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  ١٣٨٢  دانشگاه یاسوج  )علوم دامی(مھندسی کشاورزی   کارشناسی  ١

دانشکده علوم و (دانشگاه تھران شمال  بیولوژی ماھیان دریا کارشناسی ارشد  ٢

  )فنون دریائی

١٣٨٥  

  

  

  قزل آالی رنگین کمان اصول حمل متراکم بچھ ماھی: لیسانس پروژه  عنوان -

  نبررسی فیتوپالنکتونی استخرھای ماھیان گرمابی تحت تاثیر کوددھی در استان گلستا : پایان نامھ فوق لیسانسعنوان  - 
  

  

  

 



٢ 
 

  

  ی تحقیقاتیو پروژه ھا طرحھا         

  

                                                           تولید جمعیت تمام ماده قزل آالی رنگین کمان بھ روش غیر مستقیم پروژهمجری  .١
 )سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ٢-١٢-١٢-٨٩٠١١- طرح مصوب( 

 )پایان نامھ(بررسی فیتوپالنکتونی استخرھای پرورش ماھیان گرمابی استان گلستان پایان نامھ   مجری .٢

  

ماھی قزل آالی بر رشد و ماندگاری بچھ  Saccharomyces cerevisiae PTCC٥٠٥٢رح بررسی اثر پروبیوتیک ط ھمکار .٣
 )پایان نامھ( رنگین کمان

 

 بخش شیالت پروژه بررسی علل و عوامل عدم توسعھ دامپروری در استان کھگیلویھ و بویر احمد  مجری .٤

  )و دانشگاه یاسوج و برنامھ ریزیسازمان مدیریت مشترک  طرح خاتمھ یافتھ(            

  

 بھ روش ماده سازی مستقیم  -estradiolβ١٧ در پروژه ایجاد جمعیت تک جنس ماده با استفاده از ھورمون  )مجری داخلی(ھمکار .٥

  )سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - ٤-١٢-١٢- ٨٧٠٤٦خاتمھ یافتھ  طرح (  .٦

 

دگي بچھ ماھیان حاصلھ از تخمھاي چشم زده وارداتي و داخلي در قزل آالي مقایسھ وضعیت رشد و بازمانپروژه  ھمکار .٧
   )سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی -  ٢-١٢-١٢-٨٧٠٥خاتمھ یافتھ  طرح (  رنگین كمان 

  

                                                                                          تولید جمعیت تریپلویید بھ روش القائیپروژه  ھمکار .٨
   )سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی-٢-١٢- ١٢-٨٨٠٤٤-خاتمھ یافتھطرح ( 

  

                                                                       انجماد اسپرم ماھي قزل آالي رنگین كمان پروژه بررسی امکان ھمکار .٩
 )سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی -  ٢-١٢-١٢- ٨٨٠٤٢افتھ  خاتمھ یطرح ( 

 

تنوع ژنتیکی مولدین این ماھی با استفاده  مطالعھ قزل آالي رنگین کمان  بر اساس جمعیت پایھ ژنتیکي  ایجاد پروژهھمکار  .١٠
 )سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی -طرح مصوب(  از ریزماھواره ھا

در ماھي قزل آالي رنگین  )غیرالقایي ( یم تولید جمعیت تریپلویید اینترپلوئید با استفاده از روش غیر مستق پروژه ھمکار  .١١
 )سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی -طرح مصوب (  نكما

 

                                                 چھ ماھی قزل آالطرح مقایسھ چند غذای استارتر داخلی و خارجی بر میزان رشد و ماندگاری ب مجری .١٢
)( case study مرکز تحقیقات ژنتیک و اصالح نژاد ماھیان سردابی یاسوج  (     



٣ 
 

  

رسی شاخصھای کیفی اسپرم ماھی قزل آال و اثر جیره ھای مختلف غذایی بر بھبود کیفیت آن                  پروژه برھمکار  .١٣
 )کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان -  ٢- ١٢- ١٢-٩٢١١٧  مصوب طرح( 

 

                ان برعملکرد رشد بچھ ماھی قزل آالی رنگین کم Cطرح اثرات سطوح مختلف اسید فولیک و ویتامین ھمکار  .١٤
 )کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان -  ٢- ١٢- ١٢-٨٩٠٦٧  خاتمھ یافتھ طرح( 

 

     طرح ثبت ذخایر و بھگزینی مولدین ونتاج ماھی قزل آال بھ منظور اصالح نژاد                                                         ھمکار .١٥
 )کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان -  ٢-١٢-١٢ -٨٨٠٥١ خاتمھ یافتھ طرح( 

  

در طرح بررسی قابلیت جایگزینی ماده ضد عفونی کننده ھیدروکر بھ جای ماالشیت گرین بھ منظور ضد عفونی تخم قزل آالی  ھمکار .١٦
 )ماھیان سردابی یاسوجاصالح نژاد ژنتیک و مرکز تحقیقات case study )(رنگین کمان 

١.  

طرح بھبود ژنتیکی مولدین ماھی قزل آالی رنگینکمان و برنامھ ریزی زیرساختھای ژنتیک و اصالح نژاد یاسوج                 ھمکار  .١٧
 )کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان -  ٢-١٢-١٢- ٩٠٠٢٠ مصوب طرح( 

 

 بتا استرادیول در ماھیان قزل آالی رنگین کمان باھدف ارتقای سالمت ماھیان                     - ١٧ایای ھورمونی طرح تعیین بقھمکار  .١٨
 )کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان -  ٤-١٢-١٢- ٨٩٠١٦ مصوب طرح( 

 

پرورش ماھی تجاری                         طرح مقایسھ رشد ماھیان تک جنس ماده معرفی شده با سایر ماھیان قزل آال در مزارعھمکار  .١٩
  )کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان -  ٤- ١٢-١٢-٨٩٠١٦  مصوب طرح( 

  

  پروژه تولید جمعیت تمام ماده ھوموگامتیک قزل آالی رنگین کمان بھ روش ماده زایی مجری   .٢٠

  )سمات-طرح مصوب سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (

  

 مطالعھ و ارزیابی پرورش ماھیان زینتی در استان کھگیلویھ و بویراحمدصلی ا ھمکار .٢١

  ) ٤٠١٣٢/٠٠١شماره مصوب  استانداری/طرح مصوب سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی(

  

  

  

  



٤ 
 

  

  مقاالت            

 Dietary Effects of ١٧-β Estradiol on Sex Reversal of Rainbow Trout in Early Larval Stage 

(Journal of Advances in Environmental Biology, ٢١٠٦-٢١٠٠ :(٨)٥ ,٢٠١١) 

 

 The Effect of Probiotic Saccharomyces Cerevisiae Strain:ptcc٥٠٥٢ on Growth Parameters and Survival 
of Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss) Larvae 

(Journal of Advances in Environmental Biology ١٤٠٠-١٣٩٣ :(٦)٥ ,٢٠١١) 

 

 Effect of ٤- Nonilphenol on Balance of Steroid and Thyroid Hormones in Sexually Immature Male 
Yellow Fin Seabream ( Acanthopagrus latus )  

(Journal of Environmental Toxicology, ٤٦٥-٤٥٩ :(٤)٥ ,٢٠١٤) 

 

 The effect of Probiotic Saccharomyces serevisiae PTCC٥٠٥٢ on growth of Rainbow trout  

(First International Congress on Aquatic Animal Health Management and Disease ) 

 

 Study on ability of traditional rainbow trout farms to yield organic product in Kohgilooye Boyer Ahmad 
province,  ١٣٩٠,  

( International congress of food  hygiene. tehran) 

 

  کمان  آالی رنگین آلفا اتینیل استرادیول بر مورفولوژی ظاھری تیمارھای قزل١٧ تأثیر ھورمون)Oncorhynchus mykiss( 

  ) پژوھشی محیط زیست - مجلھ علمی (         
 تنباکو لکلیا و آبی ھای عصاره کنندگی بیھوش اثر بررسی )Nicotiana tabacum (کمان رنگین آالی ماھی قزل بر               

  )مجلھ علمی شیالت ایران(

  بررسی اثر پروبیوتیکSaccharomyces cerevisiae PTCCبر ماندگاری بچھ ماھی قزل آالی رنگین کمان  ٥٠٥٢ 

   )پژوھشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تھران شمال -مجلھ علمی( 

 ن روند پاکسازی ھورمون ھای استروئیدی جنسی در ماھی قزل آالی رنگین کمان تعیی 

  )آبزی پروری پایدار پژوھشی  - علمیمجلھ (

 بچھ ماھی قزل آالی رنگین کمان مقایسھ چند غذای استارتر داخلی و خارجی بر میزان رشد و ماندگاری 

 )نخستین ھمایش ملی ماھیان سردابی  (            

 گین کمانلیت جایگزینی ماده ضد عفونی کننده ھیدروکر بھ جای ماالشیت گرین بھ منظور ضد عفونی تخم قزل آالی رنبررسی قاب 



٥ 
 

  )نخستین ھمایش ملی ماھیان سردابی (            

  بررسی اثرات تجویز خوراکی ھورمونEEبر روی تغییر جنسیت، رشد و ماندگاری قزل آالی رنگین کمان ٢ 

 ) سردابی ماھیان ملی ھمایش تیننخس(            

 رزیابي وضعیت مدیریت بھداشتي مزارع پرورش ماھي استان کھگیلویھ و بویر احمدا 

  )شانزدھمین كنگره دامپزشكي(         

 ارزیابي زمانھاي مختلف دوزاژ کنترلي پویدین آیوداین، ماالشیت سبز و دزوجرم بر آلودگي قارچي تخم ماھي قزل االي رنگین کمان             

  )شانزدھمین كنگره دامپزشكي(         

 بررسي تغییرات مورفولوژیک در قزل آالي رنگین کمان تغییر جنسیت یافتھ 

  )شانزدھمین كنگره دامپزشكي(         

 و تیمدیری ھای شاخص نظر از  بویراحمد و کھگیلویھ استان کمان رنگین آالی قزل پرورش و تکثیر مزارع مطابقت میزان بررسی 
 پروری آبزی استانداردھای فنی با

 )نخستین ھمایش ملی آبزی پروری(           

 آالی قزل گنادی تمایز و رشد ھای شاخص  بر تستوسترون متیل آلفا ١٧ و استرادیول بتا ١٧ ھورمون خوراکی تجویز اثر بررسی 
 کمان رنگین

 )پروری آبزی ملی ھمایش نخستین(             

 بومی مدل تدوین جھت داخلی شرایط با آن تطبیق و ارگانیک پروری آبزی المللی بین نداردھایاستا بر نگاھی 

 )پروری آبزی ملی ھمایش نخستین(           

 گلستان استان آالگل دریاچھ و  گرمابی ماھیان استخرھای فیتوپالنکتون تراكم و تنوع بررسی 

  )پروری آبزی ملی ھمایش نخستین(           

  بتا استرادیول در ماھیان قزل آالی رنگین کمان با ھدف ارتقاء سالمت  – ١٧بقایای ھورمون تعیین 

  )سومین ھمایش ملی کشاورزی، غذا و آبزیان(          
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  جوایز علمی           

  

 لوح تقدیر از  و دریافت١٣٩٠در سال  مرکز تحقیقات  اصالح نژاد ماھیان سردابی یاسوج کسب عنوان پژوھشگر برتر
   رییس موسسھ تحقیقات علوم شیالتی ایران

  ثبت اختراع و اکتشاف                          

  بتا استرادیول  – ١٧ایجاد تک جنس ماده قزل آالی رنگین کمان بھ روش مستقیم با استفاده از ھورمون  :عنوان اختراع  

  ١٦/٦/١٣٩٢  - ٨٠٤٦٥ :شماره و تاریخ ثبت اختراع 

  و پژوھشی علمی،  اجرائی سوابق         

 ) تا کنون ٨٦از مرداد  مرکز تحقیقات ژنتیک و اصالح نژاد ماھیان سردابی شھید مطھری یاسوج  )بخش اصالح نژادکارشناس 

  دانشکده  و ھمکاری در پروژه ھای مرتبط استان کھگیلویھ و بویراحمد اجرایی در –انجام پروژه ھای تحقیقاتی
 انشگاه یاسوج و استانداریکشاورزی د

   نرم افزار آماری تسلط برSPSS  و بستھ نرم افزاریOffice ٢٠١٣   

  واحد تھران شمال انجمن علوم دریایی و شیالت دانشگاه آزاد اسالمیعضویت در  

  ١٣٨٧(کارگاه آموزشی شیالت استان کھگیلویھ و بویر احمد با عنوان بیماریھای ماھیان سردابیشرکت در(  

 ١٣٨٧ /تنکابن(با ارائھ مقالھ  اولین ھمایش ملی ماھیان سرد آبی کشورت در شرک( 

  ١٣٨٧ /تھران( بیماریھای آبزیانھمایش بین المللی درپذیرش مقالھ( 

  ١٣٨٨/ تھران ( با ارائھ مقالھ در شانزدھمین کنگره دامپزشکیشرکت ( 

 ١٣٩٠/تھران(دومین کنگره  بین المللی بھداشت مواد غذایی شرکت در( 

 ١٣٨٩/مسئول غرفھ مرکز تحقیقات ماھیان سردابی یاسوج(نمایشگاه ھفتھ پژوھش استان کھگیاویھ و بویراحمد  شرکت در( 

 ماده سازی غیر مستقیم قزل آالی (با ارائھ پروژه منتخب استانی بھ عنوان مجری پروزه نمایشگاه علم تا عمل شرکت در
 )٩٠تابستان /رنگین کمان

 با ارئھ دستاوردھای مرکز تحقیقات ماھیان سردابی ) ١٣٩٠/تھران(ھ ھنراستان کھگیلویھ و بویراحمد رنمایشگاه ھفتشرکت د
 )مسئول غرفھ(یاسوج

 ١٣٩٠ /انزلی(ھمایش ملی آبزی پروری شرکت در( 

  تحقیقات ماھیان سردابی شھید مطھری یاسوج زمینھ ژنتیک ماھی قزل آالی رنگین کمان در مرکزارائھ چندین سمینار در 

  گلستانانجام تحقیق در مزارع پرورش ماھیان گرمابی استان بازدید و 


