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 عىُان پزَژي/طزح
اري ضم

 مصُب
وُع 
 *تحقيق

 َاحذ اجزا
سمت در 
 پزَژي/طزح

 **َضعيت 
سال 
 ضزَع

سال 
 خاتمً

 ضماري ثبت
گزارش 
 وٍايي

تكثيز فذف لة عياُ ٍ پزٍرػ 

 الرٍ تا هزحلِ آهثَ
 پزٍصُ 

ايغتگاُ 

تحقيقات 

ؽيالتي 

ًزهتٌاى 

 خليج فارط

 74 72 هختَهِ ّوكار

 

تزرعي تغذيِ تچِ هاّي 

فيتَفاک در اعتخزّاي 

رؽي ٍآکَاريَم تا تاکيذ تز پزٍ

ارسػ غذايي فيتَپالًكتَى 

 ّايغالة هَرد تغذيِ تچِ هاّي

 پزٍصُ 2226-228-78

پضٍّؾكذُ 

اکَلَصي 

 82 78 هختَهِ ّوكار درياي خشر

 

کيفي ٍ تْذاؽتي  ،پايؼ کوي

تچِ هاّياى خاٍياري در هجتوغ 

 تكثيز ٍ پزٍرػ تاعواّياى

21 – 

2712142222 - 

79 

 پزٍصُ

 پضٍّؾكذُ

اکَلَصي 

 درياي خشر

 82 79 هختَهِ ّوكار

472/82 

کيفي ٍ تْذاؽتي  ،تزرعي کوي

تچِ هاّياى خاٍياري در هجتوغ 

 تكثيز ٍ پزٍرػ ؽْيذ رجايي

 

25 – 

27121422222 

- 81 

 پزٍصُ

پضٍّؾكذُ 

اکَلَصي 

 درياي خشر
 هختَهِ ّوكار

82 

 
81 

294/38 

کيفي ٍ تْذاؽتي  ،پايؼ کوي

ليذي تچِ هاّياى اعتخَاًي تَ

در هزاکشتكثيزٍپزٍرػ اعتاى 

 هاسًذراى تا هزحلِ رّا عاسي

223-228-81 

 پزٍصُ

پضٍّؾكذُ 

اکَلَصي 

 درياي خشر

 هختَهِ ّوكار

82 

 

 

 

 

81 

 

 

تزرعي ػلل تلفات هزاحل 

الرٍي ٍدعتياتي تِ تچِ هاّي 

 اًگؾت قذ کفال خاکغتزي
91152-12-

77-2 
 پزٍصُ

هزکش 

تحقيقات 

ؽيالتي 

اعتاى 

 گلغتاى

 81 هختَهِ رّوكا

83 

 

 

 

 

تزعي ٍؽٌاعايي اًگلي ٍفلَر 

 هيكزٍتي

37-

2712242222-

82 

 

پضٍّؾكذُ 

اکَلَصي 

 درياي خشر

 84 82 هختَهِ ّوكار

 

تزرعي ٍضؼيت تْذاؽتي هزاکش 

تكثيز ٍ پزٍرػ هاّياى 

-2222-83288 عزدآتي کؾَر)هاسًذراى(

25-222222-

122-2 

 طزح هلي

پضٍّؾكذُ 

اکَلَصي 

 درياي خشر

 88 83 هختَهِ ّوكار

 
 
 

46684 

 
 
 
 
 
 
 

پايؼ کوي ٍکيفي ٍتْذاؽتي 

 تچِ 
 پزٍصُ 

پضٍّؾكذُ 

اکَلَصي 
 هختَهِ ّوكار

84 

 
85 

 



 

هاّي عفيذ رّا عاسي ؽذُ تِ 

درياي خشر در هٌطقِ اعتاى 

 هاسًذراى

  درياي خشر

 

تزرعي ٍضؼيت تْذاؽتي هزاکش 

تكثيز ٍ پزٍرػ هاّياى 

 خاٍياري اعتاى هاسًذراى
84232-2222-

25-222222-

122-2 

 طزح هلي

پضٍّؾكذُ 

اکَلَصي 

 درياي خشر
 88 84 هختَهِ ّوكار

39851 

هطالؼِ تيواري ًكزٍس ػقثي 

ٍيزٍعي در کفال هاّياى درياي 

خشر ٍ تزرعي تيواري سايي ٍ 

احتوال اًتقال آى تِ عايز 

 هاّياى )هاسًذراى(

85215-2222-

25-222222-

219-2 

 طزح هلي

پضٍّؾكذُ 

اکَلَصي 

 88 85 هختَهِ ّوكار رياي خشرد

43111 

تزرعي اثزات ّيغتَپاتَلَصيك 

ٍ تاقيواًذُ تافتي ًاؽي اس 

هقزف دٍسّاي هختلف 

آفالتَکغيي در هزاحل هختلف 

 رؽذ فيلواّي

86232-

8622-25-

222222-225-2 

 طزح هلي

پضٍّؾكذُ 

اکَلَصي 

 88 85 هختَهِ ّوكار درياي خشر

999/89 

طزاحي ٍاعتقزار عيغتن 

ISO/IEC17025 ُدرآسهايؾگا

ّاي هزکش تحقيقات اکَلَصي 

 درياي خشر

86255-

8623-12-

76-2  

 پزٍصُ

پضٍّؾكذُ 

اکَلَصي 

 درياي خشر
 88 86 هختَهِ ّوكار

1596/88 

ارسياتي کوي ٍ ؽٌاعايي 

تاکتزيْاي تيواريشا در آب ٍ 

کپَر هاّياى پزٍرؽي هشارع 

غٌي ؽذُ تا ؽيزاتِ کَد گاٍي ٍ 

 ؽيويايي

89225 – 12 – 

76 - 4 

پزٍصُ 

 خاؿ

پضٍّؾكذُ 

اکَلَصي 

 درياي خشر
 91 89 هختَهِ ّوكار

46319 

ايجاد تاًك  اًجواد اعپزم 

 هاّياى اعتخَاًي
89162-

8914-12-

76-14 

پزٍصُ 

 خاؿ

پضٍّؾكذُ 

اکَلَصي 

 درياي خشر
 92 89 هختَهِ هجزي

48382 

تزرعي اهكاى تَليذپزٍتيَتيك 

تِ هٌظَرافشايؼ عيغتن ايوٌي 

آالدرتزاتزتيواري قشل 

 اعتزپتَکَکَسيظ

89227-12-

76-2 
 پزٍصُ

پضٍّؾكذُ 

اکَلَصي 

 درياي خشر
 91 89 هختَهِ ّوكار

48619 

اثز گياُ عزخارگل ٍگَى 

تزتقَيت عيغتن ايوٌي هاّي 

قشل آالٍهقاٍهت آى 

درتزاتزتيواري 

 اعتزپتَکَکَسيظ

89155-

8913-12-

76-14 

 پزٍصُ

پضٍّؾكذُ 

اکَلَصي 

 درياي خشر

 91 89 هختَهِ رّوكا

 



ارسياتي کوي اثزات ؽاًِ دار 

هْاجن در درياي خشر تز 

ػولكزد اکَعيغتن در عَاحل 

 جٌَتي درياي خشر

12-76-12-

8929-89129 
 پزٍصُ

پضٍّؾكذُ 

اکَلَصي 

 درياي خشر

 93 89 هختَهِ ّوكار

47476 

هزٍري تز عاپزٍلگٌياسيظ در 

هزاکش تكثيز ٍپزٍرػ هاّياى 

زتحقيقات عزد آتي تا تاکيذ ت

تيي الوللي اًجام ؽذُ در 

خقَؿ رٍؽْاي پيؾگيزي 

 ،کٌتزل ٍدرهاى

 

92147-12-

76-2 

پزٍصُ  

 هغتقل

پضٍّؾكذُ 

اکَلَصي 

 درياي خشر

 

 ّوكار

 

 هختَهِ

 

92 

 

94 

52266 

ػَاهل  ارسياتي کوي ٍؽٌاعايي

قارچي هَجَد در آب درياچِ 

اعتاى -عذ ؽْيذ رجايي

 هاسًذراى

 

92224-

9254-12-

76-14 

 

زٍصُ پ

 خاؿ

پضٍّؾكذُ 

اکَلَصي 

 درياي خشر

 94 92 هختَهِ ّوكار
52231 

تزرعي قاتليت عاسگاري )يًَي 

 آالي قشل هاّي( اعوشي –

 کواى رًگيي

(Oncorhynchus mykiss  )

 اًگؾت قذ تا آب درياي خشر

93118-12-

76-4 

 

پزٍصُ 

 خاؿ

پضٍّؾكذُ 

اکَلَصي 

 درياي خشر

 94 93 هختَهِ ّوكار

51616 

ي تْذاؽتي ٍتيواريْاي تزرعيْا

احتوالي تْذيذ کٌٌذُ هاّياى 

 پزٍرؽي در قفظ

92226-

9256-12-

76-14 

 

پزٍصُ 

 خاؿ

پضٍّؾكذُ 

اکَلَصي 

 درياي خشر

 94 91 هختَهِ ّوكار
 

تزرعي اعتفادُ اس هكول گياّي  

اؽتْاء آٍر در غذاي پلت ؽذُ 

توٌظَر افشايؼ ٍسى هيگَي 

 پاعفيذ در هزحلِ پزٍاري

94121-12-

76-4  

 

پزٍصُ 

 خاؿ

پضٍّؾكذُ 

اکَلَصي 

 درياي خشر
 95 94 هختَهِ ّوكار

51887 

ارسياتي ٍ تؼييي ضَاتط 

تْذاؽتي ٍ تؼييي ؽاخـ ّاي 

عالهت  جْت تِ گشيٌي هَلذيي 

  SPF ًغل پايِ در هزکش

 

224-12-12-

1348 

942217-

94222-9421- 

 

پزٍصُ 

 خاؿ

پضٍّؾكذُ 

اکَلَصي 

 درياي خشر

 96 94 هختَهِ ّوكار

56838 

تزرعي هقايغِ اي پالًكتَى ٍ 

تچِ هاّياى  عطح سي در آتْاي  

جٌَب ؽزق درياي 

 گْزتاراى(-خشر)هاسًذراى

4-76-12-

95127 

پزٍصُ 

 خاؿ

پضٍّؾكذُ 

اکَلَصي 

 درياي خشر

 96  95 هختَهِ ّوكار
54434 

ارسياتي اثز ضذ قارچي هحلَل 

 -Huwa) 52َّآعاى تي آر

San TR- 52 در ؽزايط )

 ٍ MIC ي ٍ تؼيييآسهايؾگاّ

MLC آى تز قارچ عاپزٍلگٌيا 

 

014-12-12-

103-95045 

 

پزٍصُ 

 خاؿ

پضٍّؾكذُ 

اکَلَصي 

 درياي خشر
 97 95 هختَهِ ّوكار

56218 

ضَاتط ٍ هؼيارّاي تؼييي ؽزٍع 

ٍ خاتوِ فقل فيذ هاّياى 
4-76-12-

95125 
 پزٍصُ هلي

پضٍّؾكذُ 

  96 95 ختَهِه هؾاٍراکَلَصي 



 درياي خشر اعتخَاًي تِ رٍػ پزُ

تزرعي آهاري ٍ سيغت ؽٌاعي 

هاّياى خاٍياري فيذ ؽذُ در 

حَضِ جٌَتي درياي خشر 

)آتْاي ايزاًي( در عالْاي 

 1397الي 1395

0-77-32-

95104 

پزٍصُ 

 خاؿ

هَعغِ 

تحقيقات 

تاعواّياى 

 درياي خشر

 98 95 دردعت اجزا ّوكار

 

هقايغِ  تاثيز اعتفادُ اس 

تزکية دٍ عطح هختلف پَدر 

در ) ٍ آقطي تزگ گياُ گشًِ

جيزُ غذايي تز ٍضؼيت رؽذ، 

ؽاخـ ّاي خًَي ٍ عزهي، 

 ايوٌي ٍ تاسهاًذگي کپَر دريايي

در هَاجِْ تا آئزٍهًَاط 

  ّيذرٍفيال

 

24-76-12-

153-961135   

 

پزٍصُ 

 خاؿ

پضٍّؾكذُ 

اکَلَصي 

 درياي خشر

 97 96 خاتوِ يافتِ هجزي

57148 

تزرعي تاثيز هكول گياّي  تز 

هاّي قشل آالي رًگيي  رؽذ

در هزحلِ  زٍرؽيپکواى 

 پزٍاري

 

 

 
پزٍصُ 

 خاؿ

پضٍّؾكذُ 

اکَلَصي 

 درياي خشر

 98 96 در دعت اجزا ّوكار

 

تَليذ ثيَػيالط اص صائذات هبّي 

-12-76-2 قضل آالي سًگيي موبى

131-971196 

 هؼتقل
پظٍّـنذُ 

امَلَطي 

 دسيبي خضس

دس دػت  ّونبس 

  98 97 اخشا

اًؾ فٌي تَليذ دػتيبثي ثِ د

ٍامؼي مـتِ دٍگبًِ يشػيٌيَصيغ 

اػتشپتَمَمَصيغ دس هبّيبى  -

 قضل آالي پشٍسؿي

2-76-12-

151-971396 

 هؼتقل
پظٍّـنذُ 

امَلَطي 

 دسيبي خضس

دس دػت  هدشي 

  99 97 اخشا

      : در دست اجراء وضعيت  **، طرح شوراي تحقيقات و فناوري استان  ، طرح خاص ، طرح مستقل طرح مشترك  : پروژه، وع تحقيقن  *

 ، متوقف شذه  مختومه
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 دٍم 1373 123 ثَلتي ػلوي ؿيالت *   ثش ثيَْؿي كذف هْبس MS – 222ثشسػي اثش  1

 اثش ثيَفَليٌگ ّب ثش پَػتِ كذف  2

 هبسگبسيتب فشا

  

 1374 123 ثَلتي ػلوي ؿيالت *
 ػَم



ثشسػي ٍضؼيت تنثيش هَلذيي ٍ سّبػبصي ثچِ هبّي  3

 ػفيذ دس حَصُ خٌَثي دسيبي خضس

ظٍّؾ ٍ ػبصًذگي  پ *  

 خْبد مـبٍسصي

 21خلذ 

 1ؿوبسُ 

1386 

 چْبسم

4 
Characterization of Saprolegnia isolates 

from Persian sturgeon 

(Acipencer persicus) eggs based 

on physiological and molecular data 

 

  * Journal de 

Mycologie 

Médicale 

 

No.20 2010 

 چْبسم

اثش ػي ثش ػولنشدتَليذ هثلي هَلذيي هبدُ هبّي  5

 ػفيذ دس سٍدخبًِ تدي

 1389 14 هدلِ ػلَم صيؼتي *  

 مػَ

خذا ؿذُ  يػَاهل قبسچ يفشاٍاً ؼِيٍ هقب ييؿٌبػب 6

 Rutilusاػتبى هبصًذساى )   ذيػف بىياصتخن هبّ

frisii kutum) 

 يهدلِ تَػؼِ آثض *  

 يپشٍس

 1391 اٍل

 ػَم

)خَى( دس نبليپبساهتشّبي ّوبتَلَط يثشخ ؼِيهقب 7

)قشُ ثشٍى( ًش ٍ هبدُ دس  بسييخبٍ يهبّ ييهَلذ

 شيتنث طيؿشا
 يلِ تَػؼِ آثضهد *  

 يپشٍس

 1392 اٍل

 چْبسم

8 
Biochemical and hemato-immunological 

parameters in juvenile 

beluga (Huso huso) following the diet 

supplemented with nettle(Urtica dioica) 

  * 
Fish and Shellfish 

Immunology Vol.36 2014 

 اٍل

ض تنثيش ٍ پشٍسؽ اسصيبثي هذيشيت ثْذاؿتي هشام 9

 هبّيبى قضل آالي سًگيي موبى دس اػتبى هبصًذساى

  *
داًـگبُ  هدلِ ؿيالت 

 آصاد آصاد ؿْش

ػبل ّفتن، 

ؿوبسُ 

 ػَم

1392 

 ؿـن

 ييبيوينَؿيضيٍ فبمتَسّبي ف ينشٍثيفلَس ه ؼِيهقب 11

ؿذُ ثب  يمَددّ بىيدس اػتخش پشٍسؽ مپَس هبّ

 ييبيويمَد گبٍي ٍ مَد ؿ شاثِيؿ

ِ تَػؼِ آثضي ًـشي *  

 پشٍسي

سال هفتم 

شماره 

 چهارم

1392 

 پٌدن

( ثش Echinacea purpureaاثش ػلبسُ ػشخبسگل ) 11

 ييسًگ يقضل آال يٍ ثبصهبًذگ يوٌيا يؿبخلْب

( دس ثشاثش Oncorhynchus mykiss) )  موبى

  ( Streptococcus iniae)ييبيٌياػتشپتَمَمَع ا

  *
 التيؿ يهدلِ ػلو 

 شاىيا

 ؼتيػبل ث

دٍم،  ٍ

 3ؿوبسُ 

1392 

 پٌدن

 يهَلنَل ييٍ ؿٌبػب ينيَلَطيضيف بتيخلَك يثشسػ 12

ؿذُ اص تخن  يخذاػبص يبيػبپشٍلگٌ يًوًَِ ّب

 Oncorhyncusموبى) ييسًگ يقضل آال بىيهبّ

mikissّخضس) يبيآصاد دس ي( ٍ هبSalmo trutta 

caspius ثِ سٍؽ )RAPD-PCR 

  *
 التيؿ يهدلِ ػلو 

 شاىيا

سال بیست 

دوم،  و

 4شماره 

1392 

 ػَم

 Hypericum) ، ػلف چبي بُيگ ياثش ػلبسُ آث 13

perforatum) يػشه ،يؿبخق ّبي خًَ ثش  ٍ

 موبى يي( قضل آالي سًگيثبصهبًذگ

(Oncorhynchus mykiss )طيؿشا دس  

 ييگشهب اػتشع

هدلِ ػلَم ٍ فٌَى  *  

 ؿيالت

، 4دٍسٓ 

، 2ؿوبسٓ 

 تبثؼتبى

1394 

 ػَم



14 
Haemato-biochemical disorders 

associated with nodavirus 

like-agent in adult leaping mullet Liza 

saliens (Risso, 1810) 

in the Caspian Sea 

  * Virus Diseases Volume 

27, Issue 

1, 12-18 

2016 

 دٍم

15 
Effect of dietary Achillea wilhelmsii 

extract on growth performance, and 

immune status of common carp 

(Cyprinus carpio). 

  * Research Journal 

of Pharmaceutical, 

Biological and 

Chemical Sciences 

Volume 

7, Issue 

6, 1037-

1046 

2016 

 ػَم

16 
Effect of dietary GroBitic –A 

supplementation as a prebiotic on 

intestinal microfelora, growth 

performance, haemato-serological 

parameters, survival rate and body 

composition in juvenile beluga(Huso huso 

Linnaeus 1754) 

 

  * Aquaculture 

Nutrition 
Doi: 

10.1111/a

nu.12417 

2017 

 ػَم

ثشسػي تغييشات ؿبخلْبي خَى، ايوٌي، ػشم ٍ  17

 فبل هبّيبى ثيوبسآلَدگي هبينَثبمتشيَهي دس م

 دسيبي خضس

  *
هدلِ آثضيبى دسيبي  

 خضس

 1395 7ؿوبسُ 

 دٍم

هطبلؼِ ػَاهل قبسچى هَخَد د س آة ػذ ؿْيذ  18

ثْذ اؿتى ثب ّذ ف تأهيي آة  سخبيى اص د يذگبُ

 ؿشة

فللٌبهِ پظٍّؾ دس  *  

 ثْذاؿت هحيط

 1396 2ؿوبسُ 

 ػَم

19 
Inclusion of Pediococcus acidilactici as 

probiotic candidate in diets for beluga 

(Huso huso) modifies biochemical 
parameters and improves immune 

functions 

   Fish Physiology 

and Biochemtry 
Volume 

44, Issue 

4, 1099-

1107 

2018 

 دٍم

آس  يهحلَل َّآػبى ت ياثشات ضذ قبسچ يبثياسص 21

51 (Huwa -San TR- 50 ( ثش قبسذ 

 طيدسؿشا (Saprolegnia sp ) بيػبپشٍلگٌ

 ييگضيآى ثِ ػٌَاى خب يٍ هؼشف يـگبّيآصهب

 ييگش تيهبالؿ

  *
هدلِ آثضيبى دسيبي  

 خضس

 1397 7ؿوبسُ 

 چْبسم

 يٍ ثشخ يخًَ يؿبخلْب شاتييتغ يبثياسص 21

 يمپَس پشٍسؿ بىيهبّ يوٌيٍ ا  يػشه يؿبخلْب

 يصهؼتبى گزساً يط

 يثضهدلِ تَػؼِ آ *  

 يپشٍس

 چْبسم 1399 

 يخذاػبص  بيػبپشٍلگٌ يهقبٍهت ًوًَِ ّب يبثياسص 22

قشُ ثشٍى ٍ قضل آال دس ثشاثش  بىيهبّ يؿذُ اص ّچش

( Huwa- San TR- 50) 51آس يهحلَل َّآػبى ت

 يـگبّيآصهب طيدس ؿشا

 يهدلِ تَػؼِ آثض *  

 يپشٍس

 چْبسم 1399 

َى ثِ ٍ خ يوٌيػشم ، ا ّبيؿبخق يثشخ  يهؼشف 23

 ييسًگ يقضل آال بىيػٌَاى ؿبخق ػالهت دس هبّ

اص ػَاهل  يػبس بىيهبّ ِيموبى  هَلذ  ًؼل پب

 (SPFخبف) يضايوبسيث

  *
 

 التيؿ يهدلِ ػلو

 شاىيا

 1399 

 دٍم

       
  

ثيوبسي ًَظَْس مفبل هبّيبى دس حَصُ خٌَثي  1

    دسيبي خضس ٍ خطشات امَلَطيل ًبؿي اص آى

ٍ  ؿـويي ّوبيؾ ػلَم 

فٌَى دسيبيي ٍ اٍليي 

 ّوبيؾ آثٌگبسي ايشاى

 1384 

 ػَم



،اثشات ػَ ٍسٍؿْبي مٌتشل آى دس B1آفالتَمؼيي  2

 گَؿت آثضيبى

 *  

دٍهيي ػويٌبس اهٌيت 

 غزا

 1384 
 ػَم

هقبيؼِ ثشخي پبساهتشّبي ّوبتَلَطينبل هَلذيي ًش  3

 ٍ هبدُ خبٍيبسي)قشُ ثشٍى(

 *  

ػويٌبس هلي صيؼت 

 ؿٌبػي

 1386 
 مدٍ

ثشسػي فبمتَسّبي ّوبتَلَطي ٍ ثشخي اص  4

فبمتَسّبي ثيَؿيويبيي ٍ ايوٌي هبّي مفبل 

 ( حَصُ خٌَثي دسيبي خضسLiza uratusطاليي)

 *  

دٍهيي ّوبيؾ ثيي 

 الوللي ػلَم صيؼتي

 1386 

 ػَم

اٍليي گضاسؽ اص خذاػبصي ٍ ؿٌبػبيي قبسذ  5

 ػبپشٍلگٌيب پبساصيتينب اص ّچشي هبّيبى ػفيذ تنثيش

 ؿذُ دس اػتبى هبصًذساى

 *  

پٌدويي گشدّوبيي 

داهپضؿنبى ػلَم ثبليٌي 

 ايشاى

 1386 

 دٍم

اسصيبثي فبمتَسّبي خًَي هَلذيي قشُ ثشٍى طي  6

  *  فلل تنثيش دس اػتبى هبصًذساى

پٌدويي گشدّوبيي 

داهپضؿنبى ػلَم ثبليٌي 

 ايشاى

 1386 

 ػَم

ثشسػي هقبيؼِ اي پبساهتشّبي ّوبتَلَطينبل  7

فبلْبي ثذٍى ػالين ٍ داساي ػالين ثيوبسي ًَظَْس م

 مفبل هبّيبى

 *  
پبًضدّويي مٌگشُ 

 داهپضؿني ايشاى

 1387 

 ػَم

ثيوبسي اػتبفيلَمَمَصيغ دس هضاسع هٌتخت تنثيش ٍ  8

پشٍسؽ هبّي قضل آالي سًگيي موبى اػتبى 

 هبصًذساى

 *  

پبًضدّويي مٌگشُ 

 داهپضؿني ايشاى

 1387 

 دٍم

اسگَػبى ٍ ٍامؼي ضذ ثشسػي اثش  9

اػتشپتَمَمَصيغ ثش فبمتَسّبي سؿذ ٍ ثبصهبًذگي 

 هبّيبى قضل االي سًگيي موبى

*   

اٍليي مٌفشاًغ هلي 

ػلَم ؿيالت ٍ آثضيبى 

 ايشاى

 1387 

 ػَم

ؿٌبػبيي ػَاهل قبسچي ػبهل اكلي تلفبت دس  11

  *  ّچشي هبّيبى ػفيذ دس فلل تنثيش

ًخؼتيي ّوبيؾ هلي 

سيبي هٌبثغ ؿيالتي د

 خضس

 1387 

 دٍم

هقبيؼِ ثشخي اص هْوتشيي پبساهتشّبي ّوبتَلَطينبل  11

  *  دس مفبل هبّيبى يل ػبلِ ٍدٍ ػبلِ

ًخؼتيي ّوبيؾ هلي 

هٌبثغ ؿيالتي دسيبي 

 خضس

 1387 

 اٍل

ثشسػي تبثيش ػي ثش تغييشات فبمتَسّبي خًَي ،  12

  *  ثيَؿيويبيي  ٍ ايوٌي مفبل طاليي خضس خٌَثي

وبيؾ هلي ًخؼتيي ّ

هٌبثغ ؿيالتي دسيبي 

 خضس

 1387 

 دٍم

13 Assessment of dietary administration of L – 

carnitin and vitamin C on hematological, 

biochemical, immunity factors and growth in 

rain bow trout  *  

1
st
 International 

Congress on 

Aquatic Animal 

Health 

Management  and 

Disease 

 
2009 

 دٍم

14 Comparsion of some of the hematological 

parameters in Liza auratu 

 *  

1
st
 International 

Congress on 

Aquatic Animal 

Health 

Management  and 

Disease 

 
2009 

 دٍم

ثشسػي تبثيش گيبُ ػلف چبي ثش ثشخي فبمتَسّبي  15

كذ ثقبهبّيبى قضل ثيَؿيويبيي،ػشهي،آًضيويَدس

 آالي سًگيي موبى تحت اػتشع حشاستي

 *  

ّوبيؾ ػلوي تَػؼِ 

كٌؼت گيبّبى داسٍيي 

 ايشاى

 1388 

 چْبسم



( ثش ثشخي Allium sativumاثش گيبُ ػيش ) 16

فبمتَسّبي خًَي )گلجَل ّبي ػفيذ( هبّي قضل 

 آالي سًگيي موبى دس ؿشايط اػتشع

 *  

ًخؼتيي ّوبيؾ هلي 

 هبّيبى ػشدآثي

 1388 

 ػَم

( ثش ثشخي Allium sativumاثش گيبُ ػيش ) 17

فبمتَسّبي خًَي )گلجَل ّبي قشهض( هبّي قضل 

 آالي سًگيي موبى دس ؿشايط اػتشع

 *  

ًخؼتيي ّوبيؾ هلي 

 هبّيبى ػشدآثي

 1388 

 چْبسم

اًتقبل تدشثي ثيوبسي اػتشپتَمَمَصيغ ثِ ثچِ  18

هبّيبى قضل آالي سًگيي موبى ثب ثبمتشي 
streptococcusfaecium 

   
* 

ثيوبسيْبي اقتلبدي    

كٌؼت پشٍسؽ قضل 

 آالي سًگيي موبى

 1388 

 چْبسم

دسهضاسع Streptococosisاػتشپَمَمَصيغ  19

-آالي اػتبًْبي هبصًذساى پشٍسؽ هبّيبى قضل

 مْنيلَيِ ٍثَيشاحوذ ٍفبسع-مشهبًـبُ-لشػتبى

*   

ثيوبسيْبي اقتلبدي 

كٌؼت پشٍسؽ قضل 

 ي موبىآالي سًگي

 1388 

 چْبسم

اثش گيبُ ػيش ثش ثشخي اص فبمتَسّبي خًَي ) گلجَل  21

ػفيذ ٍ اًَاع آى( دس هبّي قضل آالي سًگيي موبى 

 دس ؿشايط اػتشع

 *  

ثيوبسيْبي اقتلبدي 

كٌؼت پشٍسؽ قضل 

 آالي سًگيي موبى

 1388 

 ؿـن

ؿٌبػبيي ٍ ثشسػي هيضاى فشاٍاًي ػَاهل قبسچي خذا  21

 ّي ػفيذ اػتبى هبصًذساىؿذُ اص تخن هب
 *  

اٍليي مٌگشُ هلي ػلَم 

 آصهبيـگبّي داهپضؿني

 1388 
 ػَم

ؿٌبػبيي ًوًَِ ّبي ػبطسٍلگٌيب خذاػبصي ؿذُ اص  22

ّچشي تبع هبّي ايشاًي ثش اػبع خلَكيبت 

 فيضيَلَصيني ٍ هَلنَلي

 *  

اٍليي مٌگشُ هلي ػلَم 

 آصهبيـگبّي داهپضؿني

 1388 

 چْبسم

شات فبمتَسّبي خًَي ٍ ثشخي اص ثشسػي تغيي 23

فبمتَسّبي ثيَؿيويبيي ٍ آًضيوي هبّيبى هجتال ثِ 

 تَمَمَصيغ دس يني اص هضاسع اػتبى هبصًذساىپاػتش

 *  

اٍليي مٌگشُ هلي ػلَم 

 آصهبيـگبّي داهپضؿني

 1388 

 ػَم

ثشسػي تبثيش ػلبسُ آثي گيبُ ػلف چبي ثش ثشخي اص  24

ضيوي ٍ دسكذ ثقب فبمتَسّبي ثيَؿيويبيي، ػشهي، آً

هبّيبى قضل آالي سًگيي موبى تحت اػتشع 

 حشاستي

 *  

ّوبيؾ ػلوي تَػؼِ 

كٌؼت گيبّبى داسٍيي 

 ايشاى

 1388 

 دٍم

25 
Study on mortality of huge fish at 

Amirabad por in Iranian Caspian Sea 

coastal zone during summer time 

(Behshahr city) 

 *  

4
th

 National 

seminar on 

chemistry and 

environment 

 
2010 

 چْبسم

ثشسػي هقبيؼِ اي فبمتَسّبي خًَي دس مفبل  26

هبّيبى ػبلن ٍ هـنَك ثِ ثيوبسي ًنشٍص ػلجي 

 ٍيشٍػي كيذ ؿذُ دس اػتبى هبصًذساى

*   

ؿبًضدّويي مٌگشُ 

 داهپضؿني ايشاى

 1389 

 چْبسم

ت ثيوبسي اػتشپتَمَمَصيغ، چبلؾ پيؾ سٍي كٌؼ 27

 آثضي)هبّيبى ػشدآثي( دس مـَس ايشاى

 

* 

 

ؿبًضدّويي مٌگشُ 

 داهپضؿني ايشاى

 1389 
 پٌدن

ػبپشٍلگٌيبصيغ چبؽ پيؾ سٍي ّچشي هبّيبى  28

 خبٍيبسي هدتوغ ؿْيذ سخبيي ػبسي

 *  

ؿبًضدّويي مٌگشُ 

 داهپضؿني ايشاى

 1389 
 ػَم

اٍليي گضاسؽ اص ثشٍص تَهَس ثذخين خلذي دس هبّي  29

 بي خضسػفيذ دسي

 *  

اٍليي ّوبيؾ هلي ٍ 

ظي    هٌطقِ اي امَلَ

 خضس دسيبي

 1389 

 دٍم

اٍليي تدشثِ اص هَلذ ػبصي ٍتنثيش مفبل خبمؼتشي  31

 دس ايشاى

 *  

اٍليي ّوبيؾ هلي ٍ 

ظي    هٌطقِ اي امَلَ

 خضس دسيبي

 1389 

 ػَم



هقبيؼِ فبمتَسّبي ّوبتَلَطي قضل آالي پشٍسؿي  31

  *  دس دؿت هبصًذساى

اٍليي ّوبيؾ هلي ٍ 

ظي    هٌطقِ اي امَلَ

 دسيبي خضس

 1389 

 دٍم

32 
Inhibitory effect of bacteria like 

Pseudomonas anguiliceptica on invitro 

Saprolegnia sp. growth 

 *  

2
th

International 

Congeress on 

Aquatic Animal 

Healh 

Management and 

Diseases 

 
2010 

 ػَم

33 
Comparsion of respiratory burst activity 

and ATP level of blood leucocyte in 

rainbow trout and common carp 

*   

2
th

International 

Congeress on 

Aquatic Animal 

Healh 

Management and 

Diseases 

 
2010 

 اٍل 

ؿٌبػبيي ٍ هقبيؼِ دسكذ فشاٍاًي ػَاهل قبسچي خذا  34

ّيبى ػفيذ اػتبى هبصًذساى طي ػِ ؿذُ اص ّچشي هب

 فلل تنثيش  

*   

دٍهيي مٌفشاًغ هلي 

ػلَم ؿيالت ٍ آثضيبى 

 ايشاى

 1391 

 دٍم

35 

Effects of thermal condition on 

bichemichal blood factors of immature 

sturgeon fish 
 *  

12
th

Iraniancongres

s of Biochemistry& 

4
th

 International 

congress of 

Biochemistry and 

molecular Biology 

 
2011 

 چْبسم

36 

Commparsion of respiratory burst 

activity and ATP level of blood leukocyte 

in Persian sturgeon and common carp 

 *  

12
th

Iraniancongres

s of Biochemistry& 

4
th

 International 

congress of 

Biochemistry and 

molecular Biology 

 
2011 

 اٍل

37 Haematological,Biochemical and 

Immunological factors of Great Sturgeon 

(huso huso) fed diets supplemented with 

Bactocell as a Probiotic 

 *  

Aquaculture 

Europe 

 
2011 

 اٍل

38 Characterization of saprolegnia isolates 

from Persian sturgeon ,Caspian salmon 

and rainbow trout eegs based on 

physiological and molecular data 

 *  

Aquaculture 

Europe 

 
2011 

 چْبسم

39 Inhibitory effect of pseudomonas SP. 

Isolated of Persian sturgeon hatchery 

water on invitor saprolegnia SP.growth 

 *  

Aquaculture 

Europe 

 
2011 

 ػَم

41 Effects of aqueous extracts of St John
,
s 

wort leaf on hematological, some 

biochemichal and survival of rainboe 

trout under thermal stress 

*   

2
nd 

International 

Congress of 

Veterinary 

Pharmacology 

 
2011 

 ػَم

دس هذيشيت ثْذاؿتي  اسصيبثي ػَاهل خطش ػبص 41

هشامض تنثيش ٍ پشٍسؽ هبّيبى قضل آالي سًگيي 

 موبى دس اػتبى هبصًذساى

*   

اٍليي ّوبيؾ هلي 

 آثضي پشٍسي

 1391 

 پٌدن

ؿٌبػبيي ًوًَِ ّبي ػبپشٍلگٌيب خذاػبصي ؿذُ اص  42

تخن قضل آالي سًگيي موبى ٍ هبّي آصاد دسيبي 

خضس ثش اػبع خلَكيبت هَلنَلي، پشٍتئيٌي ٍ 

 فيضيَلَطيني

 *  

اٍليي ّوبيؾ هلي 

 آثضي پشٍسي

 1391 

 چْبسم

ثشسػي اثشات هغ ثش پبساهتشّبي خًَي ثچِ هبّي  43

 آصاد دٍ تبثؼتبًِ دسيبي خضس

 *  

اٍليي ّوبيؾ هلي 

 آثضي پشٍسي

 1391 
 ػَم



ثشسػي ٍ خذاػبصي ثبمتشي هَسامؼال اص هبّيبى  44

 پشٍسؿي

 *  

اٍليي ّوبيؾ هلي 

 آثضي پشٍسي

 1391 
 ػَم

ثشسػي ٍ خذاػبصي ثبمتشي ػيتشٍثبمتش فشًٍذي اص  45

 ثشخي هبّيبى پشٍسؿي

 *  

اٍليي ّوبيؾ هلي 

 آثضي پشٍسي

 1391 
 ػَم

ثشسػي فبمتَسّبي خًَي، ثيَؿيويبيي ٍ ايوٌي فيل  46

 هبّي پشٍسؿي تغزيِ ؿذُ ثب پشٍثيَتيل ثبمتَػل

 *  

اٍليي ّوبيؾ هلي 

 آثضي پشٍسي

 1391 
 اٍل

سات اقتلبدي ًبؿي اص ثيوبسي خؼب 47

لؼتشپتَمَمَصيغ دس كٌؼت آثضي پشٍسي هبّيبى 

 ػشدآثي

 *  

اٍليي ّوبيؾ هلي 

 آثضي پشٍسي

 1391 

 ػَم

ثشسػي تلفبت هَسدي فيل هبّي ٍ هبّي ؿيپ دس  48

 هضاسع پشٍسؿي هبّيبى خبٍيبسي اػتبى هبصًذساى

 *  

اٍليي ّوبيؾ هلي 

 آثضي پشٍسي

 1391 
 چْبسم

يي، فشاٍاًي ٍ ثشسػي تبثيش فبمتَسّبي ؿٌبػب 49

فيضينَؿيويبيي آة ثش قبسچْبي ثيوبسيضا دس ّچشي 

 هبّيبى ػفيذ اػتبى هبصًذساى

*   

ّفتويي گشد ّوبيي 

 داهپضؿنبى ػلَم ثبليٌي

 1391 

 دٍم

هقبيؼِ ػطح اًشطي ػلَلي ٍ اًفدبس تٌفؼي دس  51

لَمَػيتْبي خَى هبّيبى قضل آالي سًگيي موبى ٍ 

 ّي پشٍسؿي ثب اػتفبدُ اص سٍؽ ثيَلَهيٌؼبًغفيل هب
 *  

ّفتويي گشد ّوبيي 

 داهپضؿنبى ػلَم ثبليٌي

 1391 

 اٍل

51 
  *  ّوِ گيشي لٌفَػيؼتيغ دس هبّي صيٌتي آًدل

ّفتويي گشد ّوبيي 

 داهپضؿنبى ػلَم ثبليٌي

 1391 
 ػَم

 Pediococcusثشسػي تبثيشات پشٍثيَتيل  52

acidilactici  ثيَؿيويبيي ٍ ثش فبمتَسّبي

 ّوبتَايوًََلَطيني فيل هبّي پشٍسؿي

*   

ّفذّويي مٌگشُ 

 داهپضؿني ايشاى

 1391 

 اٍل

شٍص ثشسػي ثشخي اص ػَاهل هؼتؼذ مٌٌذُ ث 53

اػتشپتَمَمَصيغ دس هبّيبى قضل آالي سًگيي 

 موبى پشٍسؿي سٍدخبًِ ّشاص

 *  

ّفذّويي مٌگشُ 

 داهپضؿني ايشاى

 1391 

 ػَم

ص ثيوبسي لٌفَػيؼتيغ دس هبّي گضاسؿي اص ثشٍ 54

 صيٌتي آًدل

 *  

ّفذّويي مٌگشُ 

 داهپضؿني ايشاى

 1391 
 ػَم

55 
Evaluation of presumptive causes of 

epidemic saprolegniasis in rainbow trout 

farms in Mazandaran province 

 *  

1
st
 International 

National Congress of 

Parasitology& 8
th

 

Parasitic Disease in 

Iran 

 
2012 

 ػَم

56 Identification of Saprolegnia sp. Isolated 

from rainbow trout(Oncorhynchus 

mikiss) and Caspian salmon(Salmo trouta 

caspicus)Eggs based on molecular and 

physiological data 

 *  

1
st
 International 

National Congress of 

Parasitology& 8
th

 

Parasitic Disease in 

Iran 

 
2012 

 چْبسم

57 Effect of using cow dung and chemichal 

fertilizer on microbial and 

physicochemical parameters and 

pathogenic bacteria in cyprinus fish pond 

water 

 *  

14thInternational 

Iranian Congress of 

Microbiology 

 
2013 

 چْبسم

 يآثض يقبسچْب يٌيٍ پشٍتئ يهَلنَل يالگَ يييتؼ 58

آلَدُ  ي( خذا ؿذُ ا تخوْببي)ػبپشٍلگٌضايوبسيث

ٍ پشٍسؽ  شيهشامض تنث يٍ اػتخَاً يبسيخبٍ بىيهبّ

 اػتبى هبصًذساى

*   

مٌگشُ قبسذ  يياٍل

 شاىيا يؿٌبػ

 1392 

 چْبسم



59 
Histopathological of  Lymphocystis 

disease in fresh water angelfish 
Pterophyllum scalare 

LICHTENSTEIN, 1823in north of Iran 

 *  

16thEAFP 

International 

Conference on 

Diseases of Fish 

and Shellfish 

 
2013 

 مچْبس

61 HEMATO-IMMUNOLOGICAL AND 

BIOCHEMICAL INDICES IN 
JUVENILE BELUGA (HUSO HUSO) 

FOLLOWING THE DIET 
SUPPLEMENTED WITH NETTLE 

(URTICA DIOICA) 

 *  

4
th

 National 

Congress on 

Medicinal Plants 

 
2015 

 دٍم

61 IN VITRO ANTIFUNGAL ACTIVITY 

OF NETTLE (URTICA DIOICA) 

ETALONIC EXTERACT ON 

SAPROLEGNIA SP. ISOLATED FROM 
RAINBOW TROUT 

(ONCORHYNCHUS MIKISS) 

HATCHERY 

 *  

4
th

 National 

Congress on 

Medicinal Plants 

 
2015 

 دٍم

ثشسػي آلَدگي قبسچي هبّيبى آمَاسيَهي اػتبى  62

 اكفْبى 

*   
دٍهيي مٌگشُ قبسذ 

 ؿٌبػي ايشاى

 1394 
 چْبسم

کمی و شناسایی عوامل قارچی موجود در آب   اسصيبثي 63

 دریاچه سد شهید رجایی استان مازندران
 *  

مٌگشُ قبسذ  دٍهيي

 ؿٌبػي ايشاى

 1394 
 دٍم

64 Hemato–Biochemical Parameters in 

Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) 
Following the Diet Supplemented with 

Dwarf Elder (Sambucus ebulus) 

 *  

7
th

National 

Congress on 

Medicinal Plants 

 
2018 

 دٍم

65 Effect of Dietary Supplementation of 

Dwarf Elder (Sambucus ebulus) on the 

Some Immune Response of Rainbow 

Trout (Oncorhynchus mykiss) 

 *  

7
th

National 

Congress on 

Medicinal Plants 

 
2018 

 اٍل

 يثْذاؿت تيشيهذ يضَاثط ٍ اكَل مل يهؼشف 66

موبى دس قفغ  ييسًگ يقضل آال بىيپشٍسؽ هبّ

 خضس يبيهٌطقِ خٌَة دس ؿٌبٍس دس

*   

دٍهيي ّوبيؾ هلي 

آثضي پشٍسي دسيبيي ٍ 

 هحيطْبي هحلَس

 1397 

 دٍم

تبثيش ػطَح هختلف گيبّبى داسٍيي ثش ثشخي  67

ؿبخلْبي خًَي ، ثيَؿيويبيي ٍايوٌي قضل آالي 

 سًگيي موبى پشٍسؿي

 *  

دٍهيي ّوبيؾ هلي 

آثضي پشٍسي دسيبيي ٍ 

 هحيطْبي هحلَس

 1397 

 ػَم

68 
دس مفبل  يوٌيؿبخلْبي خَى ٍ ا شاتييهطبلؼِ تغ

 ذيكي ًنشٍص ػلج وبسييهـنَك ثِ ث وبسيث بىيهبّ

 ؿذُ دس اػتبى هبصًذساى)ػبسي(

*   

ػَهيي ّوبيؾ هلي 

هٌبثغ ؿيالتي في 

آٍسيْبي ًَيي دس ػلَم 

 ؿيالتي

 1398 

 دٍم

 اي علمي وپژوهشي معتبر داخلي يا خارجي اشاره شود.ه در مورد مقاالت چاپ شذه، بايذ صرفاً به مقاالت چاپ شذه در مجله  *

 

 متت ٍ ػبيش آثبس هٌتـش ؿذُ: -15

 تيزاژ وُع* عىُان رديف

 تعذاد

 صفحات

 تاريخ چاپ

      



 …نوع: تاليف، گردآوري ، ترجمه،  *

 

 ػلوي ٍ پظٍّـي داخلي ٍ خبسخي : …ّب ٍ  ّونبسي ثب هدبهغ ، ؿَساّب ، مويؼيًَْب، مويتِ -17

 عىُان رديف

  تاريخ

 عضُيت

عضُيت   مذت

 ماي بً

 سمت*

 ػضَ تبمٌَى 6/12/97 هذيش اخشايي هدلِ تشٍيدي آثضيبى دسيبي خضس 1

 ػضَ تب مٌَى 23/2/96 مويتِ هتَى ٍ فٌبٍسي اطالػبت ػلوي پظٍّـنذُ 2

 …مست : رًٌس ، دبري ، عضي، *

 : تذسيغ -18

 عىًان ياحد درسي رديف

 تعداد ياحد

 سال تحصيلي دريست داوشگاٌ محل

 ويمسال

ري
وظ

مي 
عل

 

يل
ا

يم 
د

 

        

 ّبي داًـدَيي : ًبهِ ػشپشػتي پبيبى -19

 عىُان رديف

 مقطع

 داوطگاي

سال 

 تحصيلي

 ويمسال

ي
س

ىا
ض

ار
ك

 
ضذ

ار
 

 
ذ
ض

 

ي
ز
كت

د
 

ل
َ
ا

 

م
َ
د

 

       
 

 سيابق اجراًٍ : -20

 تاريخ اوتصاب سمت رديف

 مذت اضتغال در سمت

 مذكُر بً ماي 

 هب24ُ 1371 هؼئَل آصهبيـگبُ 1

 1378 1372 هؼئَل آصهبيـگبُ مـت غزاي صًذُ 2

 1391 1379 مبسؿٌبع آصهبيـگبُ 3

 تبمٌَى 1391 مبسؿٌبع اسؿذ آصهبيـگبُ                                        4

 :  *موارتواي شخصٍ -21

 ميزان تسلظ مٍارت رديف

 فتِپيـش آؿٌبيي ثب صثبى اًگليؼي 1

 پيـشفتِ Word،Excell ،Photoshope,powerpointآؿٌبيي ٍ مبس ثب ثشًبهِ ّبي  2

 پيـشفتِ خْت آًبليض دادُ ّب ثب اػتفبدُ اص هذلْبي هختلف آهبسي SPSSآؿٌبيي ثب آهبس ٍ اػتفبدُ اص ًشم افضاس  3



4 
شيقي، ػٌدؾ هيضاى اًدبم مليِ آصهبيـبت خَى ؿٌبػي ؿبهل ؿوبسؽ گلجَلْبي قشهض، ػفيذ، ؿوبسؽ تف

 ّوَگلَثيي، ّوبتَمشيت،

 پيـشفتِ

5 
اًدبم مليِ آصهبيـبت ػشهي ًظيش ػٌدؾ گلَمض، پشٍتئيي تبم ػشم، فبمتَسّبي آًضيوي هَخَد دس ػشم 

 خَى ثب اػتفبدُ اص دػتگبُ اتَآًباليضس 

 پيـشفتِ

 پيـشفتِ ًغػٌدؾ هيضاى تَليذ سادينبل آصاد امؼيظى ثب اػتفبدُ اص دػتگبُ ثيَلَهيٌؼب 6

 پيـشفتِ اػتخشاج گلجَلْبي ػفيذ)لٌفَػيتْب( اص خَى هبّيبى اػتخَاًي ٍ غضشٍفي 7

 پيـشفتِ ػلَلْبي هختلف خْت اسصيبثي ػولنشد ػلَلي ATPاػتخشاج ٍ ػٌدؾ  هيضاى  8

 پيـشفتِ مـت غزاي صًذُ 9

 پيـشفتِ ثيَؿيوي ػوَهي ٍاختلبكياًدبم مليِ آصهبيـبت  11

 پيـشفتِ ػشٍلَطي  ِ آصهبيـبتاًدبم ملي 11

 .اشاره شيد …در اًن جدول الزم است بى موارتواًٍ نظري آشناًٍ با زبانواي بٌگانى، كامپٌيتر و   *

 

 : ساًر ميارد -22

 دوره های آميزشی 
 مکان دوره زمان دوره نام دوره ردًف

 ػبسي فٌي حشفِ ايي 1374 مبهپيَتش هقذهبتي 1

 ػبسي فٌي حشفِ ايي 1375 مبهپيَتش پيـشفتِ 2

3 
هشمض آهَصؽ  1375 پالًنتَى هقذهبتي

 هيشصامَچل خبى

 تْشاى خْبد داًـگبّي 1381 ثْذاؿت ٍتنثيش هبّيبى صيٌتي 4

 E.B.I 1379 صثبى اًگليؼي 5

6 
پظٍّـنذُ امَلَطي  1378 صثبى اًگليؼي

 دسيبي خضس

7 
خْبد ٍمـبٍسصي اػتبى  1384 ػيشُ اهبم سضب

 هبصًذساى

8 
ؿشمت هٌْذػي َّؿوٌذ  1385 َآًبليضس هقذهبتيات

 في آٍس

9 

داًـگبُ ػلَم پضؿني  1385 آهَصؽ هقذهبتي االيضا

ٍخذهبت دسهبًي 

 هبصًذساى

10 
خْبد ٍمـبٍسصي اػتبى  1386 خبًَادُ،فشكتْب،فشاغتْبٍ چبلـْب

 هبصًذساى



11 
خْبد ٍمـبٍسصي اػتبى  1386 دًيب ٍآخشت اص ديذگبُ قشآى

 هبصًذساى

 ػبصهبى ًظبم داهپضؿني 1387 هذيشيت ثْذاؿتي ٍثيوبسيْبي آثضيبى 12

 هَػؼِ تحقيقبت ؿيالت 1387 ثْذاؿت ٍايوٌي مبس دس آصهبيـگبُ 13

14 
ؿشمت هٌْذػي َّؿوٌذ  1387 اتَآًبليضس آؿٌبيي ثب ًشم افضاس ٍ سٍؿْبي ثشٍص سػبًي آى

 في آٍس

 َػؼِ تحقيقبت ؿيالته 1387 ًقؾ اػتشپتَمَمَصيغ دس كٌؼت آثضي پشٍسي 15

 هدتوغ فٌي تْشاى ICDL 1387دٍسُ 16

 ػبصهبى ًظبم داهپضؿني 1388 خبيگبُ ػلَم آصهبيـگبّي دس داهپضؿني 17

18 

پضٍّـنذُ ػلَم غذد  1388 آهَصؽ هقذهبتي لَهيٌَهتش

دسٍى سيض داًـگبُ ػلَم 

 پضؿني ؿْيذ ثْـتي

19 
خْبد ٍمـبٍسصي اػتبى  1388 احنبم ًوبص

 هبصًذساى

20 

پضٍّـنذُ ػلَم غذد  1389 آهَصؽ تنويلي لَهيٌَهتش

دسٍى سيض داًـگبُ ػلَم 

 پضؿني ؿْيذ ثْـتي

21 
ؿشمت هٌْذػي َّؿوٌذ  1389 دٍسُ تنويلي مبس ثب اتَآًبليضس )ػخت افضاس(

 في آٍس

22 
خْبد ٍمـبٍسصي اػتبى  1389 دسػْبي اخالقي اص ًْح الجالغِ

 هبصًذساى

 خْب دداًـگبّي 1389 يپشٍسؽ هبّيبى ػشدآث 23

 خْب دداًـگبّي 1389 پشٍسؽ هبّيبى گشهبثي 24

25 
پظٍّـنذُ امَلَطي  1391 اكَل هقذهبتي اًدوبد اػپشم

 دسيبي خضس

26 
خْبد ٍمـبٍسصي اػتبى  1391 خبرثِ ٍدافؼِ حضشت ػلي

 هبصًذساى

 ُ تشثيت هذسعداًـگب 1391 مبسثشدسٍؽ ايوًََ ّيؼتَؿيويذس هطبلؼبت تٌظين يًَي هبّيبى 27

28 
خْبد ٍمـبٍسصي اػتبى  1392 ّوشاُ ثب تفؼيش قشآى

 هبصًذساى

29 
خْبد ٍمـبٍسصي اػتبى  1392 قَاًيي ٍهقشسات هشتجط ثب ػالهت اداسي

 هبصًذساى

30 
خْبد ٍمـبٍسصي اػتبى  1396 اقتلبد هقبٍهتي

 هبصًذساى



31 
تبى خْبد ٍمـبٍسصي اػ 1395 سٍاًخَاًي قشآى مشين )قشائت ًوبص(

 هبصًذساى

32 
خْبد ٍمـبٍسصي اػتبى  1396 ثشًبهِ سيضي آهَصؿي ٍثْؼبصي هٌبثغ اًؼبًي

 هبصًذساى

33 
  پذافٌذ غيش ػبهل دس ثخؾ مـبٍسصي

1396 
خْبد ٍمـبٍسصي اػتبى 

 هبصًذساى

34 
خْبد ٍمـبٍسصي اػتبى  1397 آهَصؽ مبسثشدي اتَهبػيَى

 هبصًذساى

 ت خْبد ٍمـبٍسصيٍصاس 1397 پشٍسؽ گيبّبى داسٍيي 35

36 
دٍسُ آهَصؿي غيش هدبصي قَاًيي ٍهقشسات ٍثخـٌبهِ ّب دس حَصُ اسصيبثي 

 ػولنشد ٍخـٌَاسُ ؿْيذ سخبيي

 
1397 

هَػؼِ تحقيقبت ػلَم 

 ؿيالتي مـَس 

 

 


