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  ردست اجرا هاي اجراشده یا دروژهپو هاطرح

 عنوان طرح / پروژه ردیف
سمت در اجراي 

 طرح /پروژه

سال 

 شروع
 سال پایان

تاریخ ارایه 

 گزارش نهایي

 1372 1372 1372 مجري بررسي پراكنش و فراواني الروهاي شيرونوميده و سنجاقك ها در تاالب انزلي 1

2 
بزیان غير بررسي رژیم غذایي اردک ماهي و نقش آن در مبارزه بيولوژیك با آ

 آپ اقتصادي در تاالب انزلي
 1375 1375 1374 مجري

3 
 1379 1378 1376 همكار بررسي توان آبزیان در آبگيرهاي داخلي استان گيالن

4 
 1380 1379 1376 همكار مطالعات جامع رودخانه سفيد رود

5 
 1379 1378 1377 مجري زیر پروژه مطالعات تفضيلي جامع دریاچه ماكو

6 
 1379 1378 1377 همكار ت تفضيلي دریاچه مهابادمطالعا

7 
 1380 1379 1377 همكار بررسي تكثير طبيعي ماهيان اقتصادي مهاجر در رودخانه سفيد رود

8 
 1380 1379 1377 همكار بررسي زیست سنجي ماهي سفيد مهاجر فرم پائيزه

9 
  1382 1380 مجري زیر پروژه پروژه مطالعات جامع تاالب انزلي

10 
 1385 1383 1382 مشاور بررسي زیست شناسي سياه ماهي

11 
جيره بر رشد، ماندگاري  n3/n6تاثير سطوح مختلف چربي، نوع روغن و نسبت 

 و تركيب بدن    شاه ميگوي آب شيرین

 1385 1384 1383 مجري

12 
تاثير مقادیر مختلف كلسيم و فسفر جيره بر شاخص هاي زیستي و پرورشي بدن 

 آب شيرین شاه ميگوي

 1385 1385 1383 مشاور

13 
تعيين اندازه مناسب رهاسازي ماهي آزاد دریاي خزر از طریق ارزیابي قابليت 

 هاي تنظيم اسمزي

 1385 1384 1383 همكار

14 
 1386 1385 1383 مشاور تكثير و پرورش ماهي اسبله تا حد انگشت قد

15 
 1392 1387 1385 مشاور مولد سازي شاه ميگوي آب شيرین

16 
 1389 1387 1385 مشاور پرورشيكشت توام اردک ماهي با كپور ماهيان 

17 
 1389 1386 1385 مجري تكثيرمصنوعي ماهي سفيد فرم پائيزه 
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18 
مطالعه و  امكان سنجي مناطق پائين دست شهيد شاهچراغي و حاشيه رودخانه 

 چشمه علي دامغان به منظور توسعه آبزي پروري 

 1393 1386 1385 مجري

19  
 1387 1386 1385 مجري بررسي مقدماتي پرورش بازاري ماهي سفيد

20 
بررسي امكان سنجي اراضي حاشيه رودخانه هاي مهم استان گيالن براي 

 پرورش ماهي 

 1389 1387 1385 همكار

21 
گرمي  1تعيين نرماتيو پرورش كپورماهيان هندي از بچه ماهي نورس تا وزن 

 در استخرهاي خاكي

 1390 1389 1386 همكار

22 
بررسي امكان پرورش كپور ماهيان چيني و هندي به روش نيمه متراكم )در 

 شرایط استان گيالن(

 1390 1390 1386 همكار

23 
 در متراكم ) روش به ، هندي و چيني ماهيان كپور پرورش امكان بررسي

 گيالن( استان شرایط

 همكار
1384 1387 1390 

24 
 رورش توام كپور ماهيان هندي و چيني بررسي اقتصادي پ

 و بازار آن در ایران

 1390 1389 1386 همكار

25 
 تاثير سطوح مختلف پروتئين جيره بر عملكرد ماهي كپور  بررسي

  در استخرهاي بتوني با آب جاري

 1386 1385 1384 مجري

26 
هاي و معرفي مكان استان زنجان مطالعه گونه هاي آّبزیان رودخانه قزل اوزن

 مستعد براي آبزي پروري

 1390 1387 1386 مشاور

27 
 1389 1388 1386 همكار مطالعه و  امكان سنجي رودخانه گاماسياب  به منظور توسعه آبزي پروري

28 
بررسي امكان پرورش ماهي آزاد دریاي خزر با استفاده از  آب لب شور 

 ساحلي 

 1393 1388 1387 همكار

29 
 1393 1388 1386 همكار ي پروري استان زنجانشناخت استعدادهاي آبز

30 
مطالعه و امكان سنجي پایاب سد یامچي به منظور آبزي پروري  در استان 

  طرح ()  اردبيل

 1/8/91 مجري مسئول

 

28/12/94 

 

 

31 
 بررسي هيدروبيولوژي رودخانه یامچي استان اردبيل

 همكار
1/10/91 29/3/93  

32 
 ميایي در رودخانه پایاب سد یامچي اردبيل  بررسي عوامل فيزیكي و شي

 همكار
1/8/91 31/2/93  

33 
بررسي آلودگيهاي زیست محيطي فلزات سنگين و سموم كشاورزي در 

 رودخانه پایاب یامچي اردبيل  

 همكار
1/8/91 31/2/93 

 

 

34 
امكان سنجي آب هاي زیرزميني  پایاب سد یامچي اردبيل جهت توسعه آبزي   

 پروري

 1394 31/5/93 1/8/91 ي مجر

35 
مولد سازي گو نه هاي ماهيان بومي تاالب انزلي با هدف حفظ تنوع زیستي 

 )فاز اول الي ماهي و كپور تاالبي (

  1394 1390 مجري
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36 
 بررسي تاثير تراكم در رشد و ماندگاري بچه ماهي سفيد در پرورش 

 با آب دریاي خزر

 1393 1391 1390 مجري

37 
مناسب تزریق هورمون اواپریم جهت افزایش راندمان تكثير مصنوعي تعيين دز 

 اردک ماهي

 1393 1392 1390 همكار

38 
  1391 1389 همكار به منظور بازسازي ذخایر (Aspius aspius)مولد سازي و تكثير ماهي ماش  

39 
انجام مطالعات امكان سنجي و مكان یابي بمنظور ایجاد مزارع تكثير و پرورش 

 ان سردآبي در حاشيه رودخانه بازفتماهي

 1391 1390 1387 همكار

40 
تهيه دستورالعمل كشت و پرورش ميكروجلبك و كنسانتره كردن آن جهت 

 استفاده درتغذیه ماهي فيتوفاگ پرورشي و ارائه آموزشهاي الزم

 1393 1391 1388 همكار

41 
ابليت هاي تنظيم تعيين اندازه مناسب رهاسازي ماهي سفيد از طریق ارزیابي ق

 اسمزي

 1393 1391 1389 همكار

42 
بررسي امكان رسيدگي جنسي پيش مولدین كپور ماهيان هندي در استخرهاي 

 خاكي

 1393 1391 1389 مجري

43 
 1394 1393 1390 همكار مطالعه ساختار جمعيت فيتوپالنكتوني تاالب انزلي 

44 
 1394 1393 1390 همكار  مطالعه ساختار جمعيت زئوپالنكتوني تاالب انزلي

45 
  ادامه دارد 1393 مجري بهينه سازي تكثير شاه ميگوي آب شيرین

46 
( و روش مناسب صيد شاه ميگوي آب شيرین از Trapتعيين بهترین نوع تله )

 مزارع پرورش شاه ميگو

  ادامه دارد 1394 همكار

 انزليبررسي پراكنش ، فراواني و زیتوده صدف آنادونت در تاالب  47
 همكار

  ادامه دارد 1394

 بررسي پراكنش ، فراواني و زیتوده ميگوي ماكروبراكيوم در تاالب انزلي 48
 همكار

  ادامه دارد 1394

 مطالعات بوم شناختي دریاچه نئور به منظور احياء  حفاظت پایدار از دریاچه 49
 مشاور

  ادامه دارد 1393

 ه نئور استان اردبيلارائه راهكارهاي  آبزي پروري دریاچ 50
 همكار

  ادامه دارد 1393

 شناسایي ماهيان و بررسي رژیم غذایي آنها در دریاچه نئور استان اردبيل 51
 همكار

  ادامه دارد 1393

 مطالعه ساختار جمعيت فيتوپالنكتوني دریاچه نئور 52
 همكار

  ادامه دارد 1393

 ورمطالعه ساختار جمعيت زئوپالنكتوني دریاچه نئ 53
 همكار

  ادامه دارد 1393

 مطالعه ليمنولوژیك رودخانه كن در حوضه آبریز دریاچه )چيتگر( 54
 همكار

  ادامه دارد 1393

 چيتگر اچهیدر انيماهي فراوانو بررسي  یيشناسا 55
 همكار

  ادامه دارد 1393
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56 
 بررسي استعداد آبزي پروري شهرستان پارس آباد مغان استان اردبيل

 

 مجري
  ادامه دارد 1393

 …نوآوري ، اختراع، ابتكارو

ف
دی

ر
 

 مورد

 
 تاریخ محل تایيد یا ثبت*

 1374 مركز تحقيقات شيالت گيالن اولين گزارش مشاهده ماهي سه خاره در سواحل جنوبي دریاي خزر در گيالن 1

2 
در سازمان شيالت  تكثير  مصنوعي و پرورش ماهي سفيد فرم پائيزهاجرایي شدن 

 ایران

یر كل شيالت استان مد

 گيالن

1389 

3 
بيوتكنيك تكثير و پرورش كپور هندي كاتال با استفاده از كوددهي و مدیریت 

 غذادهي در ایران

سازمان ثبت اسناد و امالک 

 كشور

24/1/93 

    

-  

 مقاالت علمي و پژوهشي:

ف 
دی

ر
 

 عنوان

 نحوه ارائه

/ عنوان *عنوان مجله

 …همایش،

 شماره

 مجله
 سال

رتبه 

 بيندر

ي نگارندگان
ران

خن
س

 

تر
وس

پ
 

ده
 ش

پ
چا

 

بررسي پراكنش و فراواني الروهاي شيرو نوميده در تاالب  1

 انزلي

  

 1376 2 مجله علمي شيالت ایران *
 اول

 بررسي رژیم غذایي اردک ماهي در تاالب انزلي 2

  

 اول 1377  مجله علمي شيالت ایران *

 ب انزليروند تغييرات صيد ماهيان در تاال 3

  

 اول 1378 4 مجله علمي شيالت ایران *

 بررسي رژیم غذایي سياه ماهي در دریاچه سد ماكو 4

  

 اول 1383 2 مجله علمي شيالت ایران *

 بررسي رژیم غذایي ماهي اسبله در تاالب انزلي 5

  

 دوم 1384 60 مجله پژوهش و سازندگي *

 ي و ماندگاري تاثير سطوح مختلف چربي بر رشد، پوست انداز 6

 (Astacus leptodactylusشاه ميگوي چنگال باریك جوان ) 

  

 1383 چهارم ایران علوم دریایي همجل *
 اول

 تعيين نياز فسفر در جيره غذایي شاه ميگوي آب شيرین 7

  (Astacus leptodactylus) 

  

 1383 چهارم علمي علوم دریایي همجل *
 پنجم

شد و ماندگاري شاه ميگوي آب اثر سطوح مختلف كلسيم بر ر 8

 شيرین

  

مجله علمي پژوهشي  *

دانشگاه صنعتي اصفهان 

 اصفهان

 1386 نهم

 پنجم

نقش بيولوژیك اردک ماهي در كنترل جمعيت موجودات  9

ناخواسته و افزایش توليد ماهيان در استخرهاي پرورش كپور 

 ماهيان

  

 1389 دوم مجله علمي شيالت ایران *

 سوم
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10 Growth , Molting and Survival Response of 

Juvenile Narrow Clawed Crayfish, Astacus 

leptodactylus,Fed Two Sources of Dietary oils  

  

* 

IRANIAN JOURNAL 

OF FISHERIES 

SCIENCE  

Vol. 10  

No. 4 

2011 

 اول

 بررسي شاخص هاي رشد و درصد بقاء شاه ميگوي اب شيرین  11

 (Astacus leptodactylus)  بر اثر بكارگيري پروبيوتيك

protexin  در جيره غذایي 

  

 

پژوهشنامه علمي تخصصي 

 آبزیان 

سال اول، 

 ، 1شماره 

تابستان 

 سوم 1390

 در جيره غذایي شاه ميگوي  Protexinاثر افزودن پروبيوتيك  12

 (Astacus leptodactylus)  آب شيرین بر شاخص هاي رشد و

 بازماندگي

  

*
 

پژوهشي -مجله علمي

زیست فناوري ميكروبي 

 دانشگاه ازاد اسالمي 

دوره دوم 

، شماره 

 چهارم

1389

 سوم بهار

13 Effect of Different Levels of Lipid on Growth, 

Survival and Molting of Yearling Narrow Clawed 

Crayfish, Astacus leptodactylus 

  

 

Journal of Applied 

Aquaculture 

second 

half of 

2012 

2012 

 اول

14  Evaluation of different dietary protein and 

energy levels on growth performance and body 

composition of narrow clawed crayfish (Astacus 

leptodactylus) 

  

*
 

IRANIAN JOURNAL 

OF FISHERIES 

SCIENCE  

11 ( 1) 

63-77 

2012 

 سوم

15 

 و رشد بر غذایي جيره در سویا آرد با ماهي آرد اثرجایگزیني

 سفيد   ماهي بازماندگي بچه

(Rutilus frisii kutum) 

  

 

 
* 

 

 

 آزاد دانشگاه شيالت، مجله

 آزادشهر واحد اسالمي،

 سال

 پنجم،

 شماره

 دوم،

  تابستان

1390 

 دوم

16 

 يماه يخون ياز پارامترها يبر برخ نونیازیسم د ريتأث يبررس

 (Rutilus frisii kutumخزر  ) يایدر ديسف

  

 

 
 فصلنامه محيط زیست *

 جانوري 

سال 

چهارم، 

  1 شماره

 بهار  

1391 

 چهارم

 

 كتب و سایر آثار منتشر شده:

ف
دی

ر
 

 تيراژ نوع* عنوان
 دتعدا

 صفحات
 تاریخ چاپ

 1378 113ج ،  3000 تاليف آبهاي داخلي گيالن –اطلس ماهيان ایران  1

 1375 119 100 تاليف بررسي تالش صيد ، ميزان برداشت و برخي ویژگيهاي زیستي ماهيان تاالب انزلي 2

 1378 105 100 تاليف 1371-75در پنج ساله در تاالب انزلي روند تغييرات صيد ماهيان  3

 1375 20 100 تاليف ماهي سه خاره تاالب انزلي 4

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6028&Number=401&Appendix=0&lanf=Fa
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6028&Number=401&Appendix=0&lanf=Fa
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ف
دی

ر
 

 تيراژ نوع* عنوان
 دتعدا

 صفحات
 تاریخ چاپ

 1379 35 100 تاليف بررسي تغذیه ماهيان در دریاچه مخزني سد ماكو 5

 1379 208 2000 ترجمه روشهاي مطالعه زیست شناسي ماهيان 6

 1379 32 100 ترجمه غذا و تغذیه ماهيان 7

 1374 18 100 ترجمه ماهي سه خاره رودخانه كامچاتكا 8

 1374 22 100 ترجمه تكثير و پرورش اردک ماهي 9

 1374 62 100 ترجمه تكثير و پرورش ماهي در ایاالت متحده 10

 1374 20 100 ترجمه G.attenutusپراكنش و رفتار غذایي ماهي  11

 1376 30 100 ترجمه غذاي جمعيتي معرفي شده اي از سوف در دریاچه الگير دیردر تركيه 12

 1376 25 100 ترجمه ثل اردک ماهيتوليد م 13

 1379 28 100 ترجمه توليد و تكامل اسپرم 14

 1379 25 100 ترجمه توليد و تكامل تخمك 15

 1379 31 100 ترجمه توليد مثل طبيعي و مصنوعي در اردک ماهي 16

17 Mahi Sefid, the Jewel of the Caspian Sea  1388 75 600 تاليف 

18 
وح مختلف پروتئين جيره بر عملكرد ماهي كپور در استخرهاي بتوني با آب بررسي تاثير سط

 جاري

 1386 48  تاليف

19 Artificial Spawning of Rutilus frisii kutum of Autumn Form 2007 32 100 تاليف 

20 
 و   gracilis Capoeta capoetaماهيبررسي زیست شناسي سياه 

 پراكنش آن با اهداف تكثيروپرورش

همكاري 

 تاليفدر 

40 65 1386 

21 
همكاري  پرورش توام اردک ماهي با كپور ماهيان پرورشي

 تاليفدر 

20  1389 

 1389  30 تاليف بررسي تكثير مصنوعي ماهي سفيد فرم پائيزه به منظور بازسازي ذخایر آن در دریاي خزر 22

23 
شد، ماندگاري و تركيب ربررسي تاثير سطوح مختلف چربي و نسبت هاي مختلف روغن بر 

 شاه ميگوي آب شيرینبدن 

 1388  40 تاليف

24 
بررسي تاثير مقادیر مختلف فسفر وكلسيم جيره بر شاخص هاي زیستي و پرورشي شاه ميگوي 

 آب شيرین

همكاري 

 تاليفدر 

40  1389 

25 
همكاري  تعيين زي فن تكثير و پرورش ماهي اسبله تا اندازه انگشت قد     

 تاليفدر 

30  1388 

26 
تعيين اندازه مناسب رهاسلزي ماهي آزاد دریاي خزر از طریق ارزیابي قابليت هاي تنظيم 

 اسمزي 

همكاري 

 تاليفدر 

20  1388 

27 
گرمي در استخرهاي  1تعيين نرماتيو پرورش كپورماهيان هندي از بچه ماهي نورس تا وزن 

 خاكي

همكاري 

 تاليفدر 

20  1390 
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ف
دی

ر
 

 تيراژ نوع* عنوان
 دتعدا

 صفحات
 تاریخ چاپ

28 
رورش كپور ماهيان چيني و هندي ، به روش نيمه متراكم ) در شرایط استان بررسي امكان پ

 گيالن (

همكاري 

 تاليفدر 

20  1390 

29 
 استان شرایط در متراكم ) روش به ، هندي و چيني ماهيان كپور پرورش امكان بررسي

 گيالن(

همكاري 

 تاليفدر 

20  1390 

30 
همكاري  و چيني و  بازار آن در ایران بررسي اقتصادي پرورش توام كپور ماهيان هندي

 تاليفدر 

 در حال چاپ  

31 
همكاري  تعيين دز مناسب تزریق هورمون اواپریم جهت افزایش راندمان تكثير مصنوعي اردک ماهي

 تاليفدر 

 در حال چاپ  

32 
مولد سازي گو نه هاي ماهيان بومي تاالب انزلي با هدف حفظ تنوع زیستي )فاز اول الي 

 و كپور تاالبي ( ماهي

 1392   فيتال

33 
 دامغان يدست سد شاهچراغ نيو مناطق پائ يچشمه عل رودخانه يمطالعه و امكان سنج

 يپرور يبه منظور توسعه آبز 

 در حال چاپ   فيتال

34 
انجام مطالعه امكان سنجي و مكان یابي بمنظور ایجاد مزارع تكثير و پرورش ماهيان سردآبي 

 ه بازفتدر حاشيه رودخان

همكاري 

 تاليفدر 

 در حال چاپ  

35 
مطالعه گونه هاي آبزیان رودخانه قزل اوزن استان زنجان و معرفي مكان هاي مستعد آبزي 

 پروري

همكاري 

 تاليفدر 

 در حال چاپ  

36 
همكاري  تعيين اندازه مناسب رهاسازي ماهي سفيد از طریق ارزیابي قابليت هاي تنظيم اسمزي

 در تاليف

 حال چاپ در  

37 
تهيه دستورالعمل كشت و پرورش ميكروجلبك و كنسانتره كردن آن جهت استفاده درتغذیه 

 ماهي فيتوفاگ پرورشي و ارائه آموزشهاي الزم

همكاري 

 تاليفدر 

43694  29/7/92 

38 
با  ( در پرورش Rutilus kutumبررسي تاثير تراكم در رشد و ماندگاري بچه ماهي سفيد )

 زر آب دریاي خ

 در حال چاپ   تاليف

39 
بررسي و امكان سنجي آب هاي زیرزميني  پایاب سد یامچي اردبيل جهت توسعه آبزي 

 پروري

 در حال چاپ   تاليف
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 شركت در كنفرانس هاي داخلي و خارجي: 

R
o

w
 

Title Conference Level Place Year Name 

بررسی تغذیه سیاه ماهی در دریاچه  1

 اکومخزنی سد م

 همایشاولین 

 استخوانی ماهیان 

 دریای خزر

Ntional  ولی پور،ع. 1380 ایران 

2 Design and Using a Experimental 

System for Culture and Nutritional 

Studies on Crayfish 

International 

Association of 

Astacology 

Conference(IA

A 15) 

International England 2004 & ur A.Valipo

Zahmatkesh 

3 Изучение миграции и нереста в 

р. Сефидруд анадромных видов 

рыб Каспийского моря 

 

Complex 

Research of the 

Biological 

Resources of 

the South Seas 

and Rivers 

International Russia 2003 Аббаси К., 

Моради 

М.,Рамзани 

М. Р., 

, Валипур А.

Махисефат 

Ф., Х. 

Нороози 
4 Studying of the Caspian sea 

anadromous fish migration and 

spawning in the sefidrud river 

Materials of the 

First 

International 

Scientific and 

Practical 

Conference of 

Young 

Scientists July 

7-9 , 2004 

International Russia 2004 Abbasi K., 

Moradi M., 

Ramzani 

M.R., 

Valipour A. 

5 A study of Natural Diet of 

Hemiculter leucisculus in Anzali 

Lagoon 

Second 

Congress of 

Biology  

International Iran-

Mashhad 
2004 & Valipour A.

Toorchi  

6 Determination of Morphometric 

and Morphomeristic characteristics 

of Tinca tinca in Anzali Lagoon 

Second 

Congress of 

Biology  

International Iran-

Mashhad 
2004 & Valipour A.

Abed 

Haghighi 
 

7 The Effects of n3/n6 Ratio on the 

Growth, Molting and Survival of 

Juvenile Narrow-Clawed Crayfish, 

Astacus leptodactylus., ,. 

International 

Association of 

Astacology 

Conference(IA

A 16) 

International Australia 2006 , Valipour A.

Zahmatkesh 

… 

8 Resent Status of Crayfish in 

IRAN.  

 

International 

Association of 

Astacology 

Conference(IA

A 16) 

International Australia 2006 Valipour A. 

9  International 

Association of 

Astacology 

Conference(IA

A 16) 

International Australia 2006  

10 The Effects of Dietary Lipid Levels on International 

Conference on 
International Malaysia 2006 , Valipour A.
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the Growth, Molting and Survival 

Response of Yearling Narrow-

Clawed Crayfish Astacus 

leptodactylus.  

“Coastal 

Oceanography 

and Sustainable 

Marine 

Aquaculture  

Shariatmadari

, Abedian, 

Seyfabadi, … 

11 Determination of Suitable size of 

Salmo trutta caspius for releasing 

or Marine Culture by Evaluation of 

 Somatic Ability 

International 

Conference on 

“Coastal 

Oceanography 

and Sustainable 

Marine 

Aquaculture 

International Malaysia 2006 Bourani, 

Abtahi, 

Bahmani, 

Krayushkina, 
Valipour A. 

12 The Effects of Dietary Lipid Levels on 

the Growth, Molting and Survival 

Response of Juvenile Narrow-

Clawed Crayfish Astacus 

leptodactylus.  

AQUA 2006 International ITALY 

Florence- 
2006 , Valipour A.

Shariatmadari

, Abedian, 

Seyfabadi 

13 Artificial Incubation of Narrow-

Clawed Crayfish, Astacus 

leptodactylus Eggs 

  th14

Conference of 

Biology  

International Iran-

Tehran 
2006 Valipour A.,  

Rezazadeh & 

Saaleh 

14 Study on Change in Fishing in 

Anzali Lagoon 

International 
Conference “non-

linear World” 

International Russia 2004 Valipour A. 

15 Determination of Time and 

Amount Feeding of Narrow-

Clawed Crayfish, Astacus 

leptodactylus. 

  th13

Conference of 

Biology  

International Iran-Rasht 2005 Valipour A., 

Saebi and 

Mehri 

16 Surveying the Efficiency of Drift 

Gillnet Two Sheet , for Capturing 

Brooders Autumn Form Kutum for 

Artificial 

International 

Scientists 

Conference 

International Russia 

(Astrakhan) 

2006 Khanipour 

A.A., 

Watandoost, 

M., Aminian 

Valipour B., 

and  A.

Karimpour 

M. 

17 The efficiency of diets containing 

different levels of Phosphorus in 

feeding freshwater crayfish, 

Astacus leptodactylus 

Symposium  ht9

of the 

Malaysian 

Society of 

Applied 

- thBiology, 30

may 2007 th31 

International Malaysia 2007 Zahmatkesh 

A., 

Karimzadeh 

K. & 
Valipour A. 

18 Cultivation of Autumn form 

Rutilus frisii kutum  

Warmwater 

Aquaculture 

and Biological 

Productivity of 

Basisns of Arid 

Climate 

International Russia 

(Astrakhan) 
2007  Valipour A.

and  

Khanipour A. 

A. 

19 GROWTH and SURVIVAL 

RESPONSE of JUVENILE 

NARROW CLAWED 

CRAYFISH, Astacus 

leptodactylus, FED TWO 

SOURSES of DIETARY OIL 

 

Aquaculture 

Europe 2007, 

Oct. 24-27, 

Istanbul,  

International Turkey 2007 Valipour A. 

and  

Zahmatkesh 

A. 

20 The first restocking of autumn 

form kutum Rutilus frisii kutum, in 

Iranian coastal of Caspian Sea 

World 

Aquaculture 

2008, May. 19-

23, Busan 

International Korea  2008 ,  Valipour A.

Khanipour A. 

A. and 

Sayyad 

Bourani M. 
21 Study of smoltification in the 

Caspian Trout (Salmo trutta 

World 

Aquaculture 
International Korea  2008 Sayyad 

Bourani M.,  
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caspius) 2008, May. 19-

23, Busan 
Abtahi B. , 

Bahmani M. , 

Krayushkina 

A., Valipour 

A.,  and 

Hallajian A. 

22 Effects of varius levels of lipid on  

body composition of Narrow-

Clawed Crayfish, Astacus 

leptodactylus, Esch.,1823. 

International 

Association of 

Astacology 

Conference 

(IAA 17), Aug. 

4-8, 2008 

Kuopio 

International Finland 2008 Valippour A., 

Shariatmadari 

F., Abedian 

A., Seyfabadi 

J.,  

Zahmatkesh 

A.,  

23 The Relative Growth of Different 

Organs and Length-Weight 

Relationship in Freshwater 

Astacus leptodactylusCrayfish,  

International 

Association of 

Astacology 

Conference 

(IAA 17), Aug. 

4-8, 2008 

Kuopio 

International Finland 2008 Zahmatkesh 

A., 

Karmzadeh 

K. Valippour 

A., Rahmati 

H.R.  

24 GROWTH PERFORMANCE, 

MOLYING AND BODY 

COMPOSITION OF JUVENIL 

NARROW CLAWED 

CRAYFISH, Astacus 

leptodactylus, FED DIFFERENT 

LIPID LEVELS DIETS 

Aquaculture 

Europe 2008- 
September 
15-18, 2008, 
Krakow, 
Poland 

International Poland 2008 Valippour A., 

Shariatmadari 

F., Abedian 

A., Seyfabadi 

J.,  

Zahmatkesh 

A., Sayyaad 

Bourani M.  
 

25 THE EFFECT OF Gammarus sp. 

and SMOKED FISH MEAL OF 

DIET ON FOOD 

CONSUMPTION 

PROGRESSING OF A. 

leptodactylus 

 

World 

Aquaculture 

2009,  

 May 25-29, 

Veracruz, 

Mexico 

 

International Mexico 2009 Valippour A., 

Khanjan R., 

Zahmatkesh 

A., Mousavi 

A., Sayyad 

Bourani M. 

 

26 MAHI SEFID (KUTUM), Rutilus 

frisii kutum, INTRODUCING AS 

A SUITABLE FISH SPCIES FOR 

AQUACULTURE IN IRAN 

 

Aquaculture 

Europe 2009 
Norwegian 
University of 
Science and 
Technology, 
Trondheim, 
Norway 
15- 17, 2009 

International Norway 2009 Valipour A.,  

Khanipour A. 

A. 

Behmanesh 

Sh. and 

Sayyad 

Bourani M  

28 GROWTH PRACTICAL DIET 

INTRODUCING FOR NARROW 

CLAWED CRAYFISH, Astacus 

leptodactylus, IN IRAN 

 

Asian-Pacific 

Aquaculture 

2009 - Kuala 

Lumpur, 

Malaysia - 

November 3 - 6, 

2009 

International Malaysia 2009 Valipour A. , 

Zahmatkesh 

A.,  

Khanipour 

A.A. 
 

 

29  

 

Porto – Portugal 

October 5-8 

2010 

International Portugal 2010  

 Partial and Total Replacement of 

Fish Meal with Soybean Meal in 

Practical Diets for Rutilus frisii 

kutum 

 

ASIAN 

PACIFIC 

AQUACULTU

RE 2011 
Le Meridien 

Resort and 

International India 2011 Valipour A., 

Manafi Z., 

Javaheri M.,  

Haghighi D. 
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Convention 

Center, Kochi, 

India 
18-20 Jan 2011 

30 THE EFFECT OF DIETARY 

PROTEXIN AS A PROBIOTIC ON 

GROWTH PERFORMANCE AND 

SURVIVAL OF NARROW 

CLAWED CRAYFISH (ASTACUS 

LEPTODACTYLUS) 

ASIAN 

PACIFIC 

AQUACULTU

RE 2011 
Le Meridien 

Resort and 

Convention 

Center, Kochi, 

India 
18-20 Jan 2011 

International India 2011 Sajedi A., 

Zamini A., 
Valipour A. , 

 

 

مکمل سازی جیره غذایی شاه میگوی آب  31

( با پری Astacus leptodactylusشیرین  ) 

و تاثیر ان بر  Immunogeonبیوتیک 

 معیارهای رشد و نرخ بقاء      

نخستین همایش 

هفته پژوهش و 

فناوری علوم 

کشاورزی و منابع 

 طبیعی 

ساجدی، ا.،  1389 ایران  منطقه ای

زمینی، ع.ع. و 

 ولي پور ،ع.

32 
اعمال مدیریت شیالتی و حفظ خزانه ژنی ماهی 

 (Rutilus frisii kutum)سفید 

تاالب انزلی با استفاده از داده های بدست آمده 

 توسط روش مولکولی ریزماهواره

 

اولین همایش ملی 

  آبزی پروری ایران

 آذر  9 -8

ف. چکمه دوز  1390 ایران ملی

قاسمی، م. 

پورکاظمی، م. 

یارمحمدی، ش. 

 ش، بهمن

 ع. ولي پور
 

بررسی امکان مولد سازی شاه میگوی آب  33

 شیرین در محیط استخری
 " " " " 

ع. م. مومنی، 

 ولي پور، 
م. احمد نژاد، ف. 

ماهی صفت، 

 س.ع. موسوی ، 

تعیین زی فن تکثیر مصنوعی ماهی سفید،  34

Rutilus frisii kutumفرم پائیزه ، 
" " " " 

 عليرضا

 و    ولي پور 

صغر خانی علی ا

 پور

بررسی نقش بیولوژیکی اردک ماهی درکنترل  35

جمعیت موجودات ناخواسته و افزایش تولید در 

 واحد سطح

 

" " " " 

 علی خوال ، 

 کیوان عباسی و 

 عليرضا 

 ولي پور

امکان ترویج پرورش ماهی آزاد دریای  بررسی 36

 خزر با استفاده از آب لب شور

 " " " " 

صیاد بورانی،  .م

مقصودیه  .ح

طالبی  .کهن، د

 حقیقی، 

 ،رولي پو .ع
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 یصیاد بوران م.

 Silurus glanis)تکثیرمصنوعی ماهی اسبله  37

L. 1758)  با استفاده از هورمون اواپریم و

 مقایسه آن با عصاره هیپوفیز کپور ماهیان

" " " " 

ش. بهمنش، ا. 

کمالی، او. 

  لینهارت،

 عليرضا

 پور، ولي 

محمدرضا 

 رمضانی

ماهیان  بررسی کشت توام اردک ماهی با کپور 38

 پرورشی 

 

" " " " 

ع. ع. خوال ؛ 

؛ ع. ولي پور 

میرزاجانی ؛ س. 

فخرالدین 

میرهاشمی نسب ؛ 

ج.سک آرا ؛ س. 

 خطیب و  

 ف. ماهی صفت

 

بررسی بیولوژی مولدین شاه میگوی آب شیرین  39

(Astacus leptudactylus) 

 در استخر های پرورشی

 
" " " " 

ع. م.مومنی، 

، ش. ولي پور

 بهمنش، 

ب. محمدی تبار 

 ، 

 ع. حسین جانی،  

 ص. امیدوار

 

بررسی امکان جایگزینی نسبی کنجاله کانوالبه  40

جای پودر ماهی وتاثیربر روی آنالیز الشه بچه 

 ماهیان سفید

 
" " " " 

امیری  .ا .س

 خارا، .سندسی ح

  ،ولي پور .ع 

 .ب  ، موسوی.ع 

 محمدی تبار

تاثیر نسبت های مختلف روغن ماهی  بررسی 41

 کیلکا به روغن سویا در جیره بر ترکیب

بیوشیمیایی بدن شاه میگوی چنگال باریک، 
Astacus leptodactylus 

 

" " " " 

 عليرضا

 .، ع*ولي پور 

 .زحمتکش، ف

 .شریعتمداری، ع

 .ج.عابدیان، س

  سیف آبادی

 سبتتاثیر سطوح مختلف چربی، نوع روغن و ن 42

n-3/n-6 جیره بر رشد و ماندگاری 
" " " " 

 عليرضا

 ، ولي پور 



14 

 

(Astacus leptodactylus ) 

 
 زحمتکش،  .ع  

شریعتمداری،  .ف

عابدیان،  .ع

سیف  .ج.س

  آبادی

تأثیر سم دیازینون بر میزان آنزیم کولین  بررسی 43

 استراز وهماتولوژی ماهی سفید دریای خزر

Rutilus frisiikutum 

 " " " " 

فکری،  .ن

 .جمیلی، م.ش

 رامین، 

  ليرضاع

 ، ولي پور

 زمینی .ع

امکان سنجی رودخانه چشمه علی و مناطق پائین  44

دست سد شاهچراغی دامغان به منظور توسعه 

 آبزی پروری

" " " " 

  عليرضا

 ، ولي پور

 زحمتکش،  .ع 

 خانی پور، .ا.ع

صیاد بورانی،  .م 

 فالحی، .م

 وطن دوست، .م

 آرا،سبک  .ج

 .ع مکارمی، .م 

 .ی دادای قندی،

 زحمتکش

بررسی جوامع پالنکتونی رودخانه چشمه علی و  45

 پایین دست سد شاهچراغی دامغان

" " " " 

 عليرضا 

 .، ع ولي پور

 .زحمتکش، ج

 .سبک آرا، م

 مکارمی، 

  فالحی .م

 ( Copepoda ) مطالعه تراکم شاخه پاروپایان 46

 در تاالب انزلی

" " " " 

 .فالحی ، ج .م

 .، ع1سبک آرا 

عليرضا مطلبی ، 

 ولي پور
 عبدوس .ا 

بررسی چالش های تکثیر و پرورش کپور ماهیان  47

و اقدامات پیش بینی شده در برنامه راهبردی 

 " " " " ماهیان گرم آبی کشور

ه. حسین زاده 

صحافی، م. 

 شریف روحانی،

ح ص.، م. 

شریفیان ، غ. 
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اسکندری، ح. 

نظام آبادی، 

ش.بهمنش، ح.  

 عبدالحی، 

 عليرضا 

 ر،ولي پو

 داوود حقیقی، 

 ج. معاضدی

ضریب چاقی وپارامتر های رشد بچه ماهی کپور  48

 ( در خوزستان وگیالن  Catla catlaکاتال )

 

" " " " 

ه. حسین زاده 

صحافی، ع. 

مرتضوی زاده 

 عليرضا ،

 ،ولي پور

ج. صیاد فرد،  

ش. بهمنش، ج. 

 معاضدی

49 THE EFFECT OF REARING 

DENSITY ON GROWTH 

PERFORMANCE AND SURVIVAL 

RATE OF RUTILUS KUTUM WITH 

CASPIAN SEA WATER  

AQUA 2012 
Vodnany, 
Czech 
Republic,  
July 21,  

 

International Czech 2012 & Valipour A.

Maghsoudi 

H.  

 Pdiococcus پروبيوتيك تاثير 50

acidlacticus  بچه ماني زنده و رشد بر 

 خزر سفيددریاي ماهيان

Rutillus kutum 

 -بوشهر  ملی همایش ملی آبزیان

 ایران

 حامدی نجمه 1391

 ، شهرکی

 ، پور علیرضاولی

 حمیدعبداله

 سیده ، ریا پوربی

 رضوی پوری

 در گوشت پودر با ماهي پودر جایگزیني 51

 ماندگاري رشد، در آن تأثير و غذایي جيره

 كمان رنگين آالي قزل هيما الشه صفات و

 -بوشهر  ملی همایش ملی آبزیان

 ایران

 پور عبداله حمید 1391

 علی ،  ریا بی

 ، پور ولی رضا

 دابونی اهلل روح

 آبادی مشک

 پورغالم محبعلی

نقش جنس های مختلف پالنکتونی در افزایش  52

 تولیدات آبزیان

 -بوشهر  ملی همایش ملی آبزیان

 ایران

 مریم فالحی، 1391

عباسعلی 

مطلبی،علیرضا 

ولی پور، شهرام 

بهمنش، علی 
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 دانش

 مختلف هاي نسبت تاثير بررسي 53

 رشدو بر جيره چربي به كربوهيدرات

 خزر دریاي سفيد ماهيان بچه ماندگاري

Rutillus kutum 

 -بوشهر  ملی همایش ملی آبزیان

 ایران

 پوری سیده 1391

 ، رضوی

 حمیدعبداله

 ، ریا پوربی

 ، پور علیرضاولی

 حامدی نجمه

 ، شهرکی

 محمدمهدی

 طاعتی

 بر جيره C ویتامين مختلف سطوح بررسي 54

 خوني فاكتورهاي ، ماندگاري رشد،

 خزر دریاي سفيد ماهي بچه بدن وتركيبات

Rutilus kutum )) 

 -بوشهر  ملی همایش ملی آبزیان

 ایران

 نداصرامی 1391

 ، فروشانی

 حمیدعبداله

 ریا، پوربی

 پور ،علیرضاولی

 ، صمددرویشی
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فرماندار بندر انزلي و رئيس پارک  1389نمونه شهرستان بندر انزلي در سال پژوهشگر  
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 علمي و پژوهشي داخلي و خارجي : …ها و همكاري با مجامع ، شوراها ، كميسيونها، كميته
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 عنوان
 تاریخ

 عضویت
 سمت* ماهعضویت به مدت

 شورا دبير ادامه دارد 1377 كشورپژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي عضو شوراي پژوهشي  1

 عضو شورا ادامه دارد 1381 پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي كشورعضو شوراي بخشهاي تخصصي  2

 عضو شورا ادامه دارد 1380 پشتيباني پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي كشور –عضو شوراي اداري  

 عضو انجمن سال 8بيش از  1374 عضو انجمن متخصصين شيالتي ایران 3

 دبير كميته یكسال 1386 "ژنتيك و اصالح نژاد ماهيان گرم آبي   تكثير ، "كميته برنامه راهبردي  4

 1386 "پرورش ماهيان گرم آبي  "كميته برنامه راهبردي  5
 یكسال

 عضو كميته

 1386 "برنامه شاه ميگوي آب شيرین "كميته برنامه راهبردي  6
 یكسال

 عضو كميته

 عضو كميته بيش از یكسال و نيم  1385 ميته تكثير و پرورش آبزیان گرم آبي استان گيالن  ك 

 عضو كميته بيش از چهار سال 1383 انجمن بين المللي ماهيان خاویاري دنيا 7

8 
 انجمن بين المللي شاه ميگو شناسي

International Association of Astacology 

 انجمنعضو  ادامه دارد 2008

9 
گروه  –طرح اجرایي جمع آوري ایده هاي نو براي توسعه استان گيالن 

 شيالت

 عضو كميته ادامه دارد 1387

 شوراعضو  ادامه دارد 1387 شوراي فرمانداري شهرستان آستانه اشرفيه  10

 كميته مسئول  26/2/89 كميته  علمي اولين همایش ملي آبزي پروري ایراندبير  11

 عضو كميته  26/2/89 ایي اولين همایش ملي آبزي پروري ایرانعضو كميته اجر 12

 عضو كميته تخصصي تدوین استاندارد مشاغل زي بخش شيالت و آبزیان 13
18/8/90 

 عضو كميته 

14 
عضو كميته علمي و پانل هاي تخصصي دومين كنفرانس ملي شيالت و علوم 

 آبزیان دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهيجان 

10/2/90 
 عضو كميته و پانل تخصصي 

15 
كميته تكثير و آبزیان سازمان شيالت ایران و موسسه تحقيقات علوم شيالتي 

 كشور

63962/247 

28/7/93 
 عضو كميته 

16 
كميته تكثير و پرورش آبزیان اداره كل شيالت گيالن و پژوهشكده آبزي 

 پروري

10/8/93 
 عضو كميته 
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18/8/93 
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  * 1380-81 دانشگاه گيالن 1 1 صيد آبزیان 1

2 
دانشگاه جامع علمي  1 2 ماهي شناسي

 كاربردي

82-1381 *  

 *  85-86 دانشگاه آزاد 2 2 آبزیانغذاي يره نویسي ج 3

  * 86-87 دانشگاه آزاد 2 2 آبزیانغذاي جيره نویسي  4

5 
دانشگاه جامع علمي  1 1 كاربرد رایانه در شيالت

 كاربردي

87-86 *  

  * 87-88 دانشگاه آزاد الهيجان 2  ماهي شناسي 6

  * 87-88 لمي كاربرديدانشگاه جامع ع 1 1 كاربرد رایانه در شيالت 7

  * 87-88 تالش دانشگاه آزاد 1 1 آبزیانغذاي جيره نویسي  8

  * 88-89 تالش دانشگاه آزاد 1 1 آبزیانغذاي جيره نویسي  9

 *  88-89 تالش دانشگاه آزاد 1 1 آبزیانغذاي جيره نویسي  10

  * 89-90 تالش دانشگاه آزاد 1 1 آبزیانغذاي جيره نویسي  11

 *  89-90 تالش دانشگاه آزاد 1 1 آبزیانغذاي يره نویسي ج 12

 *  92-93 دانشگاه پيام نور انزلي 1 1 تكثير و پرورش آبزیان با تاكيد بر ميگو 13

 *  93-94 دانشگاه پيام نور انزلي 1 1 آبزیانغذاي جيره نویسي  14

 *  93-94 انزلي دانشگاه پيام نور 1 1 تكثير و پرورش آبزیان با تاكيد بر ميگو 15
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   1376 آزاد الهيجاندانشگاه    بررسي مورفولوژیك اردک ماهي در تاالب انزلي 1

   1376 صنعتي اصفهان   بررسي رژیم غذایي ماهي سپيد كولي در تاالب انزلي 2

   1381 آموزشگاه ميرزا كوچك خان   بررسي رژیم غذایي ماهي تيز كولي در تاالب انزلي 3

   1381 دانشگاه گيالن   رژیم غذایي الي ماهي  بررسي 4

5 
بررسي امكان انكوباسيون مصنوعي  و ميزان ماندگاري تخمهاي 

 شاه ميگوي آب شيرین  

   1382 دانشگاه گيالن  

6 
بررسي رفتار تغذیه  شاه ميگوي آب شيرین در شرایط مختلف 

 نوري

   1382 دانشگاه گيالن  

7 

بررسي فاكتورهاي رشد و بازماندگي بر اثر افزودن بتائين در 

 Astacus جيره غذایي خرچنگ دراز آب شيرین)

leptodactylus) 

 *  1384 آزاد الهيجان  *

8 
و  پودر گاماروس بر رشد و بررسي تاثير پودر ماهي دودي 

 ماندگاري شاه ميگوي آب شيرین

علمي كاربردي ميرزا كوچك   

 خان

1386  * 

 *  1386 واحد تالش –دانشگاه آزاد    و چيني كپور هنديو غذادهي ماهيان تغذیه  9

10 
 Macrobrachium)تكثير و پرورش ميگوي آب شيرین 

rosenbergii) وضعيت توليد جهاني آن و 

 *  1386 واحد تالش –نشگاه آزاد دا  

 *  1386 واحد تالش –دانشگاه آزاد    تغذیه كپور ماهيان چيني و هندي در آبزي پروري 11

12 
 شرایط فيزیكي آب براي انتخاب مكان آبزي پروري

 *  1387 واحد تالش –دانشگاه آزاد   

13 
، روتيفر ، گاماروس ،آرتميا وكرم نقش غذاي زنده )دافني 

 آبزیان پرورشي در تغذیه كي ( خا

 واحد تالش –دانشگاه آزاد   
1387 

 * 

 واحد تالش –دانشگاه آزاد    شاه ميگوهاي آب شيرین ، پراكنش و تكامل رده بندي  14
1387 

 * 

 واحد تالش –دانشگاه آزاد    تكثير و پرورش نرمتنان اقتصادي 15
1387 

 * 

 واحد تالش –دانشگاه آزاد    شيرینچرخه زیستي و تغذیه شاه ميگوي آب  16
1387 

 * 

17 

اثر سطوح مختلف پروتئين و انرژي جيره بر توان توليد شاه 

در شوري   (Astacus leptodactylus)ميگوي چنگال باریك 

 هاي متفاوت آب

علوم و واحد  –دانشگاه آزاد  * 

 تحقيقات

1388 
 * 

18 

ره غذایي بچه بررسي جایگزیني پودر ماهي با آرد سویا در جي

 (Rutilus frisii kutum)ماهي سفيد 

*  
  -آزاد اهوازدانشگاه 

 اهواز واحد علوم و تحقيقات

 

1388 
 * 

19  

مقایسه اثر افزودن پربيوتيك ایمونوژن و پروبيوتيك پروتكسين 

 Astacus)در جيره غذایي شاه ميگوي آب شيرین

leptodactylus)   بر شاخص هاي رشد و بازماندگي 

*  
واحد  دانشگاه آزاد اسالمي 

 الهيجان

 
  

20 

اثر جایگزیني سطوح مختلف كانوال با آرد ماهي در جيره 

غذایي  بر روند رشد وتركيب الشه بچه ماهيان سفيد 

((Rutilus kutum  

*  
واحد  دانشگاه آزاد اسالمي 

 الهيجان

1390 
*  



20 

 

21 
 استراز كولين استيل ميزان بر دیازینون سم تأثير بررسي

 (Rutilus kutum) دریاي خزر سفيد ماهي وهماتولوژي

علوم و واحد  –دانشگاه آزاد   *

 تحقيقات تهران

1390 
*  

22 

بر شاخص هاي رشد و  A-max تأثير سطوح مختلف پربيوتيك

 Astacus)بازماندگي شاه ميگوي چنگال باریك  

leptodactylus) 

 

 بابلواحد  –دانشگاه آزاد   *
91-1390 

 * 

23 
ایگزیني پودر ماهي با پودر گوشت در جيره غذایي و تاثير ج

 آن بر رشد ، بقا و ماندگاري ماهي قزل آالي رنگبن كمان

علوم و  واحد –دانشگاه آزاد   *

 تحقيقات رشت

91-1390 
 

* 

24 

با استفاده از   Pedicuccus acidlacticaتعيين اثر پروبيوتيك 

خوني بر الرو شاخص هاي رشد، بازماندگي و فاكتورهاي 

 Abramis  brama orientalisماهي سيم 

تهران  واحد –دانشگاه آزاد   

 شمال

91-1390 
* 

 

25 
جيره بر رشد،  Cبررسي تاثير سطوح مختلف ویتامين 

 ماندگاري و فاكتورهاي خوني ماهي سفيد دریاي خزر

علوم و  واحد –دانشگاه آزاد   *

 تحقيقات رشت

91-1390 
 

* 

26 
سطوح مختلف كلسيم جيره بر رشد، ماندگاري و  بررسي تاثير

 فاكتورهاي خوني ماهي سفيد دریاي خزر

علوم و  واحد –دانشگاه آزاد   *

 تحقيقات رشت

91-1390 
 

* 

27 

( و پریبيوتيك Pdiococcus acidlacticusتاثير پروبيوتيك )

ماني و فاكتورهاي خوني )فروكتواليگوساكارید( بر رشد، زنده

  Rutillus kutumفيد بچه ماهيان س

علوم و  واحد –دانشگاه آزاد   *

 تحقيقات رشت

91-1390  * 

28 

هاي مختلف كربوهيدرات به چربي جيره بر بررسي تاثير نسبت

رشد، ماندگاري و تركيبات بدن بچه ماهيان سفيد دریاي خزر 

Rutillus frissi kutum 

 

علوم و  واحد –دانشگاه آزاد   *

 تحقيقات رشت

91-1390 *  

29 

اثرات فلزات سرب و روي بر شاخص هاي خوني و بررسي 

 Abramis)بافت كبد و آبشش بچه ماهيان سيم دریاي خزر 

brama) 

*  
 و علوم واحد –دانشگاه آزاد 

 تهران قاتتحقي

92-1391 *  

30 
، ماندگاري و فاكتورهاي خوني بر رشد Eبررسي تاثير ویتامين 

 بچه ماهي كپور معمولي

*  
 و علوم واحد –گاه آزاد دانش

 تهران قاتتحقي

92-1391 *  

31 

مطالعه اثر سينبيوسيس فروكتو اليگو ساكارید و مانان 

اليگوساكارید با باكتري باسيلوس سابتليس و الكتو كوكوس 

در شرایط آزمایشگاهي و تاثير آن بر شاخص هاي رشد  الكتيس

 ایمني و فعاليت آنزیمي بچه ماهي سفيد دریاي خزر,

 

 * 
دانشگاه  دانشكده دامپزشكي

 تهران

92-1391   
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32 

بررسي استفاده از نانو ذره آهن و تاثير پروبيوتيكي 

Lactobacillus plantarum KC426951  پوشش دار شده

هاي ایمني بر رشد، ماندگاري، فلور باكتریایي روده و شاخص

  ماهي قزل آالي رنگين كمان

 * 
موسسه تحقيقات علوم شيالتي 

 وركش

93-1392   

23 
 بررسي مقایسه روند تغييرات بافتي اندام هاي جنسي در 

 در تاالب انزلي و شرایط پرورشي( Tinca tinca ) الي ماهي

*  
   1392-93 الهيجان واحد –دانشگاه آزاد 

34 

چهار نوع  CPUEطراحي، ساخت، بررسي كارآیي و تعيين 

 Opera Houseو   Hokkaido ،Funnel ،Cylindricalتله 

 Astacusویژه صيد خرچنگ دراز آب شيرین )

leptodactylus و انتخاب بهترین نوع تله براي صيد در )

 استخرهاي پرورشي

 -دانشگاه هرمزگان * 
دانشکده علوم و فنون 

 دریایی

1394-1395  * 
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 تاریخ انتصاب سمت
 مدت اشتغال در سمت

 مذكور به ماه 

 سال 5بيش از  1376 ایشگاه تغذیه ماهيرئيس آزم 1

 بيش از یك سال 1381 رئيس گروه برنامه ریزي و اطالعات علمي 2

 بيش از یك سال 1382 رئيس گروه تكثير و پرورش ماهيان 3

 1383 1382 رئيس ایستگاه تكثير و پرورش آبزیان دریایي ) ساحل غازیان ( 4

 1391دي ماه   1383 آستانه اشرفيه -رئيس ایستگاه تحقيقات شيالتي سفيدرود 5

 تا كنون 1391دي ماه  قائم مقام و معاون پژوهشي پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي 6
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ف
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 مهارت

 
 ميزان تسلط

 خوب زبان انگليسي 1

 متوسط زبان روسي 2

 خوب Quatro pro, Exel, Word, Power point, Internet, SPSS         ،Windows 7 نرم افزارهاي  3

 عالي نرم افزار جيره نویسي غذاي آبزیان 4

 


