاهغ ثعضي ث تَزُيتطاون ٍ ظ يييتؼ ،ييقٌبؾب

 ذعض )والضآثبز( يبيزض يزض ؾبحل خٌَث يهبّ
 1396 1قوبضُ    ضذع ييبزض ىثعيبآ هدلِ

بلِ اؾتبز ضاٌّوبي ضؾ

 زوتطا )ؾَم(

 

 
 ٍضـپط لفؽ  اضؾتمطاحتوبليا هحلآة زض  ثيَتيه ًٍَ ظ ٍضيضط ًيوِ ٍضي،ضط اتفلع غلظت تؼييي

    هٌغمِ زثبضآوال- ضاىًسظهب حلاؾَزض  هبّي
 زٍم 1395 2قوبضُ    ضذع ييبزض ىثعيبآ هدلِ

 
 Rutilusي ذعض بيزض سيؾف يزض ثچِ هبّ يآثكك سيولطا يثط تَؾؼِ ؾلَل ّب ييغصا تياثط هحطٍه

frisii kuttum زض هَاخِْ ثب تٌف قَضي 
 چْبضم 1395 4قوبضُ  هدلِ ثَم قٌبؾي آثعيبى

 
زض اؾترط ذبوي ثب اؾتفبزُ اظ  Litopenaeus vannameiثطضؾي اهىبى پطٍضـ هيگَي ٍاًبهي 

 آة لت قَض زضيبي ذعض
 اٍل 1395 1قوبضُ  طاىيا التيق يهدلِ ػلو

 
 ؾتز پبئييآة  ثب(  Oncorhynchus mykiss)   ىًگيي ووبض يالآ للع هبّي ٍضـپط ؾيضثط

 تدي ذبًِضٍز

هدلِ في آٍضي ّبي ًَيي زض تَؾؼِ 

 آثعي پطٍضي
 زٍم 1395 2قوبضُ 

 
 Rutilus frisii kuttum ضذع ييبزض ؾفيس هبّي ثچِ ىثس يليتّبٍلىتطا تغييط ثط گطؾٌگي ثطا

 عي ؾبظگبضي ثب آة قَض
 زٍم 1395 4قوبضُ  ًكطيِ تَؾؼِ آثعي پطٍضي



 /ػٌَاى ّوبيف*ػٌَاى هدلِ ػٌَاى 
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 هدلِ
 ؾبل

 زض ثيي ضتجِ

 ًگبضًسگبى

 
  Kessler,1870) ضذع ييبزض زگطىّبز تَليسهثلي تهْبخط ًسضٍ ثط هَثط هحيغي هلاؾيػَضثط

Caspiomyzon wagneri ىضاًسظهب ىؾتبا ٍز،قيط ذبًِ( زض ضٍز 

فهلٌبهِ ػلوي پػٍّكي هحيظ ظيؿت 

 خبًَضي
 چْبضم 1394 2قوبضُ

 
 ٍزؾطذطٍ  تدي    يّب ذبًِزض ضٍز ُگبًَولطاض مؾوَ قٌبؾبييٍ  فيعيىَقيويبيي يّبضفبوتَ ؾيضثط

 لس ًگكت( اRutilus frisii kutum)ؾفيس هبّي ظيّبؾبزض زٍضُ ض

هدلِ ػلوي پػٍّكي قيالت، زاًكگبُ 

 آظاز اؾالهي ٍاحس آظازقْط
 ؾَم 1394 2قوبضُ 

 
 Rutilus frisiiي زض ثچِ هبّيبى ؾفيس ٍ َّضهًَ ييبيويَقيث ،يًَي يقبذم ّب يثطذ طييهغبلؼة تغ

kutum )ضّبؾبظي قسُ زض ههت ضٍزذبًِ تدت )ؾبضي 
 چْبضم 1394 1قوبضُ  ًكطيِ قيالت، هدلِ هٌبثغ عجيؼي ايطاى

 سيؾف يالقِ ثچِ هبّ جبتيٍ تطو يضقس، ثبظهبًسگ يثط قبذهْب يؾغَح هرتلف ػهبضُ ًؼٌبع فلفل طيتأث 

Rutilus frisii kutum 
 بضمچْ 1394 1قوبضُ  هدلِ ثَم قٌبؾي آثعيبى

 Rutilus frisii سيؾف يثچِ هبّ ِيول ثبفت طاتييٍ تغ يثط ًطخ ثبظهبًسگ ياثط قَض يثطضؾ 

kutum 

ًكطيِ زاهپعقىي زض هدلِ پػٍّف ٍ 

 ؾبظًسگي
 زٍم 1394 107قوبضُ 

 هٌغمِ اؾتبى اضزثيل -ثطضؾي تَؾؼِ آثعي پطٍضي زض حَضِ ضٍزذبًِ اضؼ 
هدلِ ػلوي پػٍّكي قيالت، زاًكگبُ 

 هي ٍاحس آظازقْطآظاز اؾال

 

 1قوبضُ 
 اٍل 1393

 
 يؾترطّب( زض اOncorhunchus mykiss) ىووب  ًگييض يالآ للع هبّي قسض يّب قبذم

 ظيط ظهيٌي  ضقَ لتاظ آة  زُؾتفبا ثب ذبوي

هدلِ ػلوي پػٍّكي قيالت، زاًكگبُ 

 آظاز اؾالهي ٍاحس آظازقْط
 زٍم 1393 3قوبضُ 

 
 ضيقَ ،هبز يهتطّبضاپب ثط تأويس ثب   ضذع ييبزض خٌَثي ًِاوطض ز لفؽزض  هبّي ٍضـپط ىهىبا ؾيضثط

 آة لهحلَ ىوؿيػٍ ا

هدلِ ػلوي پػٍّكي قيالت، زاًكگبُ 

 آظاز اؾالهي ٍاحس آظازقْط
 اٍل 1393 4قوبضُ 

 
ووتط اظ  سيؾف  بىيثبفت آثكف ثچِ هبّ طاتييٍ تغ يثط ًطخ ثبظهبًسگ يٍ گل آلَزگ ياثط قَض يثطضؾ

 گطم هي

وي پػٍّكي قيالت، زاًكگبُ هدلِ ػل

 آظاز اؾالهي ٍاحس آظازقْط
 اٍل 1392 3قوبضُ

 زض اؾتبى هبظًسضاى  ٌىوبىيضًگ يلعآلال بىيٍ پطٍضـ هبّ طيهطاوع تىث يثْساقت تيطيهس يبثياضظ 
هدلِ ػلوي پػٍّكي قيالت، زاًكگبُ 

 آظاز اؾالهي ٍاحس آظازقْط
 پٌدن 1392 3قوبضُ 

زض هحيظ وكت  Scenedesmus ين ثط ضقس خلجه ؾٌسؾوَؼثطضؾي تبثيط ثي وطثٌبت ؾس 

TMRL(AG) 

هدلِ ػلوي پػٍّكي قيالت، زاًكگبُ 

 آظاز اؾالهي ٍاحس آظازقْط
 ّفتن 1392   4قوبضُ 

 
 Hypophthalmichthysاي وپَض ًمطُ  ييغصا نيزض ضغ يتَپالًىتًَيٍ تٌَع ف تيتطو

molitrix هبظًسضاى يهطوع يهٌغمِ   يٍ آة ثٌساى ّب 

هدلِ پػٍّف ّبي ػلَم ٍ فٌَى 

 زضيبيي
 ؾَم 1392 4قوبضُ 

 ايطاًي تبؾوبّي ثچِ زض قَضي تحول ٍ اؾوعي –تَاًبئي تٌظين يًَي 
فهلٌبهِ ػلوي پػٍّكي ٍظاضت خْبز 

 وكبٍضظي
 اٍل 1391 2قوبضُ 

 
 ّوجؿتگي ثط تأويس ثب ذعض زضيبي خٌَثي وطاًِ اوَؾيؿتن

 (PCA)  ـ تحليل هَلفِ ّبي انليثِ ضٍ غيط ظيؿتي ٍ پبضاهتطّبي ظيؿتي

هدلِ ػلوي پػٍّكي قيالت، زاًكگبُ 

 آظاز اؾالهي ٍاحس آظازقْط
 اٍل 1391 1قوبضُ 

 
 Rutilus frisii) ؾفيس هبّيبى اظ ترن قسُ خسا لبضچي ػَاهل فطاٍاًي همبيؿِ ٍ قٌبؾبيي

kutum) هبظًسضاى اؾتبى 
 چْبضم 1391 1قوبضُ  پطٍضي آثعي تَؾؼِ هدلِ

 
 (Cyprinus carpio)هؼوَلي  وپَض هبّي هتطاون پطٍضـ اهىبى

 فبيجطگالؼ ّبي حَضچِ زض قسُ پلت غصاي ثب

هدلِ ػلوي پػٍّكي قيالت، زاًكگبُ 

 آظاز اؾالهي ٍاحس آظازقْط
 زٍم 1391 1قوبضُ 

 زض آثْبي حَضِ خٌَثي زضيبي ذعض Nzschia seriataفطاٍاًي فيتَپالًىتَى ؾوي  
ت، زاًكگبُ هدلِ ػلوي پػٍّكي قيال

 آظاز اؾالهي ٍاحس آظازقْط
 چْبضم 1390 2قوبضُ 

 Common carp تبثيط ظئَليت ثط پبضاهتط ّبي ضقس هبّي وپَض زضيبي هبظًسضاى 

 

هدلِ ػلوي پػٍّكي قيالت، زاًكگبُ 

 آظاز اؾالهي ٍاحس آظازقْط
 ؾَم 1389 3قوبضُ 

 
غ تىثيط ٍ پطٍضـ قْيس ثبٌّط اؾتبى پبيف ووي، ويفي ٍ ثْساقتي ثچِ هبّي آظاز تَليسي زض هدتو

 هبظًسضاى تب ضّبؾبظي ثِ زضيبي ذعض

هدلِ قيالت، زاًكگبُ آظاز اؾالهي 

 ٍاحس آظازقْط
 ؾَم 1389 4قوبضُ 

 ؾَم 1388 2قوبضُ  هدلِ ػلوي قيالت ايطاى همبيؿِ فطاٍاًي ٍ ظيتَزُ هبوطٍثٌتَظ ّبي زضيبي ذعض زض حَضِ اؾتبى هبظًسضاى 

 
زؾتگبّْبي اًىَثبتَض ترن هبّيبى ذبٍيبضي: يَقچٌىَ هسل ضٍؾي ثب اًىَثبتَض  همبيؿِ وبضائي

 آشضذف هسل ايطاًي ثب تبويس ثط تبؾوبّي ايطاًي

پػٍّف ٍ ؾبظًسگي زض اهَض ٍ 

 زام ٍ آثعيبى
  اٍل 1386 74قوبضُ 

 
ِ خٌَثي زضيبي ذعض)اؾتبى ضثطضؾي ٍضؼيت تىثيط هَلسيي ٍ ضّبؾبظي ثچِ هبّيبى ؾفيس زض حَ

 (1383هبظًسضاى، ؾبل 

پػٍّف ٍ ؾبظًسگي زض اهَض ٍ 

 زام ٍ آثعيبى

 

   اٍل 1386 74قوبضُ 

 
( زض هطاوع ثبظؾبظي شذبئط هبّي Acipenser persicusثطضؾي وبضائي تىثيط تبؾوبّي ايطاًي )

 اؾتبى ّبي هبظًسضاى ٍ گلؿتبى
 زٍم 1385 4قوبضُ  هدلِ ػلوي قيالت ايطاى

 
( زض ػبزت پصيطي ثِ غصاي Huso huso Linnaeus 1758خَاى ) اثط ٍظى اٍليِ فيلوبّي 

 وٌؿبًتطُ زض حَضچِ ّبي فبيجطگالؼ
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 تچِ دس ؿَسي تحول ٍ اػوضي –تَاًائي تٌظين يًَي 

 ايشاًي تاػواّي
*  * 

اٍليي ّوايؾ هٌغمِ اي آتضي پشٍسي 

 اٍل 1387 - ًَيي ٍ تَػؼِ پايذاس

 
 تشسػي هْاخشت هَلذيي هاّي ػفيذ تِ چْاس سٍدخاًِ

 حَضِ خٌَتي دسياي خضس
*  * 

اٍليي ّوايؾ هٌغمِ اي آتضي پشٍسي 

 زٍم 1387 - ًَيي ٍ تَػؼِ پايذاس

 

ٍ اثشات آى تش  Mnemiopsis leidyiٍسٍد ؿاًِ داس 

اوَلَطي ٍ ؿشايظ صيؼت هحيغي تشخي اتضياى حَصُ 

 خٌَتي دسياي خضس

*  * 
اٍليي وٌفشاًغ هلي ػلَم ؿيالت ٍ 

 آتضياى ايشاى
 زٍم 1387 -

 
همايؼِ تشخي ؿاخق ّاي لاتليت تٌظين اػوضي چْاس 

 گًَِ اص تچِ هاّياى خاٍياسي دس خٌَب دسياي خضس
*  * 

ًخؼتيي ّوايؾ هلي هٌاتغ ؿيالتي 

 دسياي خضس 
 اٍل 1387 -

 
ؿٌاػائي ػَاهل لاسچي ػاهل اكلي تلفات دس ّچشي 

 هاّياى ػفيذ دس فلل تىثيش
*  * 

تي ًخؼتيي ّوايؾ هلي هٌاتغ ؿيال

 دسياي خضس
 ؾَم 1387 -

 

تشسػي تشخي اص خلَكيات تيَلَپيه ٍ فيضيَلَپيه 

هَلذيي آصاد حَصُ خٌَتي دسياي خضس دس سٍدخاًِ 

 تٌىاتي

*  * 
ًخؼتيي ّوايؾ هلي هٌاتغ ؿيالتي 

 دسياي خضس
 چْبضم 1387 -

 
هماٍهت تچِ هاّياى آصاد يه تاتؼتاًِ ٍ دٍ تاتؼتاًِ دس 

 آب ؿَس ٍ ؿيشيي
*  * 

تيي ّوايؾ هلي هٌاتغ ؿيالتي ًخؼ

 دسياي خضس
 چْبضم 1387 -

 
پشاوٌؾ هٌغمِ اي فيتَپالًىتَى دس حَصُ خٌَتي 

 دسياي خضس
*  * 

ًخؼتيي ّوايؾ هلي هٌاتغ ؿيالتي 

 دسياي خضس
 پٌدن 1387 -

 
تش فيتَپالًىٌَى  Mnemiopsis leidyi تاثيش ؿاًِ داس 

 حَصُ خٌَتي دسياي خضس
*  * 

هٌاتغ ؿيالتي  ًخؼتيي ّوايؾ هلي

 دسياي خضس
 پٌدن 1387 -
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هْشگاى وفضي  تشسػي تاثيش احتوالي پشُ كيادي تش تي

 دس ػَاحل خٌَتي دسياي خضس

 

 * * 
ًخؼتيي ّوايؾ هلي هٌاتغ ؿيالتي 

 دسياي خضس
 ؾَم 1387 -

 

ّاي  تشسػي همايؼِ اي پاساهتش ّاي ّواتَلَپيىال وفال

تذٍى ػالئن ٍ داساي ػالين تيواسي ًَظَْس وفال 

 هاّياى 

 ؾَم 1387  پاًضدّويي وٌگشُ داهپضؿىي ايشاى * * 

 

تشسػي هشاحل سؿذ السٍي، تچِ هاّي ًَسع ٍ اًگـت 

( دس Huso huso Linnaeus 1758لذ فيلواّي خَاى ) 

 تىثيش هلٌَػي خْت تاصػاصي رخائش
*  * 

قكويي ّوبيف ػلَم ٍ فٌَى 

زضيبئي ٍ اٍليي ّوبيف 

 آثٌگبضي ايطاى

 1384  -اؾفٌس

 اٍل 1384 -

 
تشسػي فاوتَسّا ٍ ؿشايظ هحيغي تا هيضاى كيذ هَلذيي 

 هاّي ػفيذ دس سٍدخاًِ ّاي اػتاى هاصًذساى
 * * 

قكويي ّوبيف ػلَم ٍ فٌَى زضيبئي 

 ٍ اٍليي ّوبيف آثٌگبضي ايطاى

 1384  -اؾفٌس
 ؾَم 1384 -

 
تْذيذ وٌٌذُ تٌَع صيؼتي هاّياى تحليلي تش ػَاهل 

 خاٍياسي دسياي خضس
 * * 

ًرؿتيي ّوبيف هلي قيالت ٍ 

 تَؾؼِ پبيساض

 ) لبئن قْط، زاًكگبُ آظاز (
 اٍل 1384 -

 
تشسػي ضشية چالي ٍ ؿاخق ػيشي تچِ هاّياى 

 خاٍياسي دس عَل دٍسُ پشٍسؽ دس اػتخشّاي خاوي
 * * 

ًرؿتيي ّوبيف هلي قيالت ٍ 

 تَؾؼِ پبيساض

آثبى  –) لبئن قْط، زاًكگبُ آظاز 

1384 ) 

 ؾَم 1384 -

 
ؿٌاػائي هؼاسضيي اػتخشّاي تچِ هاّياى ػفيذ تا تاويذ 

 ( Pseudorasbora parvaتش آهَسچِ) 
 * * 

پػٍّكي  –اٍليي ّوبيف ػلوي 

 ػلَم قيالتي ثب زاهٌِ هٌغمِ اي

 (–) الّيدبى، زاًكگبُ آظاز 
 چْبضم 1383 -

 

اي تچِ تاػواّي ايشاًي حاكلِ تشسػي ٍضؼيت تغزيِ 

اص تىثيش هلٌَػي پغ اص سّاػاصي دس سٍدخاًِ ٍ 

 تخؾ ػاحلي دسياي خضس

 * * 

قكويي ّوبيف ػلَم ٍ فٌَى 

زضيبئي ٍ اٍليي ّوبيف 

 آثٌگبضي ايطاى

 1384  -اؾفٌس

 ؾَم 1383 -

 
پشٍسؽ فيلواّي ٍ چالثاؽ تا دٍػالگي دس هدتوغ 

 خاٍياسي ؿْيذ هشخاًي گشگاى
 * * 

يػُ ًبهِ هدلِ ػلوي قيالت ٍ

 ايطاى
 اٍل 1382 

 

تشسػي اثشات چْاس سطين غزائي تش سٍي سؿذ ٍ 

تشوية تذًي فيلواّي ٍ هاّي چالثاؽ دس ػال دٍم 

 پشٍسؽ

*  * 
هٌغمِ اي  –زٍهيي ّوبيف هلي 

 هبّيبى ذبٍيبضي 
 اٍل 1381 

 
اسصياتي ويفي آب ٍ هَلذيي هاّي ػفيذ ٌّگام 

 (2499سٍدخاًِ تدي )فشٍسديي هْاخشت تَليذ هثلي تِ 
 * * 

اٍليي ّوبيف هلي هٌغمِ اي 

ذطزاز  -اوَلَغي زضيبي ذعض

1389 

 اٍل 1389 

 
تشسػي اثشات پؼاب ػيؼتن ّاي خٌه وٌٌذُ ًيشٍگاُ 

 ؿْيذ ػليوي ًىا تش هحيظ صيؼت دسياي خضس
*  * 

اٍليي ّوبيف هلي هٌغمِ اي 

ذطزاز  -اوَلَغي زضيبي ذعض

1389 

 

1389 
 اٍل

 

سػي هيضاى تشاون ٍ صي تَدُ هاوشٍتٌتَصّا دس تش

هحذٍدُ ٍسٍد پؼاتْاي ًيشٍگاُ حشاستي ؿْيذ ػليوي 

 ًىا

 * * 

اٍليي ّوبيف هلي هٌغمِ اي 

ذطزاز  -اوَلَغي زضيبي ذعض

1389 

 

1389 

 دٍم

 

سًٍذ تغييشات كيذ هَلذيي هاّي آصاد دس سٍدخاًِ 

تٌىاتي ٍ تاصػاصي رخايش آى دس وشاًِ خٌَتي دسياي 

 خضس

*  * 

اٍليي ّوبيف هلي هٌغمِ اي 

ذطزاز  -اوَلَغي زضيبي ذعض

1389 

 

1389 

دٍم

 
اٍليي تدشتِ اص هَلذػاصي ٍ تىثيش وفال خاوؼتشي 

(Mugil Cephalsدس ايشاى ) 
 * * 

اٍليي ّوبيف هلي هٌغمِ اي 

ذطزاز  -اوَلَغي زضيبي ذعض

1389 

 

1389 
ػَم
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دس هاّياى  Igmتشسػي فاوتَسّاي ايوٌي آلفا آهيالص ٍ 

 خاٍياسي پشٍسؿي
*  * 

اٍليي ّوبيف هلي هٌغمِ اي 

ذطزاز  -اوَلَغي زضيبي ذعض

1389 

 

1389 
چْاسم

 

هتشي  21داهٌِ ًَػاًات ؿَسي ٍ اػيذيتِ آب اص اليِ 

دس فَاكل چْاس دٍسُ اص ًوًَِ تشداسي حَصُ خٌَتي 

 دسياي خضس

 * * 

اٍليي ّوبيف هلي هٌغمِ اي 

زاز ذط -اوَلَغي زضيبي ذعض

1389 

 

1389 

چْاسم

 

همايؼِ تغييشات فللي پاساهتشّاي ّيذسٍلَطيىي حَصُ 

خٌَتي دسياي خضس ٍ خليح فاسع )آتْاي خوَْسي 

 اػالهي ايشاى(

*  * 

اٍليي ّوبيف هلي هٌغمِ اي 

ذطزاز  -اوَلَغي زضيبي ذعض

1389 

 

1389 

ؿـن

 

هغالؼِ تالي هاًذُ تشخي اص ػوَم اسگاًَ ولشُ دس آب 

دخاًِ ٍ تخليِ آى تِ آتْاي هٌاعك خٌَتي ؿيشيي سٍ

 دسياي خضس

*  * 

اٍليي ّوبيف هلي هٌغمِ اي 

ذطزاز  -اوَلَغي زضيبي ذعض

1389 

 

1389 

ػَم

 
دس تافت خَساوي هاّياى  Pb,Cdاسصياتي هيضاى تدوغ 

 اػتخَاًي دسياي خضس
*  * 

اٍليي ّوبيف هلي هٌغمِ اي 

ذطزاز  -اوَلَغي زضيبي ذعض

1389 

 

1389 
ػَم

 
تؼييي تالي هاًذُ تشخي اص ػوَم اسگاًَولشُ دس حَضِ 

 هلثي دسيا تا تاثيش پزيشي اص آب ؿيشيي سٍدخاًِ
 * * 

اٍليي ّوبيف هلي هٌغمِ اي 

ذطزاز  -اوَلَغي زضيبي ذعض

1389 

 

1389 
دٍم

 
تشسػي تشاون، صيتَدُ ٍ تشوية گًَِ ّاي هاوشٍتٌتَص 

 دس ػَاحل خٌَتي دسياي خضس
  * 

هلي هٌغمِ اي  اٍليي ّوبيف

ذطزاز  -اوَلَغي زضيبي ذعض

1389 

 

1389 
چْاسم

 
ؿاخق ّاي تيَلَطيه خْت تؼييي عثمِ تٌذي ويفيت 

 آب دس حَصُ خٌَتي دسياي خضس
  * 

اٍليي ّوبيف هلي هٌغمِ اي 

ذطزاز  -اوَلَغي زضيبي ذعض

1389 

 

1389 
ؿـن

 

سٍؿْاي ؿاخق چٌذيي هتغيشُ خْت اسصياتي 

اصي( دس حَصُ خٌَتي دسياي يَتشيفيىاػيي )غٌي ػ

 خضس

  * 

اٍليي ّوبيف هلي هٌغمِ اي 

ذطزاز  -اوَلَغي زضيبي ذعض

1389 

 

1389 

چْاسم

 
تشآٍسد هيضاى تَليذ ػاالًِ هاوشٍتٌتَصّا دس ػَاحل 

 خٌَتي دسياي خضس
  * 

اٍليي ّوبيف هلي هٌغمِ اي 

ذطزاز  -اوَلَغي زضيبي ذعض

1389 

 

1389 
چْاسم

 
اػايي گًَِ ّاي تٌتيه  دس تشسػي پشاوٌؾ ٍ ؿٌ

 ػَاحل خٌَتي دسياي خضس
  * 

اٍليي ّوبيف هلي هٌغمِ اي 

ذطزاز  -اوَلَغي زضيبي ذعض

1389 

 

1389 
چْاسم

 
تشسػي فللي فيتَپالًىتَى ّاي حَضِ خٌَتي دسياي 

 87-86خضس دس عي ػال ّاي 
  * 

اٍليي ّوبيف هلي هٌغمِ اي 

ذطزاز  -اوَلَغي زضيبي ذعض

1389 

 

1389 
پٌدنذ ػثاع ػي

 
 Mnemiopsis Leidyiپَيايي خوؼيت ؿاًِ داس هْاخن 

 دسحَصُ خٌَتي دسياي خضس
  * 

اٍليي ّوبيف هلي هٌغمِ اي 

ذطزاز  -اوَلَغي زضيبي ذعض

1389 

 

1389 
چْاسم

 
 Mnemiopsisتشسػي پشاوٌؾ ٍ تشاون ؿاًِ داس 

Leidyi  9دسػَاحل ايشاًي دسياي خضسدس ػال: 
  * 

ي هٌغمِ اي اٍليي ّوبيف هل

ذطزاز  -اوَلَغي زضيبي ذعض

1389 

 

1389 
ػَم

 
همايؼِ تغييشات فللي تشاون ٍ صيتَدُ ؿاًِ داس دسياي 

 2498دس ػال  Mnemiopsis Leidyiخضس 
  * 

اٍليي ّوبيف هلي هٌغمِ اي 

ذطزاز  -اوَلَغي زضيبي ذعض

1389 

 

1389 
ػَم

 
تغييشات فللي دسخِ حشاست، ؿَسي، ٍ اوؼيظى دس 

 (2499هختلف هٌغمِ خٌَتي دسياي خضس ) اػواق
  * 

اٍليي ّوبيف هلي هٌغمِ اي 

ذطزاز  -اوَلَغي زضيبي ذعض

1389 

 

1389 
 زٍم

 A comparative analysis of blood parameters of 

various groups of Caspian salmon-salmo trutta 
  * 

اٍليي ّوبيف هلي هٌغمِ اي 

ذطزاز  -لَغي زضيبي ذعضاوَ
 

1389 
 ػَم
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 ضُقوب
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 ًگبضًسگبى

caspious(Kessler, 1877). 1389 

 
The variation of salinity and  pH value in water 

layer (10 m depth) during four periods of 
sampling in southern part of Caspian Sea 

  * 

اٍليي ّوبيف هلي هٌغمِ اي 

ذطزاز  -اوَلَغي زضيبي ذعض

1389 

 

1389 
 چْاسم

 
POPULATION OF AN ALIEN CTENOPHORE 

MNEMIOPSOS LEIDYI THE SOUTHERN 

CASPIAN SEA 
  * 

اٍليي ّوبيف هلي هٌغمِ اي 

ذطزاز  -اوَلَغي زضيبي ذعض

1389 

 

1389 
 چْاسم

 
Environmental Conditions on the Bloom of 

cyanobacterium, Nodularia spumigena from the 

Southern of Caspian Sea 
  * 

ي ّوبيف هلي هٌغمِ اي اٍلي

ذطزاز  -اوَلَغي زضيبي ذعض

1389 

 

1389 
 چْاسم

 
تشسػي خلَكيات فيضيىي ٍ ؿيويائي پؼاب ًْائي 

 ًيشٍگاُ ًىا دس هحل ٍسٍد تِ دسياي خضس
   

ّوبيف هٌغمِ اي ظيؿتي زض 
 هحيظ ظيؿت

 اٍل 1390 

 

 اثشات تالي هاًذُ تشخي اص ػوَم اسگاًَولشُ

(Kelthane, β-BHC, Lindane, -BHC, DDE, 

Dieldrin,  )دس آتثٌذاًْاي پشٍسؽ هاّياى گشم آتي 

 اػتاى هاصًذساى

 

   
ّوبيف هٌغمِ اي ظيؿتي زض 

 هحيظ ظيؿت
 1390 

 چْبضم

 

 
اثشات صيؼت هحيغي ٍ تغييشات تٌَع صيؼتي ٍسٍد ؿاًِ 

 دس حَضِ خٌَتي دسياي خضس Mnemiopsis leidyiداس 
   

زٍهيي وٌفطاًؽ هلي 
ط ػبهل زض پسافٌس غي

 ثرف وكبٍضظي

 قكن 1390 

 
تشسػي اهىاى پشٍسؽ هاّي دس لفغ دس هٌغمِ خٌَتي 

 دسياي خضس
   

ؾَهيي ّوبيف قيالت ٍ 
 تَؾؼِ پبيساض

 اٍل 1390 

 

تؼييي همذاس تاليواًذُ تشخي اص تشويثات اسگاًَولشُ دس 

آتثٌذاى ّاي پشٍسؽ هاّياى گشم آتي )ػيذ هحلِ 

 دس هاصًذساى هشوضيؿوالي ٍ پٌثِ چَلِ ػليا( 

   
ؾَهيي ّوبيف قيالت ٍ 

 تَؾؼِ پبيساض
 ؾَم 1390 

 

داهٌِ تغييشات تشخي اص ػوَم اسگاًَولشُ ًظيش 
Dieldrin, β-Endosulfan, Heptachlor epoxide, 

DDE  آب ؿيشيي سٍدخاًِ لاتل اػتفادُ دس پشٍسؽ لضل

 آالي سًگيي وواى

   
ؾَهيي ّوبيف قيالت ٍ 

 تَؾؼِ پبيساض
 ؾَم 1390 

 
   Mnemiopsis leidyiسًٍذ تغييشات خوؼيت ؿاًِ داس 

 دس حَصُ خٌَتي دسياي خضس
   

ؾَهيي ّوبيف قيالت ٍ 
 تَؾؼِ پبيساض

 ؾَم 1390 

 

ؿٌاػائي ٍ همايؼِ دسكذ فشاٍاًي ػَاهل لاسچي 

خذاؿذُ اص ّچشي هاّياى ػفيذ اػتاى هاصًذساى عي ػِ 

 فلل تىثيش

   
زٍهيي وٌفطاًؽ ػلَم 

 ٍ آثعيبى ايطاى قيالتي
 چْبضم 1390 

 

 Cyprinusتشسػي اهىاى پشٍسؽ وپَس هؼوَلي )

Carpio تا غزاي پلت ؿذُ دس حَضچِ ّاي )

 فايثشگالع
   

زٍهيي وٌفطاًؽ ػلَم 
 قيالتي ٍ آثعيبى ايطاى

 زٍم 1390 

 
هَلذيي آصاد ٍ ػفيذ كيذ ؿذُ اص  K Valueتشسػي 

 سٍدخاًِ تٌىاتي
   

اٍليي ّوبيف هلي آثعي 
 پطٍضي ايطاى

 زٍم 1390 

 
 Mugilتاثيش ؿَسي تش ػشػت سؿذ وفال گًَِ 

cephalus دس ؿشايظ اػتخشي 
   

اٍليي ّوبيف هلي آثعي 
 پطٍضي ايطاى

 زٍم 1390 

 زٍم 1390 اٍليي ّوبيف هلي آثعي     Mugil هَلذ ػاصي ٍ چشخِ سػيذگي وفال خاوؼتشي 
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cephalus پطٍضي ايطاى دس اػتخش ّاي خاوي 

 

سػي پاساهتش ّاي تاثيش گزاس خًَي ٍ ًشهاتيَّاي تش

هَلذيي تش افضايؾ تاصدُ دس تىثيش هلٌَػي هَلذيي 

 تاػواّي ايشاًي

   
اٍليي ّوبيف هلي آثعي 

 پطٍضي ايطاى
 چْبضم 1390 

 

تشسػي پشٍتيَتيه تاػيلَع دس ػولىشد سؿذ ٍ هيضاى 

 Oncorhynchusتاصهاًذگي لضل آالي سًگيي وواى 

mykiss 

   
ٍليي ّوبيف هلي آثعي ا

 پطٍضي ايطاى
 ؾَم 1390 

 

همايؼِ فاوتَسّاي ّواتَلَطي لضآلالي سًگيي وواى 

Oncorhynchus mykiss  تغزيِ ؿذُ تا ػغَح هختلف

 ؿفيشُ وشم اتشيـن

   
اٍليي ّوبيف هلي آثعي 

 پطٍضي ايطاى
 زٍم 1390 

 
تشسػي ٍلَع پذيذُ ؿىَفائي خلثىي دس هٌغمِ خٌَتي 

 دسياي خضس
   

اٍليي ّوبيف هلي آثعي 
 پطٍضي ايطاى

 زٍم 1390 

 

هغالؼِ فلضات ػٌگيي، ػوَم اسگاًَولشُ، ٍ هَاد آلي 

دس هخضى ٍ پاياب ػذ ػثالى توٌظَس اًتخاب هحل 

 پشٍسؽ هاّي لضل آالي سًگيي وواى

   
اٍليي ّوبيف هلي آثعي 

 پطٍضي ايطاى
 چْبضم 1390 

 

تش سٍي تؼٌَاى پشي تيَتيه   GroBiotic – Aاثش 

فاوتَس ّاي سؿذ ٍ تاصهاًذگي هاّي لضل اال سًگيي 

 وواى
   

اٍليي ّوبيف هلي آثعي 
 پطٍضي ايطاى

 زٍم 1390 

    تشسػي هاوشٍتٌتَص ّاي سٍدخاًِ تٌىاتي 

اٍليي وٌفطاًؽ ثيي الوللي 
اليبًَؼ قٌبؾي ذليح فبضؼ 

ٍ ًْويي وٌفطاًؽ ػلَم ٍ 

 فٌَى زضيبئي ايطاى

 چْبضم 1390 

 

ًٍذ تشاون ٍ صيتَدُ هْاخن غيش تَهي ؿاًِ داس تشسػي س

Mnemiopsis leidyi    صئَپالًىتَى دس حَضِ خٌَتي ٍ

 دسياي خضس

   
اٍليي ّوبيف هلي ػلَم 

 ظيؿتي
 ّفتن 1390 

 
The OCPs residues in tissue and water during 

spawning of Rutilus frisii kutum in river estuary 

of southern part of Caspian Sea 
   11th aquaculture europe  2011 

Najafpour, 

Nasrollahzadeh, 

Farabi, 

Pourgholam, 

Sharifzadeh, 

Gholamipour 

 

Characterization of Saprolegnia isolated from 

Persian sturgeon (Acipenser persicus), Caspian 

salmon (Salmo trouta caspius) and rainbow trout 

(Oncorhynchus mykiss) eegs based on 

physiological and molecular data 

   11th aquaculture europe  2011 Ghiasi, Soltani, 

Binaii, Farabi 

 
A study on organochlorine pesticides residues in 

estuarine water of Caspian Sea and Shiroud 
River 

   4th seminar of Chemistry and 

Environment  2011 

Najafpour, 

Farabi, 

Gholamipour 

,Ganjian 

 
Changes of phytoplankton community 

correspondence with environmental parameters 

in the southern Caspian Sea (coastal regions, less 
than 10m) 

   4th seminar of Chemistry and 

Environment  2011 

Hashemian, 

Roohi, 

Farabi,Sajjadi, 

Naderi, Ganjian, 

Shabani 

 
Environmental influences of the invader 
Mnemiopsis leidyi on the aquatic pelagic 

organism s in the southern Caspian Sea 
   4th seminar of Chemistry and 

Environment  2011 

Roohi, Sajjadi, 

Kideys,pourghol

am, Hashemian, 

Ganjian, 

Fazli,Farabi, 

Azari 

 Impacts of heavy metal on coastal macrobenthic  
of the southern Caspian Sea    4th seminar of Chemistry and 

Environment  2011 

Hashemian, 

Roohi, 

Farabi,Sajjadi, 

Naderi, Ganjian, 

Varedi, Shabani 
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Heavy metal fluctuation correspondence with 

planktonic and benthic diversity and abundance 
in the southern Caspian Sea(in the coastal 

regions, less than 10m) 

   4th seminar of Chemistry and 

Environment  2011 

Hashemian, 

Roohi, 

Farabi,Sajjadi, 

Naderi, 

Ganjian,Roshant

abari, Vahedi, 

Shabani, Varedi, 

younesipour, 

Nasrollahtabar 

 Impact of alien ctenophore, Mnemiopsis leidyi 

on commercial fishery in southern Caspian Sea    4th seminar of Chemistry and 

Environment  2011 

Roohi, Sajjadi, 

Kideys,pourghol

am, Hashemian, 

Ganjian, 

Fazli,Farabi, 

Azari 

 

 هاّياى تچِ وليِ همايؼِ تافت ٍ حياتي آصهَى تشسػي

 ؿَس لة ٍ ؿيشيي آب گشم دس يه اص ػفيذووتش

 خضس دسياي

   
زٍهيي ّوبيف هلي هٌبثغ 

 قيالتي زضيبي ذعض
 اٍل 1391 

 

همايؼِ تشوية خوؼيتي فيتَپالًىتَى ٍ سطين غزائي 

( آب Hypophthalmichthys molitrix)وپَس ًمشُ اي 

 تٌذاى ّاي پشٍسؽ هاّياى گشم آتي

   
ّوبيف هلي پػٍّف ّبي 

 آثعيبى ٍ اوَؾيؿتن ّبي آثي
 ػَم 1391 

 

 فيضيىَؿيويايي فاوتَسّاي اص تشخي تغييشات همايؼِ

 هاُ دس آتي گشم هاّياى ّاي پشٍسؽ تٌذاى آب آب،

 24:2هشداد  ٍ تيش خشداد، ّاي

   
هٌبثغ زٍهيي ّوبيف هلي 

 قيالتي زضيبي ذعض
 دٍم 1391 

 

تاثيش غلظت ّاي هختلف گل آلَدگي تشسٍي تچِ 

 دس هحذٍدُ ٍصًي Rutilus frisii kutumهاّي ػفيذ 

 هيلي گشم 511تا  311

   
پٌدويي ّوبيف زاًكىسُ 
ػلَم وكبٍضظي ٍ هٌبثغ 

 عجيؼي

 دٍم 1391 

 
تا  311 تٌظين اػوضي تچِ هاّي ػفيذ هحذٍدُ ٍصًي

 لي گشمهي 511
   

پٌدويي ّوبيف زاًكىسُ 

ػلَم وكبٍضظي ٍ هٌبثغ 
 عجيؼي

 دٍم 1391 

 
 دس Nitzschia seriataفيتَپالًىتَى   تشسػي گًَِ ػوي

 خضس دسياي خٌَتي حَضِ
   

ًرؿتيي ّوبيف هلي نٌؼت 
ٍ ثْساقت هَاز غصائي ثب 

 هٌكب زاهي

 پٌدن 1391 

 
َى تشسػي تغييشات تشوية گًَِ ّاي غالة فيتَپالًىت

 دس ػَاحل خٌَتي دسياي خضس
   

ًرؿتيي ّوبيف هلي نٌؼت 
ٍ ثْساقت هَاز غصائي ثب 

 هٌكب زاهي

 پٌدن 1391 

 
تغييشات دساصهذت ػاختاس اوَلَطيىي فيتَپالًىتَى دس 

 خضس دسياي خٌَتي حَضِ
   

ًرؿتيي ّوبيف هلي نٌؼت 
ٍ ثْساقت هَاز غصائي ثب 

 هٌكب زاهي

 پٌدن 1391 

 
ّاي فيتَپالًىتَى تؼٌَاى ؿاخق تٌَع صيؼتي گًَِ 

 تغييشات تشٍفي حَضِ خٌَتي دسياي خضس
   

ًرؿتيي ّوبيف هلي نٌؼت 
ٍ ثْساقت هَاز غصائي ثب 

 هٌكب زاهي

 چْاسم 1391 

    دس لفغ يپشٍسؽ هاّ يغيهح ؼتياثشات ص 
 يپطٍض يآثع فيّوب يياٍل
چبلف ّب ٍ فطنت  - ييًَ

 ّب
 ػَم 1393 

 
هضسػِ  ذسيدس هشحلِ پشٍاس ايتَفيف يهاّ ِيتغز يتشسػ

 ًوًَِ اػتاى هاصًذساى
   

 يپطٍض يآثع فيّوب يياٍل
چبلف ّب ٍ فطنت  - ييًَ

 ّب
 چْاسم 1393 

 

 دس ػفيذ هاّياى تچِ پزيشي تغثيك ٍضؼيت تشسػي

 ٍضؼيت ػلَل هثٌاي ػاسي تش تدي سٍدخاًِ هلة

 آتــي ولشايذ ّاي

   
 تَؾؼِ هلي ّوبيف اٍليي

 هحَض زضيب پبيساض
 چْاسم 1393 
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 ٍ تيَؿيويايي يًَي، ّاي ؿاخق تشخي تغييش هغالؼِ

 ؿذُ سّاػاصي ػفيذ هاّياى تچِ دس َّسهًَي

 تدي ػاسي سٍدخاًِ هلة دس

   
 تَؾؼِ هلي ّوبيف اٍليي

 هحَض زضيب پبيساض
 چْاسم 1393 

 
سفتاس ؿٌاػي تغثيك اػوضي تچِ هاّياى ػفيذ سّؼپاس 

 تدي ؿًَذُ تِ آب ؿَس دس هلة سٍدخاًِ
   

 ًرؿتيي ّوبيف هلي

I.V.T 

ؾن قٌبؾي  ٍ هؿوَهيت ّبي 
 زاهي

 چْاسم 1393 

 

اثش هَاخِْ پالغ غلظت صيش وـٌذُ هخلَط فلض ػٌگيي 

ٍ ؿيشاتِ چَب ٍ واغز دس هَفميت تغثيك تا آب ؿَس 

 Rutilus frisii kutum دس تچِ هاّي ػفيذ

   

 ًرؿتيي ّوبيف هلي

I.V.T 

ؾن قٌبؾي  ٍ هؿوَهيت ّبي 
 اهيز

 چْاسم 1393 

 

 

 

 

 

 وتت ٍ ؾبيط آثبض هٌتكط قسُ: -15

 تيطاغ ًَع* ػٌَاى ضزيف
 تؼساز

 نفحبت
 تبضيد چبح

1 
ثطضؾي اثطات چْبض ضغين غصائي ثط ضٍي ضقس ٍ تطويت ثسى فيل هبّي زض ؾبل زٍم 

 )تطٍيدي(پطٍضـ  

 2488 17 150 تبليف

 25ؿواسُ;

2 

الىتطٍ تبليف ال زض لفؽ زض زضيبي ذعضعطح تطٍيدي ايدبز ؾبيت الگَيي هبّي لعل آ

 ًيه

193 24:: 

 -697 -6ؿاته; 

631- :75- :89 

 …ًَع; تاليف، گشدآٍسي ، تشخوِ،  *

 

 تكَيمبت ٍ خَايع ػلوي :-16
 تبضيد اػغبء اػغب وٌٌسُ هَضز ضزيف

1 
هَؾؿِ تحميمبت ػلَم قيالتي   پػٍّكگط ثطتط

 وكَض

1398 

2 
لَم قيالتي هَؾؿِ تحميمبت ػ پػٍّكگط ثط تط 

 وكَض

1397 

 1395 اؾتبًساضي هبظًسضاى اؾتبى هبظًسضاى پػٍّكگط ثط تط 3

4 
هَؾؿِ تحميمبت ػلَم قيالتي  پػٍّكگط ثط تط

 وكَض

1394 

 1394 اؾتبًساضي هبظًسضاى لَح تمسيسيط زؾتبٍضز ثطتط پػٍّكي اؾتبى هبظًسضاى 5



 1393 اؾتبًساضي هبظًسضاى بى هبظًسضاىلَح تمسيط  زض تجييي هؿبئل ٍ هكىالت ثرف وكبٍضظي اؾت 

 ػلوي ٍ پػٍّكي زاذلي ٍ ذبضخي : …ّب ٍ  ّوىبضي ثب هدبهغ ، قَضاّب ، وويؿيًَْب، وويتِ -17

 ػٌَاى ضزيف
  تبضيد

 ػضَيت
 ؾوت* هبُ ػضَيت ثِ  هست

 ػضَ - 1383 قَضاي پػٍّكي پػٍّكىسُ اوَلَغي زضيبي ذعض 1

 ػضَ - 1385 يبى ذبٍيبضيهبّ وويتِ ترههي ثطًبهِ ضاّجطزي 2

 ػضَ - 1386 وويتِ ترههي ضاّجطزي هبّيبى اؾترَاًي 3

 ػضَ - 1382 هبّيبى ذبٍيبضي  WSCSػضَ  4

 ًوبيٌسُ 14 1385 ًوبيٌسُ ٍ ضاثظ ّيبت ػلوي پػٍّكىسُ اوَلَغي زضيبي ذعض 5

 ًوبيٌسُ 14 1385 ًوبيٌسُ ٍ ضاثظ اخطائي تحميمبت قيالت ٍ ازاضُ ول قيالت هبظًسضاى 6

 زاٍض - 1387 طاىيالت ايق يهدلِ ػلو 7

 ٌسُ ٍ ػضَيًوب - 1389 زض لفؽ يتِ پطٍضـ هبّيمبت  زض قوبل وكَض زض وويٌسُ تحميًوب 8

 زاٍض - 1387 هدلِ ػلوي ترههي قيالت )زاًكگبُ آظاز قْط( 9

10 Journal: Fish biology and fisheries 2008 - زاٍض 

11 Journal: Fish science journal 2008 - زاٍض 

12 Journal:Current medicinal Chemistry 2008 - زاٍض 

 …ػوت ; سييغ ، دتيش ، ػضَ، *

 

 

 

 : تسضيؽ -18

 ػٌَاى ٍاحس زضؾي ضزيف

 تؼساز ٍاحس

 ؾبل تحهيلي تسضيؽ زاًكگبُ هحل

 ًيوؿبل

ي
ظط

ً
 

ي
لو

ػ
 

ل
اٍ

ٍم 
ز

 

1 
ي وبضثطزي زاًكگبُ ػلو 1 2 تىثيطٍپطٍضـ هبّيبى ذبٍيبضي

 هبظًسضاى

1385 *  

2 
زاًكگبُ ػلوي وبضثطزي  1 2 تْيِ ٍ تَليس غصاي ظًسُ

 هبظًسضاى

1386  * 

3 

آهَظـ ضوي ذسهت  - 3 ي زضيب )ثب تبويس ثط زضيبي ذعض ٍ هبّيبى ذبٍيبضي(غاوَلَ

اهَض ذبٍيبضي وبضوٌبى 

 اؾتبى هبظًسضاى

1386   

4 
 يبى ؾطزآثيانَل پطٍضـ هبّ

 (يهَالت وكبٍضظوِ هحينٌسٍق ث)

 يؼيهطوع آهَظـ هٌبثغ عج  3

 والض آثبز

1387 *  

5 
هدوَػِ آثعي پطٍضاى    تىثيط ٍ پطٍضـ هبّيبى ؾطزاثي

 گلؿتبى ٍ هبظًسضاى

1389  ٍ1390   
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ف
زي

ض
 

 ػٌَاى

 همغغ

 ؾبل تحهيلي زاًكگبُ

 ًيوؿبل

ي
بؾ

ضقٌ
وب

 
قس

اض
 

 
س

ق
 

ي
تط

زو
 

اٍ
ٍم ل

ز
 



1 

 يتَزُ هبوطٍثٌتَظ ّبيٍ ظ يپطاوٌف، فطاٍاً يؿِ ايهمب يثطضؾ

هٌغمِ اؾتبى  يٍ هطوع ي، قطليذعض زض ؾِ هٌغمِ غطث يبيزض

 هبظًسضاى

زاًكگبُ آظاز  مبتيٍاحس ػلَم تحم  *

 ياؾاله
1387   

2 
 100تب ػوك  يوطاًِ ا يَغى زض آة ّبيهَاز ث يؿِ ايهمب يثطضؾ

 ذعض يبيهتط هٌغمِ خٌَة زض

مبت زاًكگبُ آظاز يٍاحس ػلَم تحم  *

 ياؾاله
1389   

3 

قيطاثِ  ٍ( وبزهيَم ًيىل، ؾطة،)  هغبلؼِ تبثيط ثطذي فلعات ؾٌگيي

تغجيك اؾوعي ثچِ هبّيبى  تَاًبئي ثط  وبضذبًدبت چَة ٍ وبغص

  KutumRutilus frisii , ؾفيس

   1392 تْطاى يؼيزاًكگبُ هٌبثغ عج * 

4 

تبثيط غلظت ّبي هرتلف گل آلَزگي ثطضٍي ثچِ هبّي ؾفيس 

ووتط اظ يه گطم ثبتبويس ثط تؿت ظيؿتي)ثبظهبًسگي(ٍثبفت 

 قٌبؾي

   1390 زاًكگبُ آظاز اؾالهي لبئن قْط  *

5 
آالي ضًگيي ووبى زض ؾبظگبضي ٍ لبثليت ضقس هبّي لعل ثطضؾي 

 آة ٍ ذبن قَض

   1391 زاًكگبُ آظاز اؾالهي ثبثل  *

6 

 سيؾف يزض ثچِ هبّ ين اؾوعيؿتن تٌظيه ؾيپبتَلَغ يثطضؾ

 گطم يليه1000تب 200يهحسٍزُ ٍظً
 

   1390 زاًكگبُ آظاز اؾالهي لبئن قْط  *

7 

اؾيسي ٍ ثبظي ثط فبوتَضّبي ذًَي ٍ ثيَقيويبيي هبّي   pHاثط 

 ض هؼطو هؿوَهيت تحت حبز ثب فلع هؽوپَضز

 

   1389 زاًكگبُ آظاز اؾالهي لبئن قْط  *

8 

ثطضؾي ٍ قٌبؾبيي فيتَپالًىتَى آة ثٌساى ّبي پطٍضـ هبّيبى 

گطم آثي زض ؾِ ضٍؾتبي ػطة هحلِ ، هحوسآثبز ٍاؾفٌساى 

)زضهٌغمِ هطوعي هبظًسضاى( ثب تبويس ثط گًَِ ّبي هَضز تغصيِ 

 ( (Hypophthalmichthys molitrixهبّي وپَض ًمطُ اي

 

   1391 زاًكگبُ آظاز اؾالهي ؾَازوَُ  *

9 
 Mnemiopsisاثط هَاز ثيَغى ثط پطاوٌف خوؼيت قبًِ زاض 

leidyiزض حَضِ خٌَثي زضيبي هبظًسضاى 

   1390 زاًكگبُ آظاز اؾالهي لبئن قْط  *

10 

ثط ضًٍس هْبخطت تَليسهثلي  اضتجبط ػَاهل هحيغي هَثط ثطضؾي

 Caspiomyzon wagneriگطز زضيبي ذعض  )هبضهبّي زّبى

Kessler, 1870زض ضٍزذبًِ قيطٍز، اؾتبى هبظًسضاى ) 

زاًكگبُ ػلَم وكبٍضظي ٍ   *

 هٌبثغ عجيؼي گطگبى

1392   

11 

( زض لفؽ  Oncorhynchus mykissاثط پطٍضـ هبّي لعل آال )

يبي ثط ويفيت آة، خَاهغ ظيؿتي ٍ ضؾَثبت زض هٌغمِ خٌَثي زض

 ذعض )والض آثبز(

زاًكگبُ گٌجس وبٍٍؼ،  * 

زاًكىسُ وكبٍضظي ٍ هٌبثغ 

 عجيؼي

1396   

12 

هغبلغ قطايظ ظيؿت هحيغي پطٍضـ زض لفؽ لعل آالي ضًگيي 

( زض هٌغمِ ػجبؼ آثبز، حَضِ Oncorhynchus mykissووبى )

 خٌَثي زضيبي ذعض

زاًكگبُ ػلَم ٍ فٌَى زضيبيي  * 

 ذطهكْط

1395   

 

 ثك اخطايي :ؾَا -20

 تبضيد اًتهبة ؾوت ضزيف
 هست اقتغبل زض ؾوت

 هصوَض ثِ هبُ

 96 22/8/1376 (قْيس هطخبًيهبّيبى ذبٍيبضي هطوع )ضئيؽ ثرف پطٍضـ  1

 29 4/11/1382 )پػٍّكىسُ(هؿئَل وبضگبُ تىثيط ٍ وبضقٌبؼ تىثيط ٍ پطٍضـ 2

 2 6/4/1385 )پػٍّكىسُ(هؿئَل اهَض اضظيبثي شذبئط آثعيبى 3

 7 21/5/1385 )پػٍّكىسُ(هؿئَل اهَض تحميمبت تغصيِ ٍفيعيَلَغي آثعيبى 4

 36 21/12/1385 )پػٍّكىسُ(ي غضئيؽ ثرف اوَلَ 5

 تب وٌَى 21/12/1388 (اوَلَغي زضيبي ذعض )پػٍّكىسُ بىيط ٍ پطٍضـ آثعيضئيؽ ثرف تىث 6

 

http://www.fishbase.gr/Summary/SpeciesSummary.php?id=8416


 

 :  *هْبضتْبي قرهي -21

 هيعاى تؿلظ هْبضت ضزيف

 ذَة ى اًگليؿيآقٌبئي ثب ظثب 1

 هتَؾظ آقٌبئي ثب ظثبى ضٍؾي 2

 ذَة (: ؾغح يه ٍ زICDLٍهْبضت ضايبًِ )  7آقٌبئي ثب  3

 ذَة spssآقٌبئي ثب ثطًبهِ آهبضي  5

 ذَة شذبئط( ي)ثبظ ؾبظ  تىثيط ٍ پطٍضـ هبّيبى ذبٍيبضي 6

 ذَة تىثيط ٍ پطٍضـ وپَض هبّيبى پطٍضقي 7

 ذَة لوِو ؾفيس ٍ تىثيط  ٍ پطٍضـ هبّي 8

 ذَة اؾترط ثتٌي ٍ ذبوي(لفؽ زضيبي ذعض، پطٍضـ هبّي لعل آال )  9

 ذَة پطٍضـ گَقتي هبّيبى ذبٍيبضي 10

 ذَة آقٌبئي ثب اوَلَغي زضيبي ذعض 11

 .اؿاسُ ؿَد …دس ايي خذٍل الصم اػت تِ هْاستْايي ًظيش آؿٌايي تا صتاًْاي تيگاًِ، واهپيَتش ٍ   *

 

 

 

 : ؾبيط هَاضز -22

 ضُ ّبي آهَظـ ضوي ذسهت:زٍ

 ػٌَاى  قوبضُ
ٍ  قوبضُ 

 ذهَنيبت
 هحل 

1 OSMOREGULATION IN FISHES 

INTERNATIONAL 
TRANING COURSE 

RELATED TO FISH 
PHYSIOLOGY 

MIRZA KOOCHEK KHAN HIGHER 
EDUCATION CENTER FOR FISHERY 

SCIENCES AND TECHNOLOGY 
RASHT-IRAN 

ط ٍ پطٍضـ يه زض تىثيطز غًتثب انَل ٍ وبضث ييآقٌب 2

 بىيآثع
193/7/1000 

طظا يه يالتيغ قيػلَم ٍ نٌب يهطوع آهَظـ ػبل

 وَچه ذبى

 طاىيهطوع اؾتبًساضز ا 87/ل/ISO/IEC 17025:2005 0266ثب اؾتبًساضز  يآقٌبئ 3

 يت زٍلتيطيهطوع آهَظـ هس 25917 گطگبى–ِ گلؿتبى يت پبيطيهس يْيزٍضُ تَخ 4

 يت زٍلتيطيهطوع آهَظـ هس 16108 ػُ اؾتبى هبظًسضاىي( 3ٍِ )يت پبيطيهس يْيزٍضُ تَخ 5

ػُ اؾتبى ي( 1ٍِ ؾغح )يپب يزٍضُ زضٍؼ اضظق 6

 هبظًسضاى
 يت زٍلتيطيهطوع آهَظـ هس 26915

 يت زٍلتيطيهطوع آهَظـ هس 3291/046 ٌبض ضطٍضت تحَل زض ؾبظهبًْبيؾو 7

 791120391 ظ ذالقيدبز ٍ پطٍضـ هحيٌبض ايؾو 8
ت ٍ ثطًبهِ يطيآهَظـ ٍ پػٍّف هس يهَؾؿِ ػبل

 يعيض

ػُ اؾتبى هبظًسضاى )گطگبى يٍ يؿيزٍضُ في گعاضـ ًَ 9

) 
 يت زٍلتيطيهطوع آهَظـ هس 26972



 يت زٍلتيطيهطوع آهَظـ هس 18053 ػُ اؾتبى هبظًسضاىيٌبض ضطٍضت تحَل زض ؾبظهبًْب ٍيؾو 10

 يت زٍلتيطيهطوع آهَظـ هس 2977 هبظًسضاىػُ اؾتبى يط ٍييٌبض همبٍهت زض همبثل تغيؾو 11

 طظا وَچه ذبىيه يهطوع آهَظـ ػبل 21/284/5494 كطفتِيك پيزٍضُ آهَظـ ضٍـ تحم 12

 يترهه يّب ثرف ييگطزّوب بى يط ٍ پطٍضـ آثعيانالح ًػاز ٍ تىث 13
 يطاى پػٍّكىسُ آثعيالت ايمبت قيهَؾؿِ تحم

 ( ي)اًعل يزاذل يآثْب يپطٍض

14 ICDL  تْطاى يهدتوغ فٌ 112-00486 هيؾغح 

15 ICDL ٍتْطاى يهدتوغ فٌ 112-48805 ؾغح ز 

 878/43/4 يهمسهبت DOSؿتن ػبهل يؾ 16
ٍ هٌبثغ  يَتط زاًكگبُ ػلَم وكبٍضظيهطوع وبهپ

 گطگبى يؼيعج

17 FISH NUTRITION & DISEASES 
INTERNATIONAL 

TRANING COURSE  
ISLAMIC AZAD UNIVERSITY 

GHAEMSHAHR 

18 WATER QUALITY NESPAK هبظًسضاى يؾبظهبى آة هٌغمِ ا 

 
 

 


