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 هزتبط با حوسه فعاليت گزوه: های تحقيقاتي طزح -ب

 كبرفرمب عىًان طرح رديف
تبريخ 

 ريعش

تبريخ 

 خبتمٍ

 رحطمسئًلیت در 

 مجری/َمکبر

1 

هطبلؿِ پبيف ٍ تؿييي فيعيكَقيويبيي ضٍزذبًِ ؾيبّطٍز ٍ 

اضائِ ضاّكبضّبي هسيطيتي ٍ اجطايي جْت كبّف ٍ كٌتطل 

 آلَزگي

 هجطي 7831 7831 هبظًسضاى

2 
اضظيبثي تبثيط هروط ؾبكبضٍهيؿؽ ؾطٍيعيِ ثط ؾن 

 هبّي افالتَكؿيي زض هحيط ككت  ٍ  پَزض

 هجطي 7831 7831 هبظًسضاى

3 
 Stickتَليس پطٍتئيي تک يبذتِ اظ پطٍتئيي ّيسضٍليع قسُ 

Water 

 هجطي 7831 7831 هبظًسضاى

4 

تؿييي ثيَاًسيكبتَضّبي ضٍزذبًِ ّبي تجي ٍ قيطٍز ثب 

 ّسف جبيگعيٌي ثب ثطذي اظ فبكتَضّبي قيويبيي

 هجطي 7831 7831 ؾبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِ ضيعي

 

5 

زؾتيبثي ثِ زاًف فٌي تَليس پطٍتئيي تک يبذتِ اظ ضبيؿبت 

 هبّي 

 هجطي 7831 7831 تْطاى-هبظًسضاى

 

6 
تْيِ پٌيط هبّي اظ هبّي فيتَفبگ ثب اؾتفبزُ اظ 

 كَاگَالؾيَى اؾيسي 

 هجطي 7831 7831 گيالى -هبظًسضاى 

7 
ّبي هحلَل زض قيط ذبم ثب  آًبليع كوي ٍ كيفي ٍيتبهيي

 HPLCتگبُ اؾتفبزُ اظ زؾ

 هجطي 7831 7831 زاًكگبُ آظاز ؾجعٍاض

8 

 هجطي 7838 7831 هبظًسضاى هتط 71ثطضؾي هيكطٍثي آة زضيبي ذعض زض اؾوبق كوتط اظ 

 

9 
تَليس ثبكتطيْبي ًَتطكيت ثِ هٌػَض تجعيِ تطكيجبت 

 ثب ضٍـ غى كلًَيٌگاضگبًَكلطُ 

 هجطي 7838 7831 پطٍغُ هلي

11 
ثِ هٌػَض ثْيٌِ ؾبظي  تْيِ پطٍثيَتيک ثبكتطيبيي

 آثي  اؾترطّبي پطٍضـ هبّيبى گطم
 هبظًسضاى

 هجطي 7831 7831

11 
ثطضؾي جبهؽ اكَلَغيک ضٍزذبًِ ّب ٍ تبالثْبي هْن 

 هبظًسضاىثطضؾي ليوٌَلَغيک ضٍزذبًِ  -7قيالتي زضيبي ذعض فبظ 
 ّوكبض 7831 7811



 

 تٌكبثي ٍ تجي –ّبي قيطٍز 

12 
زض هبّي   Eثَتَليٌَم تيپ ثطضؾي ٍ جساؾبظي كلؿتطيسيَم 

 زٍزي ، تبظُ ٍ ذبٍيبض زض اؾتبى هبظًسضاى

 هجطي 7811 7811 هبظًسضاى

13 
ثطضؾي انالح ضٍـ تَليس پَزض هبّي كيلكب ثِ هٌػَض 

 افعايف كيفيت 
 هبظًسضاى

 ّوكبض 7811 7811

14 
 ثطضؾي تَؾؿِ نٌبيؽ تَليس پَزض هبّي اؾتبى هبظًسضاى

 هبظًسضاى
 ّوكبض 7811 7813

15 
 EECاضظيبثي ثْساقتي نيسگبّْبي ثبظؾبظي قسُ ثب كس 

 ى هبظًساضىبزضاؾت
 هبظًسضاى

 ّوكبض 7831 7831

16 

هطبلؿِ ٍ كٌتطل ؾَاهل هَثط زض تغييطات هيكطٍثي ٍ 

ٍ هسلْبي  HACCPقيويبيي ذبٍيبض ثب اؾتفبزُ اظ ؾيؿتن 

 پيكگَ

 هبظًسضاى
 ّوكبض 7831 7811

17 
ي كيلكب جْت ههبضف ّبي هبّ اضظيبثي تهفيِ ضٍغي

 اًؿبًي 
 هبظًسضاى

 ّوكبض 7831 7813

18 
 تْيِ فيف فيٌگط اظ هبّيبى پطٍضقي

 هبظًسضاى
 ّوكبض 7831 7813

19 

ثطضؾي تبثيط هتقبثل فؿبليتْبي تَليسي ثط اكَؾيؿتن حَضِ 

كبضگبّْبي تكثيط ٍپطٍضـ ضٍزذبًِ  -7زضيبي ذعض فبظ 

 ّطاظ

 ّوكبض 7838 7831 هبظًسضاى

21 

ٍضؿيت ثْساقتي هطاكع تكثيط ٍ پطٍضـ هبّيبى  ثطضؾي

 ؾطزآثي زض ؾِ اؾتبى هبظًسضاى ، تْطاى ٍ گيالى

 ّوكبض 7833 7838 هبظًسضاى

 

21 

ثطضؾي ٍضؿيت ثْساقتي هطاكع تكثيط ٍ پطٍضـ هبّيبى 

 گطم آثي  اؾتبًْبي هبظًسضاى ٍ گلؿتبى

 ّوكبض 7833 7838 هبظًسضاى

 

22 
َغي ٍ آلَزگيْبي ظيؿت ثطضؾي ّيسضٍلَغي ٍ ّيسضٍثيَل

 هحيطي حَضِ جٌَثي زضيبي ذعض

 ّوكبض 7838 7831 هبظًسضاى

 ّوكبض 7838 7837 هبظًسضاى ثطضؾي فَى اًگلي ٍ هيكطٍثي قبًِ زاض هْبجن زضيبي ذعض 23

 ّوكبض 7831 7831 هبظًسضاى اضظيبثي ثْساقتي نيسگبّْبي هبّيبى ذبٍيبضي 24



 

25 
كب زض هرعى آة ؾطز ، هطبلؿِ ٍ ًگْساضي حول هبّي كيل

 يد ذطز قسُ ٍ آة ٍ يد

 ّوكبض 7811 7811 هبظًسضاى

26 

تَليس پپتَى اظ ثبقيوبًسُ ّبي هبّيبى زضيبيي ٍ پطٍضؾي ثب 

اؾتفبزُ اظ آًعيوْبي تجبضي ثب ّسف تْيِ هحيط ككت 

                             ثبكتطيبيي) فبظ اٍل : هبّيبى گطهبثي (                                                

 هجطي 7811 7831 هبظًسضاى

27 

ثطضؾي اهكبى تَليس پطٍثيَتيک ثوٌػَض افعايف ؾيؿتن 

آال زض ثطاثط ثيوبضي اؾتطپتَكَكَظيؽ ٍ هقبيؿِ  ايوٌي قعل

 آى ثب پطٍثيَتيكْبي ٍاضزاتي       

 هجطي 7817 7831 هبظًسضاى

28 

كتيک )ثبكتطيَؾيي ٍ اؾتفبزُ اظ هتبثَليتْبي ثبكتطيْبي ال

اؾيسّبي آلي ( ثِ هٌػَض افعايف ظهبى هبًسگبضي هبّي 

قعل آالي ضًگيي كوبى ٍ تبثيط آًْب ثط ثبكتطيْبي قبذم 

 زض قبلت هطبلؿبت تلقيحي

 هجطي 7811 7831 هبظًسضاى

29 

ثطضؾي جبهؽ لجي تهفيِ ذبًِ فبضالة قْطک ًؿبجي 

ؾتبى قبئن قْط ثِ لحبظ اؾتفبزُ زض نٌؿت ككبٍضظي ا

 هبظًسضاى

 هجطي 7817 7831 هبظًسضاى

31 

 تجعيههِ ثيَلههَغيكي ّيههسضٍكطثي ّههبي پلههي آضٍهبتيههک  

) آًتطاؾي ، پيطى ، ثٌعٍ آلفب پيطى( تَؾهط ثبكتطيْهبي جهسا    

 قسُ اظ ضؾَثبت ثؿتط ههت ضٍزذبًِ تجي

 هجطي هكتطک 7818 7817 هبظًسضاى

31 

ًؿبًي ) تبثيط پطٍتئيي ّيسضٍليع قسُ آثعيبى ثط ثيوبضيْبي ا

فبظ اٍل : پطٍتئيي ّيسٍليع قسُ هبّي كيلكب ثط ؾططبى 

 پؿتبى(

 هجطي 7811 7833 هبظًسضاى

32 

اضائِ ضاّكبضّبي هسيطيتي ٍ اقتهبزي اؾتفبزُ اظ كَز  آلهي  

( زض نٌؿت آثهعي   (cowdungهبيؽ ) قيطاثِ كَز گبٍي 

 پطٍضي هبّيبى گطهبثي 

 ّوكبض 7811 7831 هبظًسضاى

33 
بي ًَتطكيت ثِ هٌػَض هجبضظُ ثب ثيوبضي تَليس ٍاكؿٌْ

 اؾتطپتَكَكَظيؽ

 ّوكبض 7811 7831 ككَض

34 
تؿييي هقساض ثبقي هبًسُ حكطُ ككْبي اضگبًَفؿفطُ زض 

 هبّي زض ههت ضٍزذبًِ ّبي اؾتبًْبي قوبلي ايطاى

 ّوكبض 7833 7831 گيالى ٍ گلؿتبى -هبظًسضاى

35 
ض آثْبي ثطضؾي هيكطٍثْبي اًسيكبتَض ٍ ترن ًوبتَز ز

ؾطحي، ظيطظهيٌي ٍ پؿبة زض حَضِ ؾس هٌگل زض اؾتبى 

 هجطي 7831 7833 تْطاى -هبظًسضاى



 

 

 

 های هزتبط با حوسه فعاليت گزوه: ناهه راهنوايي پاياى -ج

 عنوانرديف

 مقطع

 دانشگاه
ارائهپايانسال

 نامه

سي
شنا

كار


شد
ار



ي
تر
دك



1 
 َّاظي قبًِ زاض هْبجن زضيبي ذعضهٌفي ثطضؾي فلَض ثبكتطيْبي گطم 

ٍاحذ آزاد اسالهی  داًشگاُ  *

 تٌکابي 

7837 

2 
تبثيط پطٍثيَتيک پطٍتكؿيي ثط ضقس ٍ ثبظهبًسگي هطحلِ الضٍي هبّي قعل آالي 

 ضًگيي كوبى
 تربیت هذرسداًشگاُ   *

7838 

3 

زضيبي جساؾبظي اضيعٍپيلَتطيكؽ اظ نيبزاى ٍ هبّيبى اؾترَاًي زض حَظُ جٌَثي 

 ذعض
 داًشگاُ آزاد   *

 علَم ٍ تحقیقاتٍاحذ 

7831 

4 
ثطضؾي ثطذي فبكتَضّبي قيويبيي ٍ هيكطٍثي زض زٍ هبّي ثيگ ّس ٍ كپَض 

 ؾلفرَاض
 داًشگاُ آزاد   *

7831 

5 

 جساؾبظي ليؿتطيب اظ هبّي فيتَفبگ زٍزي ٍ تبظُ
*  

 داًشگاُ آزاد 

 

7831 

 هبظًسضاى

36 

ثطضؾي پبضاهتطّبي فيعيكَ قيويبيي، ظيؿت هحيطي 

ٍزتطجٌتْب زض آثْبي ؾطحي، ظيطظهيٌي ٍ پؿبة زض حَضِ 

 ؾس هٌگل زض اؾتبى هبظًسضاى

 ّوكبض 7831 7833 تْطاى -هبظًسضاى

37 
ضؾي هَجَزات هبكطٍثٌتَظي زض آثْبي ؾطحي حَضِ ثط

 ؾس هٌگل زض اؾتبى هبظًسضاى

 ّوكبض 7831 7833 تْطاى -هبظًسضاى



 

6 

تطى اظ ثٌبزض اؾتبى هبظًسضاى ٍ اضظيبثي جساؾبظي ثبكتطيْبي تجعيِ كٌٌسُ فٌبً

 ؾيٌتيک ضقس آًْب

* 
 ٍاحذ تٌکابيداًشگاُ آزاد  

 

7831 

7 

اظ ثٌبزض اؾتبى هبظًسضاى ٍ اضظيبثي  ًفتبليجساؾبظي ثبكتطيْبي تجعيِ كٌٌسُ 

 ؾيٌتيک ضقس آًْب

* 
 

 داًشگاُ آزاد ٍاحذ 

 علَم ٍتحقیقات

7831 

8 

 * زضجِ -73يس ًگْساضي قسُ زض زهبي ثطضؾي فبكتَضّبي قيويبيي زض هبّي ؾف
 

 داًشگاُ آزاد ٍاحذ 

 الّیجاى

7838 

9 

 * ثطضؾي فلَض قبضچي زٍـ ّبي ههطفي زض قْطؾتبى گطگبى
داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ  

 علَم تحقیقات

7831 

11 

ثطضؾي تغييطات قيويبيي ٍ هيكطٍثي هبّي كپَض ٍ ؾفيس زٍزي ًگْساضي قسُ زض 

 زضجِ 11ٍ  1زٍ زهبي 

* 
داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ  

 علَم تحقیقات

7831 

11 

 * كبضذبًجبت پَزض هبّي Steak Waterتَليس پطٍتئيي تک يبذتِ اظ 
داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ  

 گرگاى

7831 

12 

تبثيط پطٍثيَتيكْبي هيكطٍثي ثط ضقس ، ثقبء ٍ تقَيت ؾيؿتن ايوٌي هبّيبى 

 ؾطزآثي

* 
داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ  

لَم تحقیقاتع  

7831 

13 
اثط ضس هيكطٍثي ؾهبضُ جلجک كلطال ٍ ؾٌسؾوَؼ ثط ثطذي اظ ثبكتطيْبي 

 ثيوبضيعا

* 
آزاد ٍاحذ قائوشْر داًشگاُ    

7833 

14 
تبثيط پطي ثيَتيک ايٌَليي ثط ضقس ، ثبظهبًسگي ٍ تقَيت ؾيؿتن ايوٌي هبّي قعل 

 آال

* 
آزاد ٍاحذ بابل داًشگاُ    

7833 

15 
ثط ضقس ، ثبظهبًسگي ، تقَيت ؾيؿتن ايوٌي هبّي  Aqualaseَتيک تبثيط پطٍثي

 كپَض زضيبيي ٍ ضٍيبضٍيي ثب ثبكتطي ثيوبضيعا آئطٍهًَبؼ

* 
آزاد ٍاحذ بابل داًشگاُ    

7833 

16 

 Listeriaًبيؿيي ٍ اؾبًؽ آٍيكي ثط ثبكتطي  اثط ثبظزاضًسگي

monocytogenes  زض گَقت چطخ قسُ هبّي

 (Hypophthalmichthys molitrix)فيتَفبگ

* 
 داًشگاُ زابل 

7831 

17 

ثِ هٌػَض افعايف ظهبى  zاؾتفبزُ تطكيجي اظ ثطذي اؾيسّبي آلي ٍ ًبيؿيي 

 زضجِ ؾبًتيگطاز 1هبًسگبضي فيلِ هبّي ؾفيس ًگْساضي قسُ زض زهبي 

* 
داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ  

 قائوشْر

7831 



 

18 

 Lactobacillus plantarum  ٍpentasaceusثطضؾي اثط ثبكتطي ّبي 

Pediococcus  زهبّبي هرتلف فطاٍضي ثط ضٍي ذهَنيبت كبضكطزي ٍ

 (  Cyprinus  carpioؾَؾيؽ ترويطي تْيِ قسُ اظ هبّي كپَضهؿوَلي )

* 
 7831 داًشگاُ کشاٍرزی ساری 

19 

فيلِ هبّي كپَض   ٍ ؾسين اؾتبت ثط ظهبى هبًسگبضي  Z ثبكتطيَؾيي ثطضؾي اثط

 ٍضُ ًگْساضي زض يرچبلًقطُ اي زض طَل ز
داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ   *

 قائوشْر 

7833 

21 

هبّي قعل آال ضًگيي  ثِ هٌػَض افعايف ظهبى هبًسگبضي Zاؾتفبزُ اظ ثبكتطيَؾيي 

زضجِ  1قكن ذبلي ٍ فيلِ قسُ زض ثؿتِ ثٌسي  ثهَضت ذالء زض زهبي  كوبى

 ؾبًتيگطاز

 7833 داًشگاُ تربیت هذرس  *

21 
ثط كيفيت فيلِ كپَض ًقطُ اي  Zيطات اؾبًؽ آٍيكي قيطاظي ٍ ًبيؿيي ثطضؾي  تبث

 زض هست ًگْساضي زضيرچبل  

* 
 7833 داًشگاُ زابل 

22 

تبثيط پطٍتئيي ّيسضٍليع قسُ تي هبّيبى ثط ضٍي فبكتَض ّبي ضقس ٍ ؾيؿتن ايوٌي 

 قعل آالي ضًگيي كوبى 

* 
داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ  

 علَم تحقیقات

7831 

23 

ٍ ؾسين الكتبت ثِ هٌػَض افعايف ظهبى هبًسگبضي   A اؾتفبزُ تطكيجي اظ ًبيؿيي

 زضجِ 1فيلِ  ثؿتِ ثٌسي قسُ هبّي كپَض ًقطُ اي زض زهبي 

* 
داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ  

 قائن شْر

7831 

24 
( زض B1 ،B2  ،G1  ٍ G2اضظيبثي تبثيط هروط كبًسيسا كطٍظُ اي ثط افالتَكؿيي)

 )زض پَزض هبّي كيلكب(invivo ) هحيط ككت ( ٍ  Invitroقطايط 

* 
 7833 داًشگاُ آزاد ٍاحذ سبسٍار 

25 
ثط فيلِ هبّي كپَض ًقطُ اي زض  Aثطضؾي اثطات اؾبًؽ آٍيكي قيطاظي ٍ ًبيؿيي 

  زضجِ ؾبًتي گطاز  1هست ًگْساضي زض 

* 
داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ  

 قائوشْر

7831 

26 
طيبيي ثِ هٌػَض ّيسضٍليع ؾط هبّي ؾطگٌسُ ) ثيگ ّس( اؾتفبزُ اظ آًعيوْبي ثبكت

 Listeria)ثب ّسف تَليس پپتَى پبيِ ثطاي ككت ثبكتطي ليؿتطيب هًََؾيتَغًع 

monocytogenes)  

* 
 7831 داًشگاُ گرگاى 

27 

ثِ هٌػَض ّيسضٍليع اهؿبء ٍ احكبء هبّي ٍ گيبّي اؾتفبزُ اظ آًعيوْبي حيَاًي 

تَليس پپتَى پبيِ ثطاي ككت ثبكتطي الكتَثبؾيلَؼ  ؾطگٌسُ ) ثيگ ّس( ثب ّسف

 (Lactobacillus plantarum)پالًتبضٍم

* 
 7831 داًشگاُ آزاد ٍاحذ سبسٍار 

28 

ثطضؾي ذَال ؾولكطزي پطٍتئيي ّبي ّيسضٍليع قهسُ ضهبيؿبت پهؽ اظ پرهت     
 هبّي تي ثب اؾتفبزُ اظ آًعين آلكبالظ

* 
داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ  

 ٍراهیي

7831 

29 

ثِ هٌػَض افعايف ظههبى هبًهسگبضي     اؾبًؽ ظيطُ ٍ  Z اؾتفبزُ تطكيجي اظ ًبيؿيي

 زضجِ 1فيلِ  ثؿتِ ثٌسي قسُ هبّي كپَض ًقطُ اي زض زهبي 

* 
داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ  

 قائوشْر

7831 



 

30 

تَليس پطٍتئيي ّيسضٍليع قسُ اظ اهؿبء ٍ احكبء هبّي كپَض پطٍضقي ٍ اؾتفبزُ اظ آى 

 ى هحيط ككت پبيِ زٍ ثبكتطي ٍيجطيَ آًگَئيالضٍم ٍ آئطٍهًَبؼ ؾبلوًَيؿيساثؿٌَا
داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ   *

 علَم تحقیقات

7831 

31 

اضظيبثي اثط هْبض كٌٌسُ ثبؾيلَؼ ليكٌَفَضهيؽ ثط تيپْبي هرتلف افالتَكؿيي زض 

 قطايط آظهبيكگبّي ٍ پَزض هبّي كيلكب
داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ   *

ٌذرعباس ب  

7833 

32 

تبثيط ؾهبضُ گيبُ ضاظيبًِ ثِ فطم ًبًَ ثط گَقت چطخ قسُ هبّي كيلكهب آلهَزُ ثهِ    

 ثبكتطي ؾَزٍهًَبؼ آئطٍجيٌَظا
داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ   *

 علَم تحقیقات

7817 

33 

اؾتفبزُ اظ ًبيؿيي ضيعپَقبًي قسُ ٍ ؾيتطات ؾهسين ثهِ هٌػهَض افهعايف ظههبى      
 Onchorynchus)عل آالي ضًگههيي كوههبى )هبًههسگبضي فيلههِ هههبّي قهه 

mykiss (ُزض ثؿتِ ثٌسي ثبضٍـ اتوؿفط انالح قسMAP   تبثيط آًْهب ثهط ٍ )
 ثبكتطي اؾتبفيلَكَكَؼ اٍضئَؼ

 

داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ  * 

 علَم تحقیقات

7817 

34 

اضظيبثي تبثيط الكتَثبؾيلَؼ پالًتهبضٍم  ثهط ضقهس، ثقهبء، فلَضثبكتطيهبيي زؾهتگبُ       
 (Acipenser baerii)ٍ ؾيؿتن ايوٌي تبؼ هبّي ؾيجطيگَاضـ 

 

داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ   *

 رشت

7817 

35 

ططاحي هحيط ككت جسيس ثط پبيِ پطٍتئيي تْيِ قسُ اظ هبّي كيلكب ثِ هٌػَض ككت 

 ثطذي اظ ثبكتطي ّبي اؾتبضتط زض هَاز غصايي

 

داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ   *

 تٌکابي 

7817 

36 

ٍ ؾسين اؾتبت زض گَقت چطخ قهسُ ههبّي كپهَض قهبّس ٍ      Zاظ ًبيؿيي اؾتفبزُ 

 آلَزُ ثِ اؾتبفيلَكَكَؼ اٍضئَؼ

 

داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ   *

 سَادکَُ 

7817 

37 

هطبلؿِ اثط ًبيؿيي ًبًَاًكپؿَلِ قسُ ثب ليپَظٍم ثِ هٌػَض افعايف ظهبى هبًسگبضي 
 َغًعؾَضيوي كيلكبي قبّس ٍ آلَزُ ثِ ليؿتطيب هًََؾيت

 

ازاد اسالهی ٍاحذ علَم ٍ   *

 تحقیقات

7817 

38 

ثطضؾههي اثههطات ضههس ثبكتطيههبيي اؾههبًؽ ٍؾهههبضُ هتههبًَلي  پًَههِ كههَّي ثههط   

 اؾتطپتَكَكَؼ ايٌيبيي

 

هَسسِ غیر اًتفاعی خسر   *

 هحوَد آباد 

7817 



 

39 

اهؿههههبء ٍ احكههههبء هههههبّي   ّيسضٍليعقههههيويبيي )اؾههههيسي ٍ قليههههبيي( 

ّبي تَليس قسُ ( ٍ اثط پپتَىHypophthalmichthys moltirixفيتَفبگ)

  Pseudomonasّههبيثههِ ؾٌههَاى هٌجههؽ اظت ثههطاي ككههت ثههبكتطي   

aeruginosa ٍ  Listeria monocytogenes  

 

 

 7817 داًشگاُ کشاٍرزی ساری  

41 
اؾتفبزُ اظ هحيط ككت جسيس ثط پبيِ پطٍتئيي ّيسضٍليع قسُ ثبفت ؾيٌِ ههطـ ثهِ   

 ي اؾتبضتط هَضز اؾتفبزُ زض نٌبيؽ لجٌي هٌػَض ككت ثطذي اظ ثبكتطيْب
 7811 داوشگاٌ آزاد ياحد تىكابه  

 

 ثبت اختزاع هزتبط با حوسه فعاليت گزوه: -د

 مرجع تأيیذ كىىذٌ تبريخ ي شمبرٌ ثبت/ تأيیذيٍ وبم اختراع رديف

1 

دستیابی بِ داًش فٌی تَلیذ پپتَى از ضایعات 

 شیالتی ٍ هعرفی آى بعٌَاى هحیط کشت پایِ

باکتریْا

38707783 

21/7/1387.  

سازهاى ثبت اسٌاد ٍ اهالك 

 کشَر

2 

دستیابی بِ داًش فٌی تَلیذ پپتَى از ضایعات 

شیالتی ٍ هعرفی آى بعٌَاى هحیط کشت پایِ 

باکتریْا

8278/5  

12/7/1388  

هعاًٍت  -بٌیاد هلی ًخبگاى

 فٌاٍری ریاست جوَْری
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 .را ارائٍ ومایدگًاَي ثبت اختراع بجای طرح پژيَشي یا اسكه  از كارفرما( طرححسه اوجام كار َمان 

 طرح پژيَشي را ارائٍ ومایىد. 1سایر پژيَشگران فقط مستىدات : 2تذكز 



 

 

 هزتبط با حوسه فعاليت گزوه: هقاالت -ه

 مرتبط بب حًزٌ فعبلیت گريٌ: ISI مقبالت چبپ شذٌ در مجالت -1

 سال چاپ شماره مجلو عنوان مجلو عنوان مقالو رديف

1 

Distribution and density of juvenile 

Acipenser persicus at the lower 10 

meter depth of the southern Caspian 

Sea 

J. Appl. Ichthyology   

2006 

2 

Microbial and chemical quality 

evaluation of caviar in Iranian 

processing plants in line with the 

European community code 

J. Appl. Ichthyology  2006 

3 

Changes in TVN and psycrotrophic 

bacteria in Persian sturgeon Caviar 

(Acipenser persicus ) during 

processing and cold storage 

J. Appl. Ichthyology  2006 

4 

Growth and toxigenesis study of 

Clostridium botulinum type E affected 

by various formulations of salt and 

preservatives in Persian caviar 

International of Food 

Microbiology 

  

2006 

5 

Effect of delayed icing on quality 

changes of iced  rainbow  trout 

(Onchorynchus mykiss) 

Food Chemistry  2007 

6 

Study of Clostridium botulinum by 

Various Formulationsof Salt and 

Preservatives in Persian Caviar 

ENVIRONMENTAL 

JUSTICE 

 

 2009 

7 

Use of hydrolysates from yellowfin 

tuna Thunnus albacares fisheries by-

product as a nitrogen source for 

Int Aquat Res  

 

 1 2009 



 

bacteria growth media 

8 

Fish protein hydrolysates production 

from yellowfin tuna Thunnus albacares 

head using Alcalase and Protamex 

Int Aquat Res  

 

2 2010 

9 

Chemical and Biochemical Hydrolysis 

of Persian Sturgeon (Acipenser 

persicus) Visceral Protein 

Food Bioprocess 

Technol 

 2009 

01 

Use of Hydrolysates from Yellowfin 

Tuna (Thunnus albacares) Heads as a 

Complex Nitrogen Source for Lactic 

Acid Bacteria 

Food Bioprocess 

Technol 

 2009 

11 

The effect of enzymatic hydrolysis 

time and temperature on the properties 

of protein hydrolysates from Persian 

sturgeon (Acipenser persicus) viscera 

Food Chemistry  

 

115 2009 

12 

Changes in Nutritional Factors of 

Freezed Kutum (Rutilus frisii kutum) 

 

World Journal of 

Zoology 

 

 2008 

13 

The effect of  Zataria multiflora Bioss 

essential oil and nisin on chemical 

characteristics of Rainbow trout fillet 

stored at 4 oC 

Probiotic and 

Atimicrobial Protein 

 2012 

14 

Effects of Probiotic Aqualase on 

Kutum Fries (Rutilus frisii kutum) 

Growth and Immunity Characteristics 

Journal of Scientific 

Research   2012 

15 

Parasites and bacteria isolated from 

ctenophore invaders, Mnemiopsis 

leidyi and Beroe ovata 

Iranian Journal of 

Fisheries Sciences  12(3) 2013 

16 

Use of Hydrolysates from Silver Carp 

(Hypophthalmichthys molitrix) Head 

as Peptone for Vibrio anguillarum and 

Optimization Using Response Surface 

Method (RSM) 

Journal of Aquatic 

Food Product 

Technology,  

20 2011 

17 

Evaluation of Aqualase as Probiotic on 

Wild Carp (Cyprinius Carpio) Growth, 

Immunity Characteristics and 

Research Journal of 

Fisheries and 

5(2) 2010 



 

Resistance to Streptococcosis Hydrobiology,  

18 

The Influence Probiotic of Aqualase 

on the Survival, Growth, Intestinal 

Microflora and Challenge Infection in 

Wild Carp (Cyprinius Carpio L.) 

Research Journal of 

Fisheries and 

Hydrobiology,  

5(2) 2010 

19 

Effect of prebiotic (GroBiotic®-A) 

on the growth performance and 

intestinal microflora on rainbow 

trout (Oncorhynchus mykiss 

Walbaum) 

Journal of Research 

in Biology 

 2011 

20 

The effects of coating and Zataria 

multiflora Boiss essential oil on 

chemical attributes of Silver carp 

(Hypophthalmichthys molitrix) 

fillet stored at 4ºC 

International Food 

Research Journal 

 

 2011 

21 

Distribution and molecular 

identification of some causative agents 

of streptococcosis isolated from 

farmed rainbow trout ( Oncorhynchus 

mykiss) in iran 

Iranian Journal of 

Fisheris Sciences 

 2011 

22 

Biochemical and hemato-

immunological parameters in juvenile 

beluga (Huso huso) following the diet 

supplemented with nettle 

(Urtica dioica) 

Fish & Shellfish 

Immunology 

36 2014 

23 

Parasites and bacteria isolated from 

ctenophore invaders, Mnemiopsis 

leidyi and Beroe ovata 

Iranian Journal of 

Fisheries Sciences 

12 2014 

24 

Isolation and Identification of 

Aeromonas hydrophila From Cultured 

Sturgeon (Huso huso, Acipenser 

nudiventris) in Iran 

Global Veteneria 

  

2015 

25 

First isolation and identification of 

Vibrio vulnificus (biotype 2) from 

cultured sturgeon (Huso huso) in Iran 

Caspian Journal of 

Environmental 

Sciences 

 2015 



 

26 

 

 Experimental study to evaluate the 

pathogenicity of Streptococcus 

iniae in Guppy (Poecilia reticulata) 

 
 International Journal 

of Aquatic Biology  

 2015 

27 

 

 A survey on parasitic infection in 

Persian sturgeon, Acipenser persicus, 

from northern Iran 

Veterinary Research 

Forum  

 2015 

28 

Effect of nisin as a biopreservative 

agent on quality and shelf life of 

vacuum packaged rainbow trout 

(Oncorhynchus mykiss) 

stored at 4 °C  

J Food Sci Technol 

 2015 

29 

Antibacterial characteristics of grape 

seed extract and nano-grape seed 

extract in in vitro and in vivo assays 

Journal of Animal 

and Poultry Sciences,  

3 2014 

30 

Evaluation of in vitro antimicrobial 

activity of some Iranian medicinal 

herbs against Staphylococcus 

aureus causing food poisoning 

International 

Research Journal of 

Applied and Basic 

Sciences 

 2015 

31 

Pterophyllum scalare (Perciformes: 

Cichlidae) A New Paratenic Host of 

Capillaria sp. (Nematoda: 

Capillariidae) in Iran 

World Journal of 

Zoology 

8(4)  

 

2013 

32 

Aqualase<sup>®</sup>, a yeast-

based in-feed probiotic, modulates 

intestinal microbiota, immunity and 

growth of rainbow trout 

Oncorhynchus mykiss 
 

Aquaculture 

Research 

 

48(4) 2017 

33 

Effects of Pediococcus pentosaceus 

supplementation on growth 

performance, intestinal microflora 

and disease resistance of white 

shrimp, Litopenaeus vannamei 

Aquaculture 

Nutrition 

 

10.1111/anu.12515 2017 



 

 

34 

Hemato-Immunological Responses 

and Disease Resistance in Siberian 

Sturgeon Acipenser baerii Fed on a 

Supplemented Diet of Lactobacillus 

plantarum  

 

Probiotics and 

Antimicrobial 

Proteins 

 

9(1) 2017 

35 

Influence of Lactobacillus 

plantarum inclusion in the diet of 

Siberian sturgeon (Acipenser 

baerii) on performance and 

hematological parameters 

 

Turkish Journal 

of Fisheries and 

Aquatic Sciences 

 

17 2017 

36 

Antimicrobial and antioxidant 

effects of nisin Z and sodium 

benzoate in vacuum packed 

Caspian Kutum (Rutilus frisii) fillet 

stored at 4°C 

 

Iranian Journal of 

Fisheries Sciences 

 

15(2) 2016 

 

Chemical composition and in vitro 

antimicrobial activity of some 

Iranian medical herbs against 

Yersinia ruckeri 

 

Iranian Journal of 

Fisheries Sciences 

 

15(3) 2016 

37 

Dietary Administration of 

Lactobacillus plantarum Enhanced 

Growth Performance and Innate 

Immune Response of Siberian 

Sturgeon, Acipenser baerii 

 

Probiotics and 

Antimicrobial 

Proteins 

8(1) 2016 

38 

Effect of dietary GroBiotic®-A 

supplementation as a prebiotic on the 

intestinal microflora, growth 

performance, haemato-serological 

parameters, survival rate and body 

Aquaculture 

Nutrition 

 2016 



 

composition in juvenile beluga (Huso 

huso Linnaeus, 1754) 

 

39 

Host-derived probiotics Enterococcus 

casseliflavus improves resistance 

against Streptococcus iniae infection in 

rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) 

via immunomodulation 

 

Fish and Shellfish 

Immunology 

52 2016 

40 

The Effect of Ajwain (Trachyspermum 

ammi) Extracted by Ultrasound-

Assisted Solvent on Quality Properties 

of Silver Carp (Hypophthalmichthys 

molitrix) Surimi Stored at 4C 

 

Journal of Food 

Processing and 

Preservation 

 

40(2) 2016 

41 

Antibacterial activities of nisin 

encapsulated in zein and modified 

atmosphere packaging on rainbow 

trout (Oncorhynchus mykiss) fillet 

during chilled storage 4°C 

 

Iranian Journal of 

Fisheries Sciences 

 

14(2) 2015 

42 

Dietary peppermint (Mentha piperita) 

extracts promote growth performance 

and increase the main humoral 

immune parameters (both at mucosal 

and systemic level) of Caspian brown 

trout (Salmo trutta caspius Kessler, 

1877) 

 

Fish and Shellfish 

Immunology 

 

47(1) 2015 

43 

Use of Hydrolysates from Yellowfin 

Tuna (Thunnus albacares) Heads as a 

Complex Nitrogen Source for Lactic 

Food and 

Bioprocess 

Technology 

 

5(1) 2015 



 

Acid Bacteria 

 

 

 مرتبط بب حًزٌ فعبلیت گريٌ: پژيَشي داخلي -علمي  چبپ شذٌ در مجالت مقبالت -2

 سبل چبپ شمبرٌ مجلٍ عىًان مجلٍ عىًان مقبلٍ رديف

1
هطبلؿِ هربططات ثْساقتي ٍ فؿبز هيكطٍثي ذبٍيبض ٍ 

 هحيط فطآٍضي آى

هجلِ زاهپعقكي زاًكگبُ 

 تْطاى

7837 

2
يي اقطيكيبكلي ٍ ظا هطبلؿِ پتبًؿيل ضقس ٍ تَكؿيي

 زض هحيط ذبٍيبض Eكلؿتطيسيَم ثَتَليٌَم تيپ 

هجلِ زاهپعقكي زاًكگبُ 

 تْطاى

7837  

3
ثطضؾي تبثيط كلطيس ؾسين ٍ هتيل پبضاثي ثط ضقس هروط 

 تَضٍلَپؽ گلَهطاتب زض قطايط آظهبيكگبّي

 7837 پػٍّف ٍ ؾبظًسگي

4
كبضگبُ  77ثطضؾي ثْساقتي ٍ فيعيكَقيويبيي هيگَ زض 

 ؾول آٍضي اؾتبى ثَقْط

 7831 ثَلتي ؾلوي قيالت ايطاى

5
ثطضؾي حيبت قجِ ّيؿتبهيٌي ثِ زًجبل هبّي ٍ 

 ّبي آى فطآٍضزُ

 7837  هجلِ زاهساض

6
اظ هبّي زٍزي ،  Eجساؾبظي كلؿتطيسيَم ثَتَليٌَم تيپ 

 تبظُ ٍ ذبٍيبض

 ثَلتي ؾلوي قيالت ايطاى
 

7811 

7

فٌبًتطى اظ حَظُ جساؾبظي ثبكتطيْبي تجعيِ كٌٌسُ 

 جٌَثي زضيبي ذعض

هجلِ هحيط ظيؿت ٍ 

ثيَتكٌَلَغي ؾلَم 

 تحقيقبت

7831 

8

ثطضؾي فَى ثبكتطيْبي تجعيِ كٌٌسُ ًفتبلي زض 

 حَظُ جٌَثي زضيبي ذعض

هجلِ هحيط ظيؿت ٍ 

ثيَتكٌَلَغي ؾلَم 

 تحقيقبت

7831 

9

ثطضؾي كوي ٍ كيفي ؾوَم كلطُ ٍ كَزّبي 

 قيالتي اؾتبى هبظًسضاىقيويبيي زض ضٍزذبًِ ّبي 

هجلِ هحيط قٌبؾي 

 زاًكگبُ تْطاى

7831 



 

11
 7838 هجلِ ؾلَم زضيبيي ايطاى فلَض ثبكتطيبيي غبلت قبًِ زاض هْبجن زضيبي ذعض

11
تجعيِ ثيَلَغيكي ًفتبلي ثب اؾتفبزُ اظ ثبكتطيْبي هَجَز 

 ثٌبزض ًَقْط ٍ اهيطآثبزاؾتبى هبظًسضاى زض

 7831 هجلِ ؾلَم زضيبيي ايطاى

12

ثطضؾي تغييطات فيعيكَ قيويبيي ٍ هيكطٍثي ضٍغي هبّي 

 1تهفيِ قسُ كيلكب ٍ اضظيبثي ظهبى هبًسگبضي آى زض طي 

 هبُ  

1388  ثَلتي ؾلوي قيالت ايطاى

12
زض قيط گبٍ هٌطقِ  D3ثطضؾي تغييط هقساض ٍيتبهيي 

 ؾبضي زض ؾِ هبُ اٍل ؾبل

هجلِ ؾلوي ٍ پػٍّكي 

 زاًكگبُ آظاز ؾجعٍاض

 1389 

13

اضظيبثي تبثيط هْبض كٌٌسُ ثبؾيلَؼ ليكٌَفَضهيؽ ثط 

زض هحيط ككت آظهبيكگبّي  B1  ٍB2افالتَكؿيٌْبي 

 ٍ آضز هبّي كيلكب

هجلِ ؾلوي ٍ پػٍّكي 

 زاًكگبُ آظاز ؾجعٍاض

1389

14
ٍ اؾتبت ؾسين ثط ظهبًسگبضي فيلِ  Zثطضؾي تبثيط ًبيؿيي 

 زضجِ 1زهبي  هبّي كپَض ًقطُ اي زض طي ًگْساضي زض

هجلِ ؾلوي ٍ پػٍّكي 

 زاًكگبُ آظاز ؾجعٍاض

1389

15

زض قيطّبي ذبم ؾطضِ قسُ ثِ  K1آًبليع كوي ٍيتبهيي 

 كبضذبًِ قيط پبؾتَضيعُ پليكب قْطؾتبى ؾبضي

هجلِ ؾلَم زاهپعقكي 

 ايطاى

1387

16

 ككهٌسُ  تحهت  ّبي غلػت تأثيط قٌبؾي آؾيت ثطضؾي

 Ctenopharyngodon) ثطذهي  ثهط  زيبظيٌَى ؾن

idella) ( آهَض) ذَاض ؾلف كپَض ّبي اًسام اظ 

 ِ ُ  هجله  ؾلهَم  زاًكهگب

 هبظًسضاى پعقكي

1391

17

اضظيههبثي تههبثيط هْبضكٌٌههسُ ثبؾههيلَؼ ليكٌَفههَضهيؽ ثههط 

زض هحهههيط ككهههت  G1  ٍG2افالتَكؿهههيي ّهههبي 

 آظهبيكگبّي ٍ آضز هبّي كيلكب

هجلههِ  -ًكههطيِ قههيالت

 هٌبثؽ طجيؿي ايطاى

1391

18

ِ  زٍ قٌبؾبيي ٍ بظيجساؾ  ثهبكتطي اكؿهيس كٌٌهسُ    گًَه

 گهبظ  ايهي  كبّف زض آًْب اثط اضظيبثي ٍ ّيسضٍغى ؾَلفيس

 هعضؾِ ٍ آظهبيكگبّي قطايط زض ؾوي

 ظيؿههت ؾلوههي هجلههِ

 هيكطٍثي فٌبٍضي

1391

19
اثط آًتي ثبكتطيبيي ٍ آًتي اكؿيساًي ًبيؿيي ثط فيلِ هبّي 

 الح قسُقعل آال ثؿتِ ثٌسي قسُ ثِ ضٍـ اتوؿفط ان
 هجلِ قيالت آظاز قْط

1391

21
اضظيبثي ثيَاًهسيكبتَضّبي هيكطٍثهي ضٍزذبًهِ قهيطٍز زض     

 اؾتبى هبظًسضاى

هجلهههِ زاًكهههگبُ ؾلهههَم 

 پعقكي هبظًسضاى

1391



 

 

21

اؾتفبزُ اظ هروطّب ثِ هٌػَض تَليس پطٍتئيي تک يبذتِ اظ 

 اهؿبء ٍاحكبء تَى هبّيبى

 

هجلههِ ظيؿههت قٌبؾههي   

 ايطاى

1391

22

 تَأم ٍ تٌْبيي ثِ قيطاظي آٍيكي اؾبًؽ ٍ ًبيؿيي تأثيط

 زض قسُ تلقيح هًََؾيتَغًع جوؿيت ليؿتطيب ثط يكسيگط ثب

 فيتَفبگ هبّي قسُ چطخ گَقت

 نٌبيؽ ٍ تغصيِ ؾلَم هجلِ

 ايطاى غصايي

 1391 

23

اؾتفبزُ اظ زٍ گًَِ ثهبكتطي الكتيهک ثهِ هٌػهَض تَليهس      

قسُ كبضذبًجهبت   پطٍتئيي تک يبذتِ اظ آة هبّي تغليط

 پَزض هبّي كيلكب

غههصايي ٍ  ؾلههَم هجلههِ

  تغصيِ

1391

24

ثطضؾي تبثيط پطي ثيَتيک ايٌَليي ثط فبكتَضّبي ؾيؿهتن  

ايوٌههي ٍ هقبٍهههت هههبّي قههعل آال زض ثطاثههط ثههبكتطي   

 ثيوبضيعاي اؾتطپتَكَک

هجلههِ ظيؿههت قٌبؾههي   

 ايطاى 

1391

25

زهبّهبي  ثطضؾي اثط ثبكتطي الكتَثبؾهيلَؼ پالًتهبضٍم ٍ   

هرتلهف فههطآٍضي ثههط ذهَنهيبت كههبضكطزي ؾَؾههيؽ   

 ترويطي تْيِ قسُ اظ هبّي كپَض هؿوَلي 

هجلههِ ؾلههَم ٍ نههٌبيؽ   

 غصايي ايطاى  

1391

26

ٍاحكبء هبّي  ءاؾتفبزُ اظ پطٍتئيي ّيسضٍليعقسُ اهؿب
ؾٌَاى هحهيط   (  ثThunnus tonggolٍَِّض )

 ليؿهههتطيب هًََؾهههيتَغًع ككهههت پبيهههِ ثهههبكتطي
(Listeria monocytogenes  ) 

 

هجلههِ ؾلههَم ٍ نههٌبيؽ   

 غصايي ايطاى  

1391

27
 تلقهيح  هًََؾبيتَغًع ليؿتطيب ثط ًبيؿيي هْبضي اثط

 هبّي ؾَضيوي ٍ قسُ چطخ گَقت ثِ قسُ

 ِ ُ  هجله  ؾلهَم  زاًكهگب

 فؿب پعقكي

1391

28
ثطضؾي ضًٍس آلَزگيليؿتطيب زض هبّي فيتَفبک زٍزي قسُ 

 ثِ ضٍـ ؾطز

ي هجلههِ ؾلههَم ٍفٌههبٍض  

 غصايي

1391 

29

 Chlorella ثطضؾي اثطات ثبظزاضًسگي ؾهبضُ ي جلجک

vulgaris  ضٍي ثهههبكتطيBacillus subtilis  زض

 هحيط ككت آظهبيكگبّي

هجلههِ ؾلههَم ٍفٌههبٍضي   

 غصايي

1391 

31
ٍثٌههعٍات ؾههسين ثههط ضفتههبض ليؿههتطيب   Aتههبثيط ًبيؿههيي 

هًََؾيتَغًع ٍثطذي اظ پبضاهتطّبي هيكطٍثي ٍقيويبيي زض 
هجلهههِ ثْساقهههت ههههَاز 

1391 



 

 Hypophtalmichtys)فيلههِ هههبّي فيتَفههبک   

molitrix)   زضجهههِ  1ًگهههِ زاضي قهههسُ زض زههههبي

 ؾلؿيَؼ

 غصايي

31

ثِ هٌػهَض   (Bacillus sp)اؾتفبزُ اظ ثبكتطي ثبؾيلَؼ

تَليههس پههطٍتئيي تههک يبذتههِ اظ اهؿههبء ٍاحكههبء هههبّي   

 ((Thannus tonggolٍَّض

هجلِ ؾلَم ٍفٌَى زضيبيي 

 ْطذطهك

1391 

32

ٍ ثٌعٍات ؾسين ثط افهعايف    Zثطضؾي تبثيط ثبكتطيَؾيي 

 ظهبى هبًسگبضي فيلِ هبّي ؾفيس

هجلِ ؾلوهي ٍ پػٍّكهي   

 ؾلَم ٍ فٌبٍضي غصايي

1389 

33

اضظيبثي فبكتَضّبي ضقس ٍ ثْجَز زضنس ثقبء زض ثچِ هبّي 

 Aqualaseكپَض تغصيِ قسُ ثب ضغين حبٍي پطٍثيَتيک 

 بكتطي ثيوبضيعا اؾتطپتَكَكَؼزض ضٍيبضٍيي ثب ث

 7831 هجلِ آثعيبى ٍ قيالت

34

ِ  زٍ قٌبؾبيي ٍ جساؾبظي  ثهبكتطي اكؿهيس كٌٌهسُ    گًَه

 گهبظ  ايهي  كبّف زض آًْب اثط اضظيبثي ٍ ّيسضٍغى ؾَلفيس

 هعضؾِ ٍ آظهبيكگبّي قطايط زض ؾوي

 ظيؿههت ؾلوههي هجلههِ

 هيكطٍثي فٌبٍضي

1392

35

ذههْبي ايوٌهي ٍ   اثط ؾهبضُ ؾطذبضگل ثهط ثطذهي اظ قب  

ثبظهبًههسگي قههعل آالي ضًگههيي كوههبى زض ثطاثههط ثههب      

 اؾتطپتَكَكَک ايٌيبيي

 هجلِ ؾلوي قيالت ايطاى

31392

36

ٍيػگيْبي هيكطٍثي ٍ ثيَقويبيي ؾَؾيؽ ترويطي 

تْيِ قسُ اظ گَقت هبّي كپَض هؿوَلي ثب تكٌيک تلقيح 

ثبكتطي پسيَكَكَؼ پٌتبؾئَؼ زض زهبّبي هرتلف 

 اًكَثبؾيَى 

 

ايطاى هجلِ ؾلوي قيالت  

21392

37

ثطضؾي اثط ثبكتطي الكتَثبؾيلَؼ پالًتبضٍم ٍ زهبّبي 

هرتلف فطآٍضي ثط ذهَنيبت كبضكطزي ؾَؾيؽ 

 ترويطي تْيِ قسُ اظ هبّي كپَض هؿوَلي 

 

فهلٌبهِ ؾلَم ٍ نٌبيؽ 

 غصايي

411392

38

هقبيؿِ ثطذي اظ قبذهْبي ظيؿت ؾٌجي، ذًَي، تَليس 

ي هبزُ هبّي ؾفيس زض زٍ ضٍزذبًِ تجي ٍ هثلي زض هَلسي

 31-31قيطٍز طي ؾبلْبي 

هجلِ ؾلوي پػٍّكي 

 آثعيبى ٍ قيالت

141392



 

39

 گيبّبى اؾبًؿْبي اظ ثطذي ثبكتطيبيي ضس اثطات ثطضؾي

ِ  ككهَض  ثهَهي   آظهبيكهگبّي  قهطايط  ثهبكتطي زض  ؾليه

Streptococcus iniae 

 (3)12 هجلِ ثَم قٌبؾي  آثعيبى

1393

41

 هبّي پطٍضقي)فيل ذبٍيبضي هبّيبى تلفبت ؾلل يثطضؾ

 اؾهتبى زض  9-1388 ّهبي  ؾبل طي زض قيپ( هبّي ٍ

 هبظًسضاى

ُ  قهيالت،  هجلِ  زاًكهگب

 ٍاحههس اؾههالهي، آظاز

 آظازقْط

81393

41

 قبذههْبي  ثهط  فلفلي ًؿٌبؼ ؾهبضُ هرتلف ؾطَح تأثيط

 القِ ثچِ هبّي ؾفيس تطكيجبت ٍ ثبظهبًسگي ضقس،

Rutilus frisii kutum  

 هجلِ ثَم قٌبؾي آثعيبى

1394

42

ُ  هرتلهف  ؾطَح اثط  Mentha)فلفلهي  ًؿٌهبؼ  ؾههبض

piperita)    القهِ،  ثط قبذم ّهبي ضقهس، تطكيجهبت 

 ضًگهيي  آالي قهعل  ههبّي  ثبظهبًسگي ٍ ضٍزُ ثبكتطيْبي

 كوبى 

 هجلِ ثَم قٌبؾي آثعيبى 

41394

43
 ثهبكتطي تَؾط  آًتطاؾي ثيَلَغيک تجعيِ هيعاى ثطضؾي

 تجي ضٍزذبًِ ههت اظ قسُ جساؾبظي يّب

 ؾلههَم زاًكههگبُ هجلههِ

 پعقكي هبظًسضاى

 

1393

44

 هبّي فيلِ ثط ًبيؿيي اكؿيساًي آًتي ٍ ثبكتطيبيي آًتي اثط

 ثهب  قهسُ  ثٌهسي  ثؿتِ (MAP)كوبى ضًگيي آالي قعل

 Oncorhynchus) قهسُ  انهالح  اتوؿهفط  ضٍـ

mykiss) 

ُ  قهيالت،  هجلِ  زاًكهگب

 ٍاحههس اؾههالهي، آظاز

 ظازقْطآ

81393

45
 ههبّي  اظ قهسُ  تَليهس  پٌيعههبّي  غهصايي  اضظـ اضظيبثي

  (Hypopthalmichthys molitrix) فيتَفبک

هجلِ پػٍّكْبي ؾلهَم ٍ  

 نٌبيؽ غصايي ايطاى

1394

46
 زض اضگبًَفؿهفطُ  ككهْبي  حكهطُ  ثبقيوبًسُ هقساض تؿييي

 ايطاى قوبل ّبي ضٍزذبًِ كپَض زض ههت هبّي

بٍضي فهلٌبهِ ؾلهَم ٍ فٌه  

 غصايي

، ؾههطي 1قههوبضُ

8 ، 
7818 

47
 اظ يبذتِ تک پطٍتئيي تَليس هٌػَض ثِ هروطّب اظ اؾتفبزُ

 هبّيبى تَى احكبء ٍ اهؿبء

 جبًَضي پػٍّكْبي هجلِ

 ِ  قٌبؾهي  ظيؿهت  هجله

 ايطاى

، ؾهطي   11جلس 

1 ، 
7818 

 7811 ًكههطيِ هحههيط ظيؿههت   اضظيبثي تجعيِ ثيَلَغيک ؾوَم ككهبٍضظي كلهطُ تَؾهط    48



 

ثطذي اظ ثبكتطيْبي جسا قهسُ اظ ضٍزذبًهِ ّهبي اؾهتبى     

 هبظًسضاى

طجيؿههي زاًكههكسُ هٌههبثؽ  

 طجيؿي كطج
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 7831 31ؾبضي  –كٌگطُ هلي قبًِ زاضاى  Mnemiopsisزاض  اًگلْبي هْن قبًِ زاضاى ثب تبكيس ثط قبًِ 1

 زض  CCPكلؿهههههههههههههتطيسيَم ثَتَليٌهههههههههههههَم ثؿٌهههههههههههههَاى     1

 فطآٍضزُ ّبي قيالتي

 7837 37ثَقْط  –كٌگطُ هلي طت جٌَة 

 7837  37-زاًكگبُ قبّس كٌگطُ هيكطٍثكٌبؾي قٌبؾبيي فلَض ثبكتطيْبي تجعيِ كٌٌسُ ّيؿتبهيي زض هبّي كيلكب  1

 7837 37-زاًكگبُ قبّس كٌگطُ هيكطٍثكٌبؾي اثط هْبض كٌٌسُ جلجک كالزٍفَضا گلَهطاتب ثط ثطذي اظ ثبكتطيْبي ثيوبضيعا  1

 7837 37-زاًكگبُ قبّس كٌگطُ هيكطٍثكٌبؾي اظ ثبكتطيْبي ؾطهبگطا زض طي ٌّسليٌگ هبّي كيلكبجساؾبظي ٍ قٌبؾبيي ثؿضي  3

زض هبّي كيلكبي حول قهسُ ثهِ    TVNهقبيؿِ ثبكتطيْبي هعٍفيل ٍ ؾطهبگطا ثب  1

 ضٍـ ؾٌتي

 7837 37-زاًكگبُ قبّس كٌگطُ هيكطٍثكٌبؾي

   37-اؾترَاًي ّوبيف هلي هبّيبى يالتي ّبي ق زض فطآٍضزُ Eاّويت كلؿتطيسيَم ثَتَليٌَم تيپ  71

 

 

7837 



 

زض هبّي كيلكبي حول قسُ ثب يد  TVNهقبيؿِ ثبكتطيْبي هعٍفيل ٍ ؾطهبگطا ثب  77

 ٍ آة يد

 7837  37اؾترَاًي ّوبيف هلي هبّيبى

زض نيسگبّْبي هبّيهبى ذبٍيهبضي    HACCPضطٍضت اجطاي ثكبضگيطي ؾيؿتن  71

 اؾتبى

 7831 31-اٍليي ّوبيف غصا ٍ تغصيِ 

 7831 31-اٍليي ّوبيف غصا ٍ تغصيِ ثطضؾي اثط ضٍقْبي هرتلف ؾطز كطزى هبّي كيلكب زض جْت حفع كيفيت آى  78

اؾتفبزُ اظ ثبكتطيْبي ًَتطكيت ثِ هٌػَض تجعيِ ٍ ؾوَم كلطُ آلَزُ كٌٌسُ زضيهبي   71

 ذعض

 7837 37ثَقْط  -اٍليي كٌگطُ طت ٍ زضيب

فَضا ثط اؾهتبفيلَكَكَؼ اٍضئهَؼ ٍ اقطيكهيبكلي ثهب     اثط هْبضكٌٌسُ جلجک كالزٍ 71

 ثطزاضي آى زض ؾلن پعقكي تبكيس ثط لعٍم ثْطُ

 7831 ثيَتكٌَلَغي ايطاى ؾَهيي ّوبيف هلي

 7831 ؾيعزّويي كٌگطُ هلي نٌبيؽ غصايي ايطاى  اضظيبثي ظهبى هبًسگبضي زض ضٍغي هبّي تهفيِ قسُ هبّي كيلكب 71

 7831 ؾيعزّويي كٌگطُ هلي نٌبيؽ غصايي ايطاى  َزض هبّي كيلكب ثطضؾي انالح ضٍـ تَليس پ 71

هقبيؿِ تغييطات فيعيكَ قيويبيي ضٍغي ذبم، تهفيِ قهسُ ّيسضٍغًهِ ٍ پبضقهيبل     73

 ّيسضٍغًِ هبّي كيلكب

 7831 ؾيعزّويي كٌگطُ هلي نٌبيؽ غصايي ايطاى 

اؾهتبى  ثطضؾي ٍضؿيت اقتههبزي ٍ تَؾهؿِ كبضذبًجهبت تَليهس پهَزض ههبّي زض        71

 هبظًسضاى

 7831 ؾيعزّويي كٌگطُ هلي نٌبيؽ غصايي ايطاى 

ؾَهيي گطزّوهبيي زاهپعقهكبى ؾلهَم ثهبليٌي      ثطضؾي قٌبؾبيي فلَض َّاظي گطٍُ آًتطٍثبكتطيبؾِ ضٍزُ هبّي ؾَف 11

 ايطاى 

7831 

17  ِ ّهبي هرتلهف ؾهَزٍهًَبؼ تجعيهِ كٌٌهسُ تطكيجهبت        جساؾبظي ٍ هقبيؿِ گًَه

 ثي زضيبي ذعضاضٍهبتيک اظ حَظُ جٌَ

 7831 هبظًسضاى  ًرؿتيي ّوبيف ثيي الوللي زاًكگبُ

 7831 هبظًسضاى ًرؿتيي ّوبيف ثيي الوللي زاًكگبُ ثطضؾي اكَلَغي ثبكتطيْبي تجعيِ تطكيجبت ًفتي اظ حَظُ جٌَثي زضيبي ذعض  11

 7831  31 -ُ هيكطٍثكٌبؾيكٌگط ثطضؾي ٍجَز ثبكتطيْبي هَلس فؿبز ٍ ثيوبضي زض ذبٍيبض ٍ هحيط ؾول آٍضي آى  18

ثِ هٌػَض آظهبيكبت تلقيح ؾبظي  Eتْيِ اؾپَض ذبلم كلؿتطيسيَم ثَتَليٌَم تيپ  11

 زض ذبٍيبض زاى 

 7831 31-كٌگطُ هيكطٍثكٌبؾي

ثطضؾي اثط ثطذي اظ هَاز ًگْساضًسُ ثط ضقهس ثبكتطيْهبي ؾطهبزٍؾهت ٍ ؾهطهبگطا      11

 ذبٍيبض زاى ايطاى

 7831 31-كٌگطُ هيكطٍثكٌبؾي

 7831  31-كٌگطُ هيكطٍثكٌبؾي ثطضؾي ٍجَز هيكطٍثْبي غبلت ذبٍيبض ٍ هحيط فطآٍضي آى 11



 

  31-كٌگطُ هيكطٍثكٌبؾي يثطضؾي ؾيؿتوبتيک ضقس ؾَزٍهًَبؼ آئطٍجيٌَظا زض هحيط حبٍي ًفتبلي 11

 

 

7831 

 31-ز كطجزاًكگبُ آظا –كٌگطُ ظئًََظّب  هطٍضي ثط ثبكتطيْبي گطم هٌفي ٍ هثجت زض آثعيبى   13

 

7831 

 7838 38 -ّوبيف هلي قيالت  زض هبّي قطُ ثطٍى ٍ اٍظى ثطٍى 8 -هقبيؿِ اؾيسّبي چطة اهگب 11

 7838 38 -ّوبيف هلي قيالت  زض اضزک هبّي ، كپَض ، ؾفيس ٍ كيلكب 8 -هقبيؿِ اؾيسّبي چطة اهگب 81

زاضاي كهس   هقبؾِ هيكطٍثي ذبٍيبض ٍ هحيط فطآٍضي آى زض چْبض هطكع ؾول آٍضي 87

EC زض هبظًسضاى 

 7838 38 -ّوبيف هلي قيالت 

ثطضؾي هربططات ثْساقتي ، قيويبيي ٍ هيكطٍثي ذبٍيبض ٍ هحيط فطآٍضي آى زض  81

 زض هبظًسضاى ECچْبض هطكعؾول آٍضي زاضاي كس 

 7838 38 -ّوبيف هلي قيالت 

 

 

 7838 38 -بيف هلي قيالت ّو زض هبّي قطُ ثطٍى ٍ اٍظى ثطٍى 8 -هقبيؿِ اؾيسّبي چطة اهگب 88

 7838 38 -ّوبيف هلي قيالت  زض اضزک هبّي ، كپَض ، ؾفيس ٍ كيلكب 8 -هقبيؿِ اؾيسّبي چطة اهگب 81

81 Comparative study of TVN and psycrotrophic  

bacteria in Persian granular caviar during 

processing and cold storage. 
 

5th International Symposium 

on Sturgeon 

2005 

آًبليع كوي ٍ كيفي ؾوَم كلطُ زض ضٍزذبًِ ّبي قيطٍز ، ثهبثلطٍز ٍ تجهي    81

 زض اؾتبى هبظًسضاى

زٍهيي زؾتبٍضزّبي پػٍّكي ؾبظهبى حفبغهت  

 هحيط ظيؿت

7838 

ثطضؾي اثط ثطذي اظ هَاز ًگْساضًسُ ثط ضقس ثبكتطيْبي ؾطهبگطا زض ذبٍيهبض   81

 زاى 

 7838 هكْس -َلَغي كبضثطزي زٍهيي كٌگطُ ثي

تَليس پطٍثيَتيک ثبكتطيبيي ثِ هٌػَض كبّف آهًَيبک ، ًيتطيت زض ههعاضؼ   83

 پطٍضقي هبّيبى گطهبثي 

اٍليي ّوهبيف ؾطاؾهطؼ ثيَلهَغي ،جبهؿهِ ،     

 هكْس -ًگبّي ثِ آيٌسُ 

7838 



 

81 Mnemiopsis leidyi تبثيط قبًِ زاض 

   ثط جوؿيت ثبكتطيْب زض قطايط آظهبيكگبّي

اٍليي ّوهبيف ؾطاؾهطؼ ثيَلهَغي ،جبهؿهِ ،     

 هكْس -ًگبّي ثِ آيٌسُ 

7838 

 Mnemiopsisپهطاكٌف ثبكتطيْهبي گهطم هٌفهي ترويهطي ٍ غيهط         11

leidyi ترويطي ثط قبًِ زاض 

اٍليي ّوهبيف ؾطاؾهطؼ ثيَلهَغي ،جبهؿهِ ،     

 هكْس -ًگبّي ثِ آيٌسُ 

7838 

 حكهههههههطُ ككهههههههْبي ظيؿهههههههتي ٍ ثطتهههههههطي آى ثهههههههط     17

 قيويبييحكطُ ككْبي 

 اٍليي ّوبيف هلي ايوٌي ظيؿتي

 كطج 7838ثْوي  11تب  13

7838 

اٍليي كٌگهطُ زاًكهگبّي ثيوبضيْهبي هكهتطک      هطٍضي ثط ثبكتطيْبي گطم هثجت ظئًََظ زض آثعيبى  11

 كطج 7831 11تب  11اًؿبى ٍزام 

7831 

 

 

گعاضقي اظ جساؾبظي ثبكتطي پليؿيَهًَبؼ قيگلَئيسظ اظ گبٍ هبّي حبقيِ  18

 جٌَثي زضيبي ذعض

اٍليي كٌگهطُ زاًكهگبّي ثيوبضيْهبي هكهتطک     

 كطج 7831 11تب  11اًؿبى ٍزام 

7831 

 

 

جساؾبظي ؾِ گًَِ اظ ثبكتطيْبي تجعيِ كٌٌهسُ ًفتهبلي اظ حَضهِ جٌهَثي      11

 زضيبي ذعض 

 قكويي ّوبيف ؾلَم ٍ فٌَى زضيبيي

 تْطاى 

 7831اؾفٌس 

يويبيي زض ضٍزذبًِ قهيطٍز  ثطضؾي كوي ٍ كيفي ؾوَم كلطُ ٍ كَزّبي ق 11

 اؾتبى هبظًسضاى

 قكويي ّوبيف ؾلَم ٍ فٌَى زضيبيي

 تْطاى 

 7831اؾفٌس 

ثطضؾي كوي ثبكتطيْبي ّتطٍتطٍف ضٍزذبًِ ّطاظ ٍ اثط ذَزپهباليي آى ثهط    11

 تطاكن ايي ثبكتطيْب

 قكويي ّوبيف ؾلَم ٍ فٌَى زضيبيي

 تْطاى 

 7831اؾفٌس 

 قكويي ّوبيف ؾلَم ٍ فٌَى زضيبيي يتَفبگ تبظُ ٍ زٍزي قسُثطضؾي ٍجَز ليؿتطيب زض هبّي ف 11

 تْطاى 

 7831اؾفٌس 

پطاكٌف ثبكتطيْبي تجعيِ كٌٌسُ ؾوَم كلطُ زض ضٍزذبًهِ ّهبي قهيالتي     13

 اؾتبى هبظًسضاى

 7831آشض  اٍليي ّوبيف ثيي الوللي ؾلَم ظيؿتي 



 

 7831اؾفٌس  چْبضهيي كٌگطُ زاهپعقكي ايطاى پطٍضقي ثطضؾي ٍ جساؾبظي ثبكتطي ؾيتطٍثبكتط فطًٍسي اظ ثطذي هبّيبى  11

 7831اؾفٌس  چْبضهيي كٌگطُ زاهپعقكي ايطاى ثطضؾي ٍ جساؾبظي ثبكتطي پليعيَهًَبي قيگلَئيسظ اظ ثطذي هبّي قعل آال 11

 7831اؾفٌس  چْبضهيي كٌگطُ زاهپعقكي ايطاى ثطضؾي ٍ جساؾبظي ثبكتطي پبؾتَضال اظ ثطذي هبّيبى پطٍضقي 17

11 The survey of distribution and density of 

38Acipenser persicus in lower 10 meter deep in 

southern of Caspian Sea 

 

5th International Symposium 

on Sturgeon 

 

2005 

اضظيبثي تجعيِ ؾوَم كلطُ تَؾط ثبكتطيْبي جسا قسُ اظ   ضٍزذبًهِ ّهبي    18

 اؾتبى

ػٍّكي ؾبظهبى حفبغهت  زٍهيي زؾتبٍضزّبي پ

 هحيط ظيؿت

7838 

11 Evaluation of microbial and chemical hazards of 

caviar and its processing plants involving 

European Community code 

 

5th International Symposium 

on Sturgeon 

 

 

2005 

11 Quantity and quality of organochlorine 

pesticides in some rivers in north of Iran 

Aquaculture Europe 2007 2007 

ثطضؾي ثطذي فبكتَضّبي قيويبيي ٍ هيكطٍثي زض زٍ ههبّي ثيهگ ّهس ٍ     11
 كپَض ؾلفرَاض

 7831 كٌگطُ ثيي اللولي ظيؿت قٌبؾي ايطاى

11 SANITARY MICROBIOLOGICAL AND 

PARASITOLOGICALOF OF M. Leidyi AND 

Beroe ovata 

Aquaculture Europe 2007 2007 

13 Isolation and identification of Vibrio vulnificus from 

cultured Great sturgeon (Huso huso) in Iran 

Aquaculture Europe 2007 2007 

11 The Caspian Sea exotic ctenophore Mnemiopsis leidyi 

and bacteria interaction in a laboratory model 

 

Managing Alien Species for 

Sustainable Development of 

Aquaculture and Fisheries 

1113 



 

11 Gram negative bacteria presence in the Caspian Sea 

ctenophore Mnemiopsis leidyi 

 

Managing Alien Species for 

Sustainable Development of 

Aquaculture and Fisheries 

1113 

17 A review on Iranian exotic aquatic animals 

 

Managing Alien Species for 

Sustainable Development of 

Aquaculture and Fisheries 

1113 

Kluveromycesاؾتفبزُ اظ هروط  11 ثِ هٌػَض كبّف افالتَكؿيي زض هحيط  

 ككت آظهبيكگبّي ٍ پَزض هبّي كيلكب

هٌبثؽ قيالتي زضيبي ًرؿتيي ّوبيف هلي 

 ذعض
7831 

تبثيط ؾسين اؾتبت ثط ثقبء ليؿتطيب هًََؾيتَغًع زض فيلِ هبّيبى ؾفيس ٍ كفبل  18

زضجِ 11ٍ  1ًگْساضي قسُ  زض زٍ زهبي   

ًرؿتيي ّوبيف هلي هٌبثؽ قيالتي زضيبي 

 ذعض
7831 

11 Fishery by product as a nutrient source for bacteria 

growth media 

2nd International Student 

Conference of Biotechnolgy 
1113 

11 Enzymatic hydrolysis of Yellowfin tuna head waste 2nd International Student 

Conference of Biotechnolgy 
1113 

11 The effect of enzymatic hydrolysis on amino acids 

composition of Persian sturgeon viscera  protein 

hydrolysate 

 ّجسّويي كٌگطُ هلي نٌبيؽ غصايي
7831 

تبثيط هْبضكٌٌسُ ؾهبضُ جلجک كلطال ثط ليؿتطيب هًََؾيتَغًع زض هحيط ككت  11

 آظهبيكگبّي

ّوبيف هٌطقِ اي آثعي پطٍضي ًَيي ٍ تَؾؿِ 

 پبيساض
7831 

ي كپَض زضيبي ذعضاضظيبثي اثط پطٍثيَتيک اكَاالظ ثط قبذهْبي ضقس ٍ ثقبء هبّ 13 ّوبيف هٌطقِ اي آثعي پطٍضي ًَيي ٍ تَؾؿِ  

 پبيساض
7831 

11 Use of hydrolysates from Silver carp heads as a 

peptone for Vibrio anguillarum and optimization 

using CCD and RSM 

 

3 st International Conference 

on Environmental Industrial 

and Applied Microbiology   

1111 



 

11 Pepton hydrolysates of Silver carp heads as nitrogen 

for Aeromonas salmonicida and optimization using 

CCD and RSM 

 

3 st International Conference 

on Environmental Industrial 

and Applied Microbiology   

1111 

17 
Physico-chemical and bacteriological studies of trout 

farms along the Haraz river 

1st International Congress on 

Aquatic Animal Health 

Management and Disease 

1111 

ثطضؾي تغييطات فبكتَضّبي ذًَي ٍ ثطذي فبكتَضّبي ثيَقيويبيي ٍ. آًعيوي  11

ؼ اؾتبى هبظًسضاىهبّيبى هجتال ثِ اؾتطپتَكَكَظيؽ زض يكي اظ هعاض  

 اٍليي كٌگطُ هلي ؾلَم آظهبيكگبّي زاهپعقكي
7833 

18 The potential of pond culture of Artemia in Sistan 

province 

Artemia 2009 International 

Symposium/Workshop on 

Distribution and Biology of 

Artemia Urmia Conference of 

Biotechnolgy 

1111 

زض افعايف ظهبى  Zبًؿيل آًتي ثبكتطيبيي ٍ آًتي اكؿيساًي ثبكتطيَؾيي پت 11

 1هبًسگبضي فيلِ هبّي قعل آالي ثؿتِ ثٌسي قسُ زض ذالء ٍ ًگْساضي قسُ زض 

 زضجِ

قكويي ّوبيف هلي ثيَتكٌَلَغي جوَْضي 

 7833 اؾالهي ايطاى

11 Use of hydrolysates from Silver carp heads as a 

peptone for Vibrio anguillarum and optimization 

using CCD and RSM 

 

3 st International Conference 

on Environmental Industrial 

and Applied Microbiology   

1111 

 ًگْساضًسُ ّبي ثيَلَغيكي هحهَالت غصايي 11

 

 اٍليي ؾويٌبض هلي اهٌيت غصايي

 
7811 

وؿفط انهالح قهسُ ثهِ هٌػهَض افهعايف ظههبى       اؾتفبزُ اظ تكٌيک ثؿتِ ثٌسي ات 11

 هبًسگبضي هبّي قعل آال

 

 اٍليي ؾويٌبض هلي اهٌيت غصايي

 

7811 



 

هقبيؿِ ثطذي اظ اؾيسّبي چطة ضطٍضي زض ضٍغي هبّي ذبم تهفيِ قسُ ههبّي   13

 كيلكب

 اٍليي ؾويٌبض هلي اهٌيت غصايي

 

7811 

 اٍليي ؾويٌبض هلي اهٌيت غصايي سُ ؾط هبّي تي ظضز ثبلِاثط ظهبى ثط زضجِ ّيسضٍليع پطٍتئيي ّبي ّيسضٍليع ق 11

 

7811 

تبثيط ظهبى ثط زضجِ ّيسضٍليع پطٍتئيي ّبي ضبيؿبت پؽ اظ پرهت ههبّي تهي ثهب      31

 اؾتفبزُ اظ آًعين آلكبالظ

 اٍليي ؾويٌبض هلي اهٌيت غصايي

 

7811 

 7811 تَؾؿِ پبيساضؾَهيي ّوبيف زاذلي قيالت ٍ هيكطٍفلَض ٍ پبتَغًْبي هَلس فؿبز هبّي 37

 اثطآاليٌسگي نٌبيؽ ثط ضٍزذبًِ ّب 31

 

 ظيؿتي زض هحيط ظيؿت

 

7811 

اؾتفبزُ اظ ثيَفيلن هيكطٍثي زض اؾترطّب، في آٍضي كن ّعيٌِ ثطاي افعايف تَليس  38

 هبّي

 7811 اٍليي ّوبيف هلي آثعي پطٍضي ايطاى 

زض پؿهبة  ثطضؾي آلَزگي هيكطٍثي تَتبل كلي فهطم ٍ فكهبل كلهي فهطم      31
 ضٍزذبًِ ّطاظ

زٍهههيي كٌگههطُ هلههي ؾلههَم آظهبيكههگبّي     

 7817 زاهپعقكي

31 
 اًگل ًوبتَز ترنّطاظ ثِآلَزگي پؿبة ضٍزذبًِ

زٍهههيي كٌگههطُ هلههي ؾلههَم آظهبيكههگبّي     

 زاهپعقكي

7817 

اؾتفبزُ اظ هحيط ككت كطٍهَغى ثِ هٌػَضتكريم ثبكتطيْبي گطٍُ كلهي فهطم    31

 ٍاقطقيب كلي

لههي ؾلههَم آظهبيكههگبّي   زٍهههيي كٌگههطُ ه 

 زاهپعقكي

7817 

اؾتفبزُ اظ هحيط ككت جسيس كطٍهَغى ثِ هٌػَض جساؾبظي ليؿتطيب هًََ ؾيتَغًع  31

 اظ هَاز غصايي ٍ آة 

 

زٍهههيي كٌگههطُ هلههي ؾلههَم آظهبيكههگبّي     

 زاهپعقكي

7817 

هؿطفههي هحههيط ككههت جسيههس ثههط پبيههِ ضههبيؿبت آثعيههبى ثههِ هٌػههَض ككههت     33

 هيكطٍاضگبًيؿوْب 

كٌگههطُ هلههي ؾلههَم آظهبيكههگبّي     زٍهههيي

 زاهپعقكي

7817 

هقبيؿِ ظهبى هبًسگبضي فيلِ هبّي قعل آالي ضًگيي كوبى ثؿتِ ثٌهسي قهسُ ثهب     31

 ضٍـ اتوؿفط انالح قسُ ٍ ثؿتِ ثٌسي زض ذالء زض زهبي يرچبل

 7817 زٍهيي ؾويٌبض هلي اهٌيت غصايي

 7817 زٍهيي ؾويٌبض هلي اهٌيت غصاييبُ اؾهپطي زضايهط زض   ثطضؾي كبضايي ًبيؿيي اًكپؿَلِ قسُ ثب ظئهيي تَؾهط زؾهتگ    11



 

 زهبّبي زضًٍي هرتلف

ثطضؾي هيعاى قيَؼ قطچ ظزگي ترن تبؼ هبّي ايطاًهي زض زٍضُ اًكَثبؾهيَى زض    17

 هطكع تكثيط ٍ پطٍضـ هبّيبى ذبٍيبضي قْيس هطجبًي

 7817 اٍليي كٌگطُ قبضچ قٌبؾي ايطاى

11 Inhibitory effect of gram negative bacteria as 

biocontro; agent of fungi 

 7817 چْبضزّويي كٌگطُ هيكطٍة قٌبؾي

اؾتفبزُ اظ آًعيوْبي حيَاًي ثِ هٌػَض ّيسضٍليع هبّي كيلكب ٍ اؾهتفبزُ اظ پپتهَى    18

 تَليس قسُ ثؿٌَاى هحيط ككت پبيِ هروطّب

 

 7831 اٍليي ّوبيف هلي هٌطقِ اي زضيبي ذعض

ثِ هٌػَض افعايف ظهبى هبًسگبضي فيلِ هبّي  Zت ؾسين ٍ ًبيؿيي اؾتفبزُ اظ ثتعٍا 11

 فيتَفبگ ٍ هطبلؿبت تلقيحي ثب ليؿتطيب هًََؾيتَغًع

 

 7831 اٍليي ّوبيف هلي هٌطقِ اي زضيبي ذعض

تؿييي هقساض ثبقيوبًسُ حكهطُ ككهْبي اضگبًَفؿهفطُ زض ههبّي ؾهفيس زض هههت        11

 ضٍزذبًِ ّبي قوبل ككَض

 

ٌطقِ اي زضيبي ذعضاٍليي ّوبيف هلي ه  7831 

تؿييي هقساض ثبقيوبًسُ حكهطُ ككهْبي اضگبًَفؿهفطُ زض ههبّي كپهَض زض هههت        11

 ضٍزذبًِ ّبي قوبل ككَض

 

 7831 اٍليي ّوبيف هلي هٌطقِ اي زضيبي ذعض

 Bacillusؾليهِ ثهبكتطي    Chlorella vulgariتبثيط هْبضكٌٌهسگي جلجهک    11

subtilis  

 

زضيبي ذعضاٍليي ّوبيف هلي هٌطقِ اي   7831 

اؾتفبزُ اظ پطٍتئيي ّيسضٍليع قسُ هبّي كيلكب ثؿٌَاى هحيط ككت پبيِ ثبكتطيْبي  13

 گطٍُ الكتيک

 7831 اٍليي ّوبيف هلي هٌطقِ اي زضيبي ذعض

11 
 ثطضؾي هؿتوط تطكيجبت ًفتي زض حَظُ جٌَثي زضيبي ذعض

 7831 اٍليي ّوبيف هلي هٌطقِ اي زضيبي ذعض



 

يؿتن پؿبة ذٌک كٌٌسُ ًيطٍگبُ قْيس ؾليوي ًكهبء ثهط هحهيط    ثطضؾي اثطات ؾ 711

 ظيؿت زضيبي ذعض

 7831 اٍليي ّوبيف هلي هٌطقِ اي زضيبي ذعض

717 

Fisheris by products as a nutrient source for 

important aquaculture bacteria 

 زٍهيي كٌگطُ 

ثيي الوللي هسيطيت ثْساقتي  ٍ ثيوبضيْبي 

 آثعيبى

7831 

711 

Inhibitory effect of bacteria like Pseudomonas 

aeroginosa on in vitro Saprolegnia growth  

 زٍهيي كٌگطُ 

ثيي الوللي هسيطيت ثْساقتي  ٍ ثيوبضيْبي 

 آثعيبى

7831 

ثطضؾي ثبكتطيْبي ليؿتطيب، هعٍفيل ٍ ؾطهبگطا زض هبّي ؾفيس زضيبي ذعض ٍ كپهَض   718

 گْساضي زض يرچبلًقطُ اي زٍزي ثِ ٌّگبم ً

ًرؿتيي ّوبيف هلي فطآٍضي ٍ ثْساقت 

 فطآٍضزُ ّبي قيالتي

7831 

 تَليس ؾيالغ اظ هبّي كيلكب ثب اؾتفبزُ اظ ترويط قيويبيي ٍ هيكطٍثي 711

 

ًرؿتيي ّوبيف هلي فطآٍضي ٍ ثْساقت 

 فطآٍضزُ ّبي قيالتي

7831 

قجل ٍ ثؿس اظ پرهت ههبّي    تبثيط آًعيوْبي پطٍتئبظ ثبكتطيبيي ثط ّيسضٍليع ضبيؿبت 711

 تَى

 

ًرؿتيي ّوبيف هلي فطآٍضي ٍ ثْساقت 

 فطآٍضزُ ّبي قيالتي

7831 

 اؾتفبزُ تطكيجي آًعيوْبي زاذلي ٍ ذبضجي ثِ هٌػَض ّيسضٍليع هبّي كيلكب 711

 

ًرؿتيي ّوبيف هلي فطآٍضي ٍ ثْساقت 

 فطآٍضزُ ّبي قيالتي

7831 

 آهَضتبثيط ظهبى ثط ضًٍس ّيسضٍليع ؾط هبّي  711

 

ًرؿتيي ّوبيف هلي فطآٍضي ٍ ثْساقت 

 فطآٍضزُ ّبي قيالتي

7831 

 ثبكتطيَؾيي ّب: ًگْساض ثيَلَغيكي هحهَالت قيالتي 713

 

ًرؿتيي ّوبيف هلي فطآٍضي ٍ ثْساقت 

 فطآٍضزُ ّبي قيالتي

7831 



 

هقبيؿِ آًعيوْبي هيكطٍثي ٍ حيَاًي ثِ هٌػَض تَليس پهطٍتئيي ّيهسضٍليع قهسُ اظ     711

 يلكبهبّي ك

 

ًرؿتيي ّوبيف هلي فطآٍضي ٍ ثْساقت 

 فطآٍضزُ ّبي قيالتي

7831 

اؾتفبزُ تطكيجي اظ ًبتبهبيؿيي ٍ ؾسين اؾتبت ثِ هٌػَض افعايف ظههبى هبًهسگبضي    771

 فيلِ هبّي فيتَفبگ 

 

ًرؿتيي ّوبيف هلي فطآٍضي ٍ ثْساقت 

 فطآٍضزُ ّبي قيالتي

7831 

ء ٍ احكبء هبّي كپَض پطٍضقهي ثهب اؾهتفبزُ اظ    تَليس پطٍتئيي ّيسضٍليع قسُ اظ اهؿب 777

 ّيسضٍليع آًعيوي

 

ًرؿتيي ّوبيف هلي فطآٍضي ٍ ثْساقت 

 فطآٍضزُ ّبي قيالتي

7831 

 آًبليع كوي ٍ كيفي اؾيسّبي چطة زض پطٍتئيي ّيسضٍليع قسُ هبّي كيلكب 771

 

ًرؿتيي ّوبيف هلي فطآٍضي ٍ ثْساقت 

 فطآٍضزُ ّبي قيالتي

7831 

 : ًگْساضًسُ ثيَلَغيک هحهَالت قيالتيكيتَظاى  778

 

ًرؿتيي ّوبيف هلي فطآٍضي ٍ ثْساقت 

 فطآٍضزُ ّبي قيالتي

7831 

ٍ ؾسين الكتبت ثط ظهبى هبًسگبضي  فيلِ هبّي كپَض  Aاؾتفبزُ تطكيجي اظ ًبيؿيي  771

 زضجِ  1ًقطُ اي زض زهبي 

 

ًرؿتيي ّوبيف هلي فطآٍضي ٍ ثْساقت 

 فطآٍضزُ ّبي قيالتي

7831 

 inزض قهطايط   B1  ٍB2اضظيبثي تبثيط هروط كبًسيسا كطٍظُ اي ثط افالتَكؿهيي   771

vitro  ٍin vivo 

ًرؿتيي ّوبيف هلي فطآٍضي ٍ ثْساقت 

 فطآٍضزُ ّبي قيالتي

7831 

 (MAP)آال  قعل هبّي فيلِ هبًسگبضي ظهبى افعايف هٌػَض ثِ ًبيؿيي اظ اؾتفبزُ 771

 (Oncorhynchus mykiss) قسُ حانال اتوؿفط ضٍـ ثب ثٌسي ثؿتِ زض 

 7817 زٍهيي ّوبيف هلي هٌبثؽ قيالتي زضيبي ذعض

ثطضؾي اثطات ظيؿت هحيطي ؾوَم ٍ كَزّبي قيويبيي ثطذي اظ ضٍزذبًهِ ّهبي    771

 قيالتي اؾتبى هبظًسضاى 

ؾهَهيي ّوهبيف تغييهط اقلهين ٍ گهبُ قٌبؾههي      

 زضذتي زض اكَؾيؿتوْبي طجيؿي 

7817 



 

ن زيبظيٌَى زض آة ٍ ثؿتط ضٍزذبًِ ثبثلطٍز ٍ تكهريم ضاثطهِ   ثطضؾي ثبقيوبًسُ ؾ 773

 ّوجؿتگي ثيي آًْب 

ّفههسّويي كٌفههطاًؽ ؾطاؾههطي ٍ پٌجوههيي   

 كٌفطاًؽ ثيي الوللي ظيؿت قٌبؾي ايطاى 

7817 

 ًگْساضًسُ ّبي ثيَلَغيكي هحهَالت غصايي 771

 

 اٍليي ؾويٌبض هلي اهٌيت غصايي

 

7811 

اتوؿفط انالح قسُ ثِ هٌػَض افعايف ظهبى  اؾتفبزُ اظ تكٌيک ثؿتِ ثٌسي 711

 هبًسگبضي هبّي قعل آال

 

 اٍليي ؾويٌبض هلي اهٌيت غصايي

 ؾرٌطاًي

7811 

هقبيؿِ ثطذي اظ اؾيسّبي چطة ضطٍضي زض ضٍغي هبّي ذبم تهفيِ قسُ هبّي  717

 كيلكب

 اٍليي ؾويٌبض هلي اهٌيت غصايي

 ؾرٌطاًي

7811 

تئيي ّبي ّيسضٍليع قسُ ؾط هبّي تي ظضز ثبلِاثط ظهبى ثط زضجِ ّيسضٍليع پطٍ 711  اٍليي ؾويٌبض هلي اهٌيت غصايي 

 ؾرٌطاًي

7811 

تبثيط ظهبى ثط زضجِ ّيسضٍليع پطٍتئيي ّبي ضبيؿبت پؽ اظ پرت هبّي تي ثب  718

 اؾتفبزُ اظ آًعين آلكبالظ

 اٍليي ؾويٌبض هلي اهٌيت غصايي

 ؾرٌطاًي

7811 

فؿبز هبّيهيكطٍفلَض ٍ پبتَغًْبي هَلس  711  7811 ؾَهيي ّوبيف زاذلي قيالت ٍتَؾؿِ پبيساض 

 اثطآاليٌسگي نٌبيؽ ثط ضٍزذبًِ ّب 711

 

 ظيؿتي زض هحيط ظيؿت

 

7811 

اؾتفبزُ اظ ثيَفيلن هيكطٍثي زض اؾترطّب، في آٍضي كن ّعيٌِ ثطاي افعايف تَليس  711

 هبّي

 7811 اٍليي ّوبيف هلي آثعي پطٍضي ايطاى 

هيكطٍثي تَتبل كلي فطم ٍ فكبل كلي فطم زض پؿبة  ثطضؾي آلَزگي 711
 ضٍزذبًِ ّطاظ

 

زٍهههيي كٌگههطُ هلههي ؾلههَم آظهبيكههگبّي     

 7817 زاهپعقكي

آلَزگي پؿبة ضٍزذبًِ 713 ّطاظ ثِ ترن  اًگل ًوبتَز 

 

 

زٍهههيي كٌگههطُ هلههي ؾلههَم آظهبيكههگبّي     

 7817 زاهپعقكي



 

يْبي گطٍُ كلهي فهطم   اؾتفبزُ اظ هحيط ككت كطٍهَغى ثِ هٌػَضتكريم ثبكتط 711

 ٍاقطقيب كلي

زٍهههيي كٌگههطُ هلههي ؾلههَم آظهبيكههگبّي     

 7817 زاهپعقكي

اؾتفبزُ اظ هحيط ككت جسيس كطٍهَغى ثِ هٌػَض جساؾبظي ليؿتطيب هًََ ؾيتَغًع  781

 اظ هَاز غصايي ٍ آة 

 

زٍهههيي كٌگههطُ هلههي ؾلههَم آظهبيكههگبّي     

 7817 زاهپعقكي

بت آثعيبى ثِ هٌػَض ككت هؿطفي هحيط ككت جسيس ثط پبيِ ضبيؿ 787

 هيكطٍاضگبًيؿوْب 

 

زٍهههيي كٌگههطُ هلههي ؾلههَم آظهبيكههگبّي     

 7817 زاهپعقكي

هقبيؿِ ظهبى هبًسگبضي فيلِ هبّي قعل آالي ضًگيي كوبى ثؿتِ ثٌسي قسُ ثب  781

 ضٍـ اتوؿفط انالح قسُ ٍ ثؿتِ ثٌسي زض ذالء زض زهبي يرچبل

 7817 زٍهيي ؾويتبض هلي اهٌيت غصايي

ضؾي كبضايي ًبيؿيي اًكپؿَلِ قسُ ثب ظئيي تَؾط زؾتگبُ اؾپطي زضايط زض ثط 788

 زهبّْپبي زضًٍي هرتلف

 7817 زٍهيي ؾويتبض هلي اهٌيت غصايي

ثطضؾي هيعاى قيَؼ قطچ ظزگي ترن تبؼ هبّي ايطاًي زض زٍضُ اًكَثبؾيَى زض  781

 هطكع تكثيط ٍ پطٍضـ هبّيبى ذبٍيبضي قْيس هطجبًي

قٌبؾي ايطاى اٍليي كٌگطُ قبضچ  7817 

781 Inhibitory effect of gram negative bacteria as 

biocontro; agent of fungi 

 7817 چْبضزّويي كٌگطُ هيكطٍة قٌبؾي
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 ؾٌَاى  ضزيف 
 ًبم ًبقط

ؾبل اًتكبض    

ضزاًكگبُ آظاز ٍاحس ؾجعٍا اطلؽ ضًگي هيكطٍثكٌبؾي ؾولي   7  7837 



 

هقسهِ اي ثط هيكطٍثكٌبؾي ؾوَهي ٍ غصايي  1

 آظهبيكگبّيي

 7833 زاًكگبُ آظاز ٍاحس ؾجعٍاض

 7831 زاًكگبُ آظاز ٍاحس ؾجعٍاض ثبكتطي قٌبؾي 8

 

 

 


