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سال  نوان طرح / پروژهع

 شروع

سال 

 پایان

 شماره فروست سمت

 هیقم ( درحاش یبکر زا )بوم ايیپرورش آرتم یاثرات اقتصادي واجتماع یبررس

 نمک قم اچهیدر یشرق

 ۴۷۰۷9 مجري 93 91

 Astacusارس )  یمخزن اچهیدر گويیشاه م یبهداشت شیپا

leptodactylus))طرح خاص( 

 ۴۷۵۵۴ مجري 9۴ 93

 Astacus) نیریدراز آب ش يگویدر شاه مWSS ،IPN  ،YH  هايروسیو یابیرد

leptodactylusطرح خاص(شمال غرب کشور ی( منابع آب( 

 ۴۸912 مجري 9۴ 92

 Oncoryhnchus)یکمان پرورش نیرنگ يقزل آال  انیماه یآلودگ یبررس

mykiss)   طرح خاص(النیسرب و آهن در استان گ  نیبه فلزات سنگ( 

 ۴۸۵۷3 ريمج 93 92

گوشت  تیفیک يمنجمد بر رو طیدرشرا ياثرات حمل ونقل و نگهدار یبررس

 (Astacus leptodactylusسد ارس ) نیریدراز آب ش يگویشاه م

 ۴۸۵۸3 مجري 9۴ 91

 یسردآب يخسارت درواحدها یابیوارز يگر مهیب اتیوعمل ياستانداردساز

 اص()طرح خياریاستان چهارمحال بخت يریپذ مهیومطالعه ب

 ۴2۶۷۸ مجري 91 9۰

 کماننیرنگ يآالقزل یدر واحد سطح مزارع پرورش ماه دیتول شیمطالعه افزا

 یکیزیف هیو تصف یهواده يهاستمیبر کاربرد س دیبا تاک یغربجانیاستان آذربا

 )طرح خاص(یآب برگشت

 ۴2۸۴۷ مجري 91 ۸9

 انایاارومیمدکپسوله آرت ستیاستفاده ازس   یستیاثرات ز يا سهیمقا یبررس

 Salmo truttaخزر) ايیآزاد در یماه يبه عنوان غذاي الرو يتجار يوغذا

caspius) 

درحال داوري  مجري 9۶ 92

 گزارش نهایی

 یدر برخ یو گرم آب ياری، خاو یسردآب انیامکان پرورش در قفس ماه یبررس

 )طرح خاص(یغرب جانیاستان آذربا یمنابع آب

 درحال اجرا مجري 9۶ 9۵

 درحال اجرا مجري 9۶ 9۵ )طرح خاص(ابی ذخایر آبزیان دریاچه مخزنی ارسارزی

پایش و ارزیابی عوامل خطر محیطی و مدیریتی موثر در بروز برخی از بیماریهاي 

ویروسی خاص در مزارع منتخب در مناطق عاري از آلودگی در استان آذربایجان 

 )طرح خاص(غربی

 درحال اجرا مجري 9۶ 9۴

سوف  یو ماه ینیچ انیکپورماه  SVC روسیو و ییایباکترعوامل  یبررس

 جانیپلدشت آذربا یکاظم دیشه یگرم آب انیماه ریمرکز تکث رشدهیتکث

 )طرح خاص(یغرب

 درحال اخذ فروست مجري 9۵ 9۵

 ۵۰1۴9 مجري 92 ۸9 ایجاد بانک ژن گونه هاي ماهیان آبهاي داخلی ایران

 یپرورش يدر استخرها انیکپور ماهعلل وقوع سندرم تلفات تابستانه  یبررس

 )طرح خاص(النیاستان گ

 درحال اجرا مجري 9۶ 9۶

 یدر ماه AQUAOMNICIDE یشناس بیو آس یکروبیمطالعه اثرات ضد م

 یکمان پرورش نیرنگ يقزل آال

 درحال اجرا مجري 9۷ 9۶
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 : 1395 تا  1390از سال  درحال اجرایا اجرا شده  هاي تحقیقاتیطرح ها و پروژه  همکار . 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال  عنوان طرح / پروژه

 شروع

سال 

 پایان

 شماره فروست سمت

 C نیتامیو و کیدفولیاثرات متقابل اس یبررس

 کماننیرنگ يآالقزل یماهبر عملکرد رشد بچه
(Oncorhynchus mykiss) 

 399۷۷ همکاراصلی 9۰ ۸9

در واحد  یگرماب انیماه دیتول شیافزا یبررس

با استفاده از  یغربجانیسطح در استان آذربا

 هیو تغذ یهواده تیریمد

 ۴1۵۰9 همکاراصلی 91 ۸9

عیین فاصله مجاز مزارع پرورش ماهیان ت

سردآبی با منبع آبی مشترک در رودخانه 

 پیردانان آذربایجان غربی

 ۵1۵۵۵ همکاراصلی 9۵ 9۴

 Lactococcus lactisمطالعه اثرالحاق 

برطول مدت ماندگاري فیله قزل آالي رنگین 

( در  Oncorhynchus mykissکمان ) 

 درجه سانتی گراد ۴دماي یخچالی

 درحال اجرا همکاراصلی 9۷ 9۵

ارزیابی مطالعات اپی زئولوژیک و ارائه مدلهاي 

کاهش مخاطرات محیطی و مدیریتی موثر در 

سی قزل بروز برخی از بیماریهاي خاص ویرو

آالي رنگین کمان در مزارع منتخب مطالعه 

 شده

 درحال اجرا همکاراصلی 9۶ 9۵

رزیابی تنوع ژنتیکی و رابطه خویشاوندي پیش ا

مولدین ماهی قزل آالي رنگین کمان 

(Oncorhynchus mykiss با استفاده از )

 روش هاي مولکولی

 درحال اجرا همکاراصلی 9۶ 9۴

 (Allium sativum)تجویز خوراکی پودر سیر

بر عملکرد رشد، بازماندگی و تغذیه ماهی قرمز 

 "(Carassius auratus)حوض 

 درحال اجرا همکاراصلی 9۶ 9۴

تولید فرآورده هاي با ارزش افزوده ) برگر، 

 Abramisفینگر( از گوشت ماهی سیم ) 

bramaسد ارس ) 

 درحال اجرا همکاراصلی 9۶ 9۴
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 :1393تا سال  ISI ، همایشها ، . مقاالت علمی و پژوهشی25

 /درجهسال عنوان مجله/ همايش عنوان رديف
رتبه در بین 

 نگارندگان

 
Feeding Artemia larvae with yeast heat shock proteins 82 (HSPs82) to 

enhance the resistance against abiotic stresses (hyperosmotic and high 

temperatures) 

Iranian Journal of Fisheries Sciences 1 پذيرش چاپ 

 
Effects of Streptococcinum, Hepar Sulfur, Rosmarinus officinalis and 
erythromycin on cultured rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) with 

experimental streptococcosis 

Iranian Journal of Fisheries Sciences /2015 ISI 2 

 
 Artemiaو آرتمیا       Phallocryptus spinosaمقايسه تاثیر تغذيه با پريان میگو   

urmiana    (برمقدار رنگدانه های كارتنوئیدی در ماهي گلد فیشCarassius auratus) 

رانيا التیش يمجله علم  /1394 ISC 
2 

 Protozoan epibionts on Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) from Aras 

Reservoir, Northwest Iran 

Iranian Journal of Fisheries Sciences /2015 ISI 1 

 
A COMPARATIVE STUDY ON THE HISTOLOGY OF 

REPRODUCTIVE  ORGANS IN ARTEMIA URMIANA AND ARTEMIA 
PARTHENOGENETICA IN URMIA LAKE REGION 

Cibtech Journal of Zoology /2014 ISI 4 

 
The infection rate and pathologic lesions induced by Proteocephalus 

osculates (Goeze, 1782) in European catfish )Silurus glanis) from North-

west of Iran 

Bulletin of Environment, 

Pharmacology and Life Sciences 
/2014 ISI 

2 

 
به عنوان غذا بر هماوری Phallocryptus spinosaبررسي تاثیر پريان میگو 

 ودرصدبازگشايي تخم چهارگونه از ماهیان زينتي

 يشناس ستيز پژهشي – يمجله علم

يتجرب یجانور  

/1393 ISC 
2 

 
 یلوژویاكوب  هشيپژو – يفصلنامه علم بررسي مقطعي روند تغییرات كیفي آب درياچه پشت سد ارس

اهواز يتاالب دانشگاه آزاداسالم8  

/1394 ISC 
3 

 
(  Oncorhynchus mykissبررسي آلودگي ماهیان  قزل آالی رنگین كمان پرورشي)

 استان گیالن به فلزات سنگین  سرب و آهن  

1394/ رانيا التیش يمجله علم ISC 
1 

 
شده با  هيتغذ Carassius auratusقرمز  يماه يرشد وبازماندگ یا سهيمقا يبررس

 یمنجمدوكنسانتره خشك تجار یگویم انيوپر ایمكمل آرتم

1394/ آبزيان و شیالت ISC 
3 

 The study of frozen Astacus leptodactylus tail fillet quality changes AACL BIOFLUX /2015 ISI 1 

 
 Capoetaنقش تغذيه ايي پريان میگو برهم آوری ودرصدتخم گشايي ماهي

tetrazona) 

1393/ شیالت وآبزيان ISC 
2 

 
Survey of bacterial infections from Freshwater crayfish in Ardalan dam 

Reservoir with zoonotic pathogens emphasis 
First international congress for 

healthy agriculture, healthy nutrition 

and sane society 

2015 JUL 
1 

 
بررسي تاثیر عصاره آبي بادرنجبويه بر آئروموناس هیدروفیال عامل سپتي سمي 

 خونريزی دهنده  قزل آالی رنگین كمان در شرايط آزمايشگاهي

سومین همايش ملي گیاهان دارويي و 

 تكشاورزی پايدار

خرداد1394  
3 

 
 Saccharomyces يمخمر بوم يشوک حرارت یها نیبا استفاده از پروتئ ایآرتم هيتغذ

cerevisiae YG 3 - 1 

همايش ملي تولیدات ارگانیك دام ، 

 طیور وآبزيان

1394شهريور   
2 

 
آلوده كننده  یهاي( بر باكترAllium sativum)ریس يدروالكلیعصاره ه ریتاث يبررس

 يشگاهيآزما طيدر شرا ایآرتم

سومین همايش ملي گیاهان دارويي و 

 كشاورزی پايدار

خرداد1394  
1 

 
Survey of bacterial infections from Freshwater crayfish in Ardalan dam 

Reservoir with zoonotic pathogens emphasis 
First  international Conference on 

Healthy Agriculture, Nutrition 

society 

94/4/1-2 
1 

 

 hydrophila( بر  Melissa officinalis)هيبادرنجبو يعصاره آب ریتاث يبررس

Aeromonas  كمان در  نیرنگ یقزل آال ييايدهنده باكتر یزيخونر يسم يعامل سپت

 يشگاهيآزما طيشرا

 ييدارو اهانیگ يمل شيهما نیسوم

داريپا یوكشاورز  

94/3/21 

3 

 
آلوده كننده  یهاي( بر باكترAllium sativum)ریس يدروالكلیعصاره ه ریتاث يبررس

 يشگاهيآزما طيدر شرا ایآرتم

 ييدارو اهانیگ يمل شيهما نیمسو

داريپا یوكشاورز  

94/3/21 
1 

 
 Saccharomyces  يمخمر بوم يشوک حرارت یها نیبا استفاده از پروتئ ایآرتم هيتغذ

cerevisiae          YG3- 1 

 ویدام،ط كیارگان داتیتول يمل شيهما

انيوآبز  

1394وريشهر  
2 
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 Effects of environmental and host physical characteristics on an aquatic 

symbiont 

ELSEVIER ISI- 2013 3 

 Survey of endoparasites of native and introduced fish species inhabit in 

Zarineh-rood River (Urmia lake basin) 
International Jornal of Aquatic 

Science 
ISI-2012 1 

 
THE HISTOLOGY OF REPRODUCTIVE ORGANS IN 

ARTEMIAURMIANA AND ARTEMIAPARTHENOGENETICA IN 

URMIA LAKE REGION 
Cibtech journal of zoology 

ISI-2014 4 

 Effects of streptococcinium,Hep-s,Ros-off with Erythromycine in cultured 
rainbow trout(Oncorhynchus mykiss)with experimental 

Iranian Journal of Fisheries Scicnes ISI-2014 2 

 Phallocryptus تاثیر دما و شوری بر میزان تخم گشايي سیست پريان میگوی گونه  

spinosa 
 مجله علمي پژوهشي  آبزيان و شیالت

1393 3 

آنها سازی آشكار های روش و زا سرطان –عوامل بیماری زا    3 1393 دامپزشكمجله ترويجي  

 
EVALUATION OF ANTIOXIDANT EFFECTS OF Carum carvi 

EXTRACT Oncorhynchus mykiss FILLET DURING STORAGE AT 

REFRIGRATOR TEMPRATURE(4±1°C) 

FABA2014 -TURKY 2014 

1 

  FABA2014 -TURKY 2014 1 

 Protozoan epibionts on Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) from Aras 
Reservoir, Northwest Iran 

Iranian journal of fisheries sciences ISI-2013 1 

 survey of parasitical and fungal infection on Astacus leptodactylus in Aras 

reservoir west Azerbaijan –Iran 
Iranian journal of fisheries sciences ISI-2011 1 

 First Report of Branchiobdella kozarovi Subchev, 1978 Annelida: Clitellata) 

in Iran, and Its Distribution in the Eastern Euro-Mediterranean Subregion 
Acta zool. bulg ISI-2011 1 

 Current Parasites of Carassius carassius  in water resources of West 

Azarbaijan , Iran 

Iranian journal of fisheries sciences ISI-2012 2 

 
Experimentally pathogenesis of aeromonas hydrophila in freshwater Crayfish 

(Astacus leptodactylus) 
Iranian journal of fisheries sciences ISI-2013 7 

 

 
Infection of Abramis brama with Ligula intestinalis in Aras Reservoir (West 

Azerbaijan- Iran) 
Annals of Biological 

Research 

ISI-2013 2 

 
Comparison study of antibacterial effect essential oils Oregano and Cumin 

and EDTA on Salmonella typhimurium by disc diffusion and Broth 

microdilution MIC testing 
 

2139 دارويي گیاهان ملي كنگره دومین  
2 

 
Comparison study of antibacterial effect Oregano and Cumin essential oils 

and EDTA on Staphylococcus aureus by disc diffusion method and Broth 
microdilution MIC testing 
 

 1392 دارويي گیاهان ملي كنگره دومین
2 

 
Study of antimicrobial effect Thyme and Mint essential oils and EDTA, on 

Staphylococcus aureus 
 

 2 1392 دارويي گیاهان ملي كنگره دومین

 
Survey of antimicrobial effect Thyme and Peppermint essential oils and 

EDTA, on Salmonella typhimurium 
 

 2 1392 دارويي گیاهان ملي كنگره دومین

 PROTOZOAN EPIBIONTS  Oleptodactylus N NARROW CLAWED 

CRAYFISH (Astacus)FROM ARAS RESERVOIR, NORTHWEST IRAN 

FABA2013 -TURKY 2013 1 

 
SURVEY THE EFFECT OF USING OF DIETARY WITH HIGH LEVELS 
OF CARBOHYDRATES IN THE LIVER OF RAINBOW TROUT 

(Oncorhynchus mykiss )FARMS OF   WEST AZARBIGAN -IRAN 

FABA2013 -TURKY 2013 
1 

 
SURVEY ON FUNGAL INFESTATION                                                                         
ON THE TURKISH CRAYFISH (Astacus leptodactylus)  

IN ARAS RESERVOIR WEST AZARBAIGAN – IRAN 

FABA2013 -TURKY 2013 1 

 
SURVEY ANTIFUNGAL EFFECTS OF  CLOVE OIL THE FUNGAL 
INFECTIOUS ON TURKISH CRAYFISH(Astacus leptodactylus ) EGGS 

 

FABA2013 -TURKY 2013 2 

 
ECTOPARASITE INFECTION OF Carassius carassius IN WATER 
RESOURCES OF WEST AZERBAIJAN, IRAN  

 

FABA2013 -TURKY 2013 2 

 
 Astacusفصلي قارچهای آلوده كننده شاه میگوی دراز آب شیرين) بررسي

leptodactylusدرياچه مخزني ارس در شرايط كم آبي  ) 

ثیرآن دومین همايش ملي تغییر اقلیم و تا

 بر كشاورزی و محیط زيست

1392 
1 

 
شیالتي بررسي  تنوع گونه ای كفزيان سد شهرچای ارومیه به منظور توسعه اهداف  

 

ثیرآن همايش ملي تغییر اقلیم و تادومین 

 بر كشاورزی و محیط زيست

1392 
2 

 
ثیرآن دومین همايش ملي تغییر اقلیم و تا مروری برتاثیر تغییراقلیم بر انگلها و بیماری های عفوني جانوران آبزی

 بر كشاورزی و محیط زيست

1392 1 

 

 
آبي درمناطق دارای پرورش ماهیان سرد مزارع مطالعه استفاده مجدد از آب خروجي

 اقلیم نیمه خشك

ثیرآن دومین همايش ملي تغییر اقلیم و تا

 بر كشاورزی و محیط زيست

1392 
1 
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بررسي تاثیراستفاده مجدد از آب خروجي بر شاخصهای رشدوبازماندگي ماهي قزل 

 (Oncorhynchus mykissآالی رنگین كمان پرورشي)
 1392 مجله علمي شیالت ايران

1 

 
وانايي بسترهای مختلف نشست باكتريايي به عنوان پااليشگر زيستي در سیستم مطالعه ت

 های مدار بسته پرورش آبزيان
 1392 مجله علمي شیالت ايران

1 

 
بررسي آلودگي وپراكنش جغرافیايي  انگل ديپلوستوموم اسپاته سئوم در مزارع 

 پرورشي ماهي قزل آالی رنگین كمان در استان آذربايجان غربي
ه علوم دامپزشكي ايرانمجل  1389 

1 

 
مس در  مطالعه مقابسه ای تاثیر سه داروی دزوجرم ،پرمنگنات پتاسیم و سولفات

ن كمانضريب تیديل غذايي،طول دوره پرورش ومیزان تلفات ماهي قزل آالی رنگی  

ندجمجله علمي وپژوهشي دامپزشكي سن  

ISC 

1391 
1 

 

Survey the effect of using of dietary with high levels of Carbohydrates in the 

liver of Rainbow trout in cold water fish farms of West Azarbaijan province 
ي مجله علمي وپژوهشي علوم دامپزشك

 ISC كرج

 

1391 
1 

 Evaluation of some Biofilter Substrates in fresh water Recirculation system ايش ملي آبزياناولین هم  1390 1 

 
اصلو استان بررسي بیماری لكه سباه درگونه درحال انتقراض پريان میگو آبگیر خ

 آذربايجان شرقي

ني یهفتمبن گردهمايي دامپزشكان بال

 ايران

1390 
1 

 
شهر )آذربايجان بررسي جمعیت فیتوپالنكتوني آبگیر موقت بهاره خاصلو اطراف آذر

 شرقي

ايران بك شناسينخستین همايش ملي جل  
1390 3 

 On the less known Ancyrocephallidae species in fresh water and Caspian sea 
fishes of Iran 

6thInternational symposium of 
Monogena 2009 2 

 Survey of parasitic infection of pikeperch in Aras Reservoir 

ic Internationalcongress on Aquatth1
Animal health management and 

diseases 
 

2009 
5 

 
ئوم در مزارع بررسي آلودگي وپراكنش جغرافیايي  انگل ديپلوستوموم اسپاته س
 پرورشي ماهي قزل آالی رنگین كمان در استان آذربايجان غربي

 شانزدهمین كنگره دامپزشكي ايران
1389 1 

 
زوجرم ون آيوداين ،ماالشیت سبزودارزيابي زمانهای مختلف دوزاژ كنترلي پويد

 برآلودگي قارچي تخم قزل آال
 1 1389 شانزدهمین كنگره دامپزشكي ايران

يافته بررسي تغییرات مورفولوژيك درقزل آالی رنگین كمان تغییرجنسیت   4 1389 شانزدهمین كنگره دامپزشكي ايران 

 
اربه زالوی رودخانه بش شناسايي وتعیین میزان آلودگي انگلي دوگونه ازسیاه ماهیان

Trachelobdella sp استان كهگیلويه وبويراحمد   
 3 1389 شانزدهمین كنگره دامپزشكي ايران

 
ین كمان از بررسي ومقايسه چندماده ضدعفوني برمیزان بازماندگي تخم قزل آالی رنگ

 مرحله لقاح تا چشم زدگي
 شانزدهمین كنگره دامپزشكي ايران

 
1389 

1 

 
وبويراحمد ت مديريت بهداشتي مزارع پرورش ماهي استان كهگیلويهارزيابي وضعی  

 
 شانزدهمین كنگره دامپزشكي ايران

 
1389 

4 

 
اولین همايش منطقه ای دامپزشكي  بررسي انگلهای ماهي اسبله در تاالب انزلي ايران

 وتوسعه پايدار

1389 
2 

رين ارسآب شی بررسي آلودگي های اپي بیونت تك ياخته ای در شاه میگوی دراز   1 1390 90آذر30همايش آبزيان وغذا بوشهر 

اييبررسي مقابسه ای تاثیرتغذيه با پريان میگو برروی تخم وتخمه گش   2 1390 90آذر30همايش آبزيان وغذا بوشهر 

 
تلفبررسي میزان تخمه گشايي سیست پريان میگو در شوری ودرجه حرارت مخ -اولین همايش ملي آبزی پروری ايران 

 90آذر8-9نزلي ا

1390 
4 

 
 90آذر 30همايش ملي آبزيان وغذا  بیمه پذيری مراكزتكثیرماهي قزل آالی رنگین كمان

 بوشهر

1390 
4 

 
 90آذر 30همايش ملي آبزيان وغذا  اثراندازه تخمك ارالقاتتراپلوئیدی درقزل آالی رنگین كمان

 بوشهر

1390 
3 

 
RTGEدراستان گیالن  90آذر 30همايش ملي آبزيان وغذا   مارییبن گزارش وقوع یاول

 بوشهر

1390 
2 
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3 

 هجری شمسی

 سال ماه روز

23 9 1392 
 میالدی

 سال ماه روز

   

 

همایش استانی بزرگداشت هفته 
 پژوهش و فن آوری 

 ارومیه  ایران
بررسی تاثیر شوری های مختلف آب بر میزان زنده مانی پریان 

 Phallocryptus spinosa میگوها 

علی مسعود صیدگر ، رضا احمدی ، 

، صابر شیری ، بیژن  نکوئی فرد

 مصطفی زاده

 * 

4 

 هجری شمسی

 سال ماه روز

23 9 1392 
 میالدی

 سال ماه روز

   

 

همایش استانی بزرگداشت هفته 
 پژوهش و فن آوری 

 بررسی پتانسیل های مناسب پرورشی آرتمیا در دریاچه طشک   ارومیه  ایران
بیژن مصطفی زاده ، لطیف اسمعیلی ، 

 ، مسعود صیدگر علی نکوئی فرد 
 * 

5 

 هجری شمسی

 سال ماه روز

23 9 1392 
 میالدی

اهم روز  سال 

   

 

سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر 
 آن بر کشاورزی و محیط زیست 

 ارومیه  ایران
مقایسه اثرات تغذیه ای روغن غنی ساز ساخت داخل با غذای 

کنسانتره بر میزان رشد ، بقا و ناهنجاری های مرحله الروی ماهی 
 قزل آالی رنگین کمان 

یوسفعلی اسدپور ، علی محسن پور 
ی ، بیرامعلی داداشپور ، مسعود آذر

، سیاوش  علی نکوئی فردصیدگر ، 

گنجی ، اکبر طالبی ، رضا احمدی ، 
محمود حافظیه ، صابر شیری ، بیژن 

 مصطفی زاده 

 * 

6 

 هجری شمسی

 سال ماه روز

8 12 92 

 میالدی

 سال ماه روز

   

 

دی اولین همایش ملی پژوهشهای کاربر
یاندر صنعت دام ،طیور وآبز  

 

 ایران شبستر
ان بررسی تجمع عناصرمس ، روی وسرب درعضالت برخی از ماهی

 سد مهاباد

 علی نکوئیداریوش آزادی خواه ، 

 فرد
 * 

7 

 هجری شمسی

 سال ماه روز

8 12 92 

 میالدی

 سال ماه روز

   

 

دی اولین همایش ملی پژوهشهای کاربر
 در صنعت دام ،طیور وآبزیان

 

 ایران شبستر
رمزارع وضعیت بهداشتی ماهیان قزل آالی رنگین کمان د بررسی

 پرورشی مداربسته ایران

 علی نکوئیداریوش آزادی خواه ، 

 فرد
 * 

8 

 هجری شمسی

 سال ماه روز

23 9 1392 
 میالدی

 سال ماه روز

   

 

سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر 
 آن بر کشاورزی و محیط زیست 

 ارومیه  ایران
تفاده از تیکی خرچنگ درازآب شیرین سدمخزنی ارس با استنوع ژن

 ITSمارکر 

 میالدپورزارع ، رامین مناف فر و

علی نکوئی فرد   
 * 

9 

 هجری شمسی

 سال ماه روز

23 9 1392 
 میالدی

 سال ماه روز

   

 

سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر 
 آن بر کشاورزی و محیط زیست 

رفولوژیکی شاه میگوی دریاچه  ارستنوع مو ارومیه  ایران  
 میالدپورزارع ، رامین مناف فر و

علی نکوئی فرد   
 * 

10 

 هجری شمسی

 سال ماه روز

28 9 1392 

 میالدی

 سال ماه روز

   

 

ان سومین همایش ملی کشاورزی ،آبزی
 وغذا

 بوشهر ایران
ان و بررسی مقایسه ای افزایش طول آرتمیاهای ارومیانا ،پاکست

نستان درطی دوره پرورش ترکم  

 علی نکوئیبیژن مصطفی زاده،

،لطیف اسمعیلی،فرد  
*  

11 

 هجری شمسی

 سال ماه روز

28 9 1392 

 میالدی

 سال ماه روز

   

 

ان سومین همایش ملی کشاورزی ،آبزی
 وغذا

 بوشهر ایران
میا بررسی مقایسه ای  درصدبازماندگی گونه های دوجنسی آرت

نستان در طول ناوپارتنوژنتیک پاکستان ، ترکمارومیانا،فرانسیسکا
 دوره پرورش

 علی نکوئیبیژن مصطفی زاده،

،لطیف اسمعیلیفرد  
*  

12 

 هجری شمسی

 سال ماه روز

28 9 1392 

 میالدی

 سال ماه روز

   

 

ان سومین همایش ملی کشاورزی ،آبزی
 وغذا

 بوشهر ایران

ع بررسی اثرات ضدمیکروبی اسانس های آویشن ،نعنا

روی باکتری های سالمونال تیفی موریوم EDTAو
 واستافیلوکوکوس ارئوس

مسلم ، امیرزینالی،علی نکوئی فرد

 نیریز نقدهی،کاظم عبدی
*  

13 

 هجری شمسی

 سال ماه روز

28 9 1392 

 میالدی

 سال ماه روز

   

 

ان سومین همایش ملی کشاورزی ،آبزی

 وغذا
 بوشهر ایران

رین اسانس های پون ، زیره ، مونولوبررسی اثرات ضدمیکروبی 

وس ارئوسروی باکتری های سالمونال تیفی موریوم واستافیلوکوک  
مسلم ، امیرزینالی،علی نکوئی فرد

 نیریز نقدهی،کاظم عبدی
*  
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 . همکاري با مجامع، شوراها، کمیسیون ها، کمیته ها و ... پژوهشی و آموزشی داخلی و خارجی:28
 

 عنوان ردیف

 استان آذربایجان غربی رئیس کمیته تخصصی آبزیان سازمان نظام دامپزشکی 1
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14 

 

 هجری شمسی

قرمز گزارش وقوع آلودگی به باکتری آئروموناس سوبریادرماهی تهران ایران  هیجدهمین کنگره دامپزشکی ایران  
 ، داریوش آزادی علی نکوئی فرد

 خواه
 * 

 سال ماه روز

16 2 3139  

 میالدی

اهم روز  سال 

   

15 

 هجری شمسی

 سال ماه روز

29 6 3139  
 میالدی

 سال ماه روز

   

 

دومین همایش سراسری کشاورزی 
 ومنابع طبیعی پایدار

 تهران ایران
دمای  مطالعه تغییرات شیمیایی شاه میگوی درازآب شیرین در

درجه سانتی گراد  -18انجماد  
،ژیالرستم علی نکوئی فرد

ر،مهران نصیریپو  
 * 

3 

 هجری شمسی

 سال ماه روز

23 9 1392 
 میالدی

 سال ماه روز

   

 

همایش استانی بزرگداشت هفته 
 پژوهش و فن آوری

 کاربرد الکتروپوریشن درآبزیان ارومیه  ایران
،  علی نکوئی فرد،میالد پورزارع

 رامین مناف فر
 * 

16 

 هجری شمسی

 سال ماه روز

23 9 1392 
دیمیال  

 سال ماه روز

   

 

همایش استانی بزرگداشت هفته 
 پژوهش و فن آوری

 ارومیه  ایران
مطالعه اثر استرپتوکوکسینیوم ،سولفورهپارواریترومایسین برعامل 

 invitroبیماری استرپتوکوکوزیس ماهی درشرایط 

،راضیه  علی نکوئی فرد

بابایی،مهران 
نصیری،امیرزینالی،داریوش آزادی 

 م صالحیخواه ومری

 

* 

17 

 هجری شمسی

 سال ماه روز

23 9 1392 
 میالدی

 سال ماه روز

   

 

همایش استانی بزرگداشت هفته 
 پژوهش و فن آوری

 ارومیه  ایران
 Rosmarinus officinalisمطالعه مقایسه ای اثر 

به روش دیسک  Strptococciniumواریترومایسین 
 دیفیوژن

،نسرین  علی نکوئی فرد

هران بابایی،م
نصیری،امیرزینالی،داریوش آزادی 

 خواه ومریم صالحی

 

* 

18 

 هجری شمسی

 سال ماه روز

8 1

2 

92 

 میالدی

 سال ماه روز

   

 

همایش استانی بزرگداشت هفته 
 پژوهش و فن آوری

 ارومیه  ایران
تفاده بررسی وضعیت آبزی پروریدراستان آذربایجان غربی با اس

 SWOTازروش 
  علی نکوئی فرد

* 

19 

 هجری شمسی

 سال ماه روز

1 6 93 
 میالدی

 سال ماه روز

   

 

دومین همایش ملی گیاهان دارویی 
 وکشاورزی پایدار

 همدان ایران
ایی فیله ماهی بررسی اثربازدارندگی عصاره زیره سیاه برفساد باکتری

درجه سانتی گراد4قزل آالی رنگین کمان طی نگهداری در دمای   
رد، علی نکوئی ف مریم پوریوسف ،

 مهران نصیری
 * 
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 ده موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشورعضو کارگروه پژوهشهاي کاربردي تغذیه وغذاي زن 2

 عضو کارگروه پژوهشهاي کاربردي  بیماریهاي عفونی آبزیان موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور 3

 عضوکارگروه بهداشت وبیماریهاي ماهیان سردآبی دفترآبزیان سازمان دامپزشکی کشور 4

 کشور يایتمآر قاتیبرنامه ششم مرکزتحق یستادفرع یکارگروه پژوهش ریدب 5

 عضوکمیته تخصصی آرتمیاي هسته پژوهش آب کشاورزي وصنایع تبدیلی 6

 عضوشوراي هماهنگی ترویج کشاورزي سازمان جهادکشاورزي استان آ.غ 7

 فرمانده پایگاه بسیج مرکزتحقیقات آرتمیاي کشور 8

 

 : در واحدهاي دانشگاهی  . تدریس29

 *نوع درس تمع آموزشی محل تدریسدانشگاه/ مج عنوان واحد درسی/ درس ردیف

محیط زيست -پیام نور ارومیه تكثیرو پرورش آبزيان 1  تخصصي 

شیالت -پیام نور ارومیه تكثیروپرورش وصیدآبزيان  2  تخصصي 

شیالت -پیام نور ارومیه تكثیرو پرورش میگو و سايرآبزيان 3  تخصصي 

شیالت -پیام نور ارومیه جامعه شناسي شیالتي 4  خصصيت 

میهشهید باكری ارو علمي كاربردی مركزآموزش مديريت كارگاههای پرورش آبزيان 5  تخصصي 

يدوره های ضمن خدمت كاركنان شیالت ودامپزشك 6 میهشهید باكری ارو علمي كاربردی مركزآموزش   تخصصي 

 تخصصي  سازمان نظام دامپزشكي استان آ.غ دوره های تخصصي سازمان نظام دامپزشكي 7

میهشهید باكری ارو علمي كاربردی مركزآموزش مديريت كارگاههای پرورش آبزيان 8  تخصصي 

میهشهید باكری ارو علمي كاربردی مركزآموزش انگل شناسي عمومي 9  تخصصي 

میهشهید باكری ارو علمي كاربردی مركزآموزش بهداشت وبیماريهای ماهي 10  تخصصي 

صیادی بهداشت فردی وايمني كار دركشتي های 11  تخصصي علمي كاربردی میاندوآب 

 تخصصي علمي كاربردی میاندوآب بهداشت فردی وايمني كار دركشتي های صیادی 12

 تخصصي علمي كاربردی میاندوآب آشنايي با انواع شناورهای صیادی 13

 تخصصي علمي كاربردی میاندوآب آشنايي با انواع شناورهای صیادی 14

گاه آزاد مهاباددانش دامپروری عمومي 15  تخصصي 

 تخصصي دانشگاه آزاداسالمي ارومیه تكثیروپرورش آبزيان 16
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :. سوابق شغلی و مدیریتی30
 

 عنوان شغل یا سمت ردیف
مدت 

 )سال(تصدي
محل 
 *خدمت
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 عادي وادامه دارد 5/2 معاون تحقیقاتی مرکز تحقیقات آرتمیاي کشور 1

 عادي 1 آرتمیاي کشور مرکز تحقیقات سرپرست 2

 عادي 3 رئیس بخش فن آوري زیستی وفرآوري آرتمیا 3

 محروم 1 معاون تحقیقاتی مرکز تحقیقات ژنتیک واصالح نژاد ماهیان سردآبی یاسوج 4

 عادي 5 قائم مقام اداره کل شیالت استان آذربایجان غربی 5

 عادي 3 رئیس اداره بهداشت وتغذیه شیالت استان 6

 عادي 3 شیالت آ.غ –ست گروه کنترل کیفی آرتمیاي مرکزبهره برداري آرتمیاي دریاچه ارومیه سرپر 7

 محروم 1 رئیس بخش بهداشت وبیماریهاي مرکز تحقیقات ژنتیک واصالح نژاد ماهیان سردآبی یاسوج 8

 محروم 2 داگیردامپزشکی قره ضیاالدین ومهاباکارشناس مسئول بیماریهاي و 9
 مناطق محروم/ مناطق عادیمحل خدمت:  *

 

 :ب اکت تالیف. 31

 مدیریت بهداشتی مزارع مداربسته پرورش ماهیان سردآبی) در دست چاپ( (1

 

 1395موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور سال پژوهشگربرتر. 32
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 ، ماهیان زینتی و...وسازندگی

 مورد 22. داوري پایان نامه هاي دکتري دامپزشکی 34

 مورد 10. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد 35

 مورد 71. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد 35

 مورد 1. راهنمایی پایان نامه دکتري تخصصی 37

 مورد 1. مشاوره پایان نامه دکتري تخصصی 38

 

 


