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رديف

مدرك تحصيلی

3

فوق ليسانس

رشته تحصيلی

محل تحصيل

زيست شناسي گرايش

دانشگاه آزاد اسالمي

ميکروبيولوژی

واحد جهرم

سال اخذ
مدرك

معدل

1376

17/17

توضيحات
فارغ التحصيل
رتبه دوم

عنوان پايان نامه کارشناسي ارشد  :بررسي علل فساد پنير سفيد ايراني و ارائه راه حلهاي عملي در باالبردن كيفيت آن (با نمره
 )19/25تحت نظر اساتيد  :دکتر احمد کرباس (  - Ph.Dعلوم پايه) و دکتر علي مير جليلي (  -Ph.Dعلوم پزشکي).



دوره هاي آموزشي كوتاه مدت:

-

طي  26دوره آموزشي کوتاه مدت طبق جدول.14 -3 :
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-12پروژه ها و طرحهای تحقيقاتي :
رديف

شماره

عنوان پروژه /طرح

مصوب

نوع تحقيق

پروژه "بررسی مدیریت بهداشت و پایش عوامل عمده
12

بیماریزای عفونی مولدین و تخم های چشم زده ماهیان
قزل آالی رنگین کمان در مرکز تحقیقات ژنتیک و

واحد اجرا

2-12-12-92139

مستقل

و اصالح نژاد ماهيان
سردابي شهيد مطهری
مرکز تحقيقات ژنتيک

کمان و برنامه ريزی زير ساخت های ژنتيک و اصالح

2-12-12-90020

مستقل

نژاد ياسوج"

در کاهش بارآلودگي باکتريهای بيماريزا در مراکز تکثير
ميگو"
بررسي تاثير باکتريها ( پروبيوتيکها) بر رشد و بازماندگي
و مقاومت ميگوها در مراحل مختلف تکثير و پرورش
بررسي وضعيت بهداشت و بيماريهای مراکز تکثير و

8

و اصالح نژاد ماهيان
سردابي شهيد مطهری

همکار

خاتمه يافته

1390

1392

ياسوج

پروژه "بررسي کارائي روشهای مختلف تيمار نمودن آب

9

مجری

در حال اجرا

1392

1394

ياسوج

پروژه " بهبود ژنتيکي مولدين ماهي قزل آالی رنگين

10

پروژه /طرح

شروع

خاتمه

گزارش نهايي

مرکز تحقيقات ژنتيک

اصالح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج"

11

سمت در

وضعيت

سال

سال

شماره ثبت

پرورش ميگوی کشور (بررسي عوامل بالقوه بيماريزا در
مراکز تکثير و پرورش ميگو)

کد
2-80-12-89184
کد 79 -003-001
0-100-200000
-05-0000-84001

بررسي کاربرد اسانس آويشن شيرازی در کنترل

0-100-200000

7

آلودگيهای قارچي چند گونه از آبزيان پرورشي

-05-0000-85009

6

بررسي امکان تهيه واکسن غير فعال جهت ايجاد مقاومت

34-12

صفحه:
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پژوهشکده ميگوی

خاص

کشور
پژوهشکده ميگوی

ملي

کشور
پژوهشکده ميگوی

ملي

کشور
پژوهشکده ميگوی
کشور
پژوهشکده ميگوی

مشترک-
3

مجری

همکار

همکار

خاتمه يافته

پايان يافته

خاتمه يافته

1389

1379

1383

1391

1382

1388

همکار

خاتمه يافته

1385

1387

همکار

در حال اجرا

1388

1392

42027

به بيماری لکه سفيد ميگو با استفاده از روشهای هسته ای

-1252-88008

کشور

خاص

و غير هسته ای
پايش کشند قرمز در آبهای خليج فارس ودريای عمان
5

075 -12 - 88023

(پروژه پايش کشند در آبهای بوشهر زير طرح پايش

پژوهشکده ميگوی

ملي

کشور

کشند قرمز در آبهای خليج فارس و دريای عمان)
4
3

بررسي اثرات ضد عفوني کنندگي سانوسيل – سوپر 25
تعيين  LC50داروی ويرکن –اس بر ميگوی وانامي

پژوهشي-

پژوهشکده ميگوی

پروژه خاص

کاربردی

کشور

مطالعه موردی

پژوهشي

پژوهشکده ميگوی

مطالعه موردی

پروژه

دانشگاه آزاد اسالمي

دانشجوی

واحد کازرون

پروژه

دانشگاه آزاد اسالمي

دانشجوی

واحد جهرم

همکار
مجری و محقق

خاتمه يافته
خاتمه يافته

کشور

2
توليد اسيد سيتريک از کپک آسپرجيلوس
1

همکار

در حال اجرا

جداسازی باکتريهای متانوژن و توليد بيوگاز در مقياس

مطالعه موردی

آزمايشگاهي

نوع تحقيق  :پروژه  ،طرح ملي  ،طرح مشترک  ،طرح مستقل  ،طرح خاص  ،طرح شورای تحقيقات و فناوری استان
 -وضعيت  :در دست اجرا  ،مختومه  ،متوقف شده .

صفحه:
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4

مجری و محقق

مجری و محقق

1388
1385

1383

1390
1386

1384

خاتمه يافته

خاتمه يافته

1371

1371

1374

1374

 -13نوآوری  ،اختراع  ،ابتکار و …
مورد

رديف

تاريخ

محل تاييد يا ثبت *

1



ذکر عنوان شورا  ،کميسيون  ،کميته  ،مجتمع يا … تاييد کننده يا ثبت کننده نوآوری  ،اختراع  ،ابتکار و … ضروری است

-

محل درج اطالعات مربوط به شناسايي گونه يا گونه های جديد  ،رقم يا ارقام معرفي شده و … همين جدول است .

– 14مقاالت علمي و پژوهشي :
عنوان
سخنراني

53

پو ستر

رديف

نمونه ارائه

To Reduce Mortality of Fry Fish
(Oncorhynchus mykiss) Caused
with Viral Infection (IPNV and
VHSV) by Water Treatment with
Chloramin-T as Disinfectant.

چاپ

عنوان مجله * /عنوان

شماره

همايش …

مجله

سال

شده

*
ISI

Fisheries and
Aquaculture
Journal.

Fish
Aquac J
2016, 7:3

2016

DOI: 10.4172/2150-3508.1000176

بررسي قزل آالي رنگين كمان از نظر
52

پنجمين همايش ملي
*

حضور بيماري اگتود (ويروس .)VHS

کشاورزی ،آبزيان و
غذا – بوشهر.

 30ارديبهشت
95

گزارش جداسازی و شناسايي باکتری
مشابه ائروموناس سالمونيسيدا (A.
51

پنجمين همايش ملي
*

) salmonicidaاز ماهي قزل آالی

کشاورزی ،آبزيان و
غذا – بوشهر.

رنگين کمان.

 30ارديبهشت
95

تعيين غلظت نيمه كشندگي  96ساعته
( )LC50/96hويركن-اس بر  4سايز
50

ميگوي سفيد هندي

پنجمين همايش ملي
کشاورزی ،آبزيان و

*

غذا – بوشهر.

).(Fenneropenaeus indicus
کنترل باکتری در محيط کشت جلبک
49

تتراسلميس مورد استفاده در آبزی پروری با

پنجمين همايش ملي
*

کشاورزی ،آبزيان و
غذا – بوشهر.

بهره گيری ازآنتي بيوتيک کلرامفنيکل.

صفحه 5 :از 16

 30ارديبهشت
95

 30ارديبهشت
95

29th, July,
2015
)1394 (مرداد

29th, July,
2015
)1394 (مرداد

29th, July,
2015
)1394 (مرداد

2015

9(3): 009015 (2015)

First
International
Congress of
Healthy
Agriculture,
Healthy
Nutrition and
Sane Society –
Tehran.
First
International
Congress of
Healthy
Agriculture,
Healthy
Nutrition and
Sane Society –
Tehran.
First
International
Congress of
Healthy
Agriculture,
Healthy
Nutrition and
Sane Society –
Tehran.
Journal of
Fisheries
Sciences.

*

 شماره،24 سال
1394  بهار،1

1 شماره

.شيالت ايران

17و16

سومين کنفرانس ماهي

94،ارديبهشت

.شناسي ايران – شيراز

17و16

سومين کنفرانس ماهي

94،ارديبهشت

.شناسي ايران – شيراز
همايش ملي بهداشت

1392  ديماه5

*
ISI

47

Improvement of algal culture
medium which using by growing
unicellular algae (Chetocerous) in
aquaculture with antibiotic
(Chloramphenicol) application.

46

A Short Review on Infectious
Viruses in Cultural Shrimp
(Penaeidae Family).

45

گزارش يک مورد وقوع عارضه دهان قرمز
( در ماهیان قزلYersiniosis) روده اي

*

*

(Oncorhynchus آالی رنگین کمان
. در استان کهکیلویه و بویر احمدmykiss)
بررسي ايجاد بيهوشي در ماهي آب شيرين
(قزل آالی رنگين کمان) بکمک داروی تيوپنتال

44

43

.سديم
*

شناسايي بيماری دهان قرمز روده ای در نوعي
ماهي پرورشي آب شيرين (قزل آالی رنگين

42

.)کمان
*

بررسي اثر تيوپنتال سديم بر قزل آالی رنگين
.کمان بعنوان بيهوش کننده

. شيراز-طيور
1392  ديماه5

Inhibitory effect of hydrogen
peroxide (H2O2) and ionic silver
on growth of bacterium (Vibrio
harveyi).

*

و پرورش دام و
همايش ملي بهداشت

48

*

E-ISSN: 1307-234X

مجله علمي

Assessment of disinfectant factors
(Sand Filter, Cl2 and UV) effects
on sea water and decreasing
bacteria for aquaculture.

*

و پرورش دام و

جستجوی گروههای خوني در قزل آالی
.رنگين کمان

. شيراز-طيور

16  از6 :صفحه

41

40

جداسازی باکتری يرسينيا روکری (عامل
39

همايش ملي بهداشت

*

بيماری دهان قرمز) از قزل آالی رنگين کمان

و پرورش دام و

در ياسوج.
38

37

بررسي اثر تيوپنتال سديم بر قزل آالی رنگين

35
34
33
32
31
30
29
28

*

26

*

*

 10اصل مهم در کاربرد مواد ضد عفوني کننده

سومين همايش ملي

*

در آبزی پروری
بررسي اثر کتامين بر قزل آالی رنگين کمان

*
*

1392

فصلنامه دنيای آبزيان

پاييز 92

1392

دنيای آبزيان

تابستان 92

1392
 30آذر 1391

بوشهر
همايش ملي آبزيان -

*

عفوني آب دريا از عوامل باکتريايي.

 30آذر 1391

بوشهر
همايش ملي بهداشت

*

کاهش بار آلودگي باکتريايي آن.

 25آبان 1391

و ايمني غذا  -شيراز
همايش ملي بهداشت

*

گيری از نور فرابنفش.

 25آبان 1391

و ايمني غذا  -شيراز

نقش ميکروبها در آبزی پروری و بيوتکنولوژی

*

دنيای آبزيان

بهار 91

*

دنيای آبزيان

شماره 23

*

اولين همايش ملي

دريايي
ويروسهای بيماريزا در ميگو

پاييز1390

مراکز تکثير و مزارع پرورش ميگوی استان

آبزی پروری ايران –

بوشهر

بندر انزلي

بررسي مقايسه ای و روند تغييرات دينوفيسه ها

28و 29آذر

همايش ملي آبزيان -

با استفاده از کلر جامد.

پااليش آب دريا از عوامل باکتريايي با بهره

1392

غذا – بوشهر.

در ياسوج.

بررسي کارائي کلر بر تيمار نمودن آب دريا و

28و 29آذر

کشاورزی ،آبزيان و

غذا – بوشهر.

*

نخستين همايش ملي
جلبک شناسي ايران –

در آب های خليج فارس ،استان بوشهر.
تاثير پراکسيد هيدروژن حاوی يون (نانو ذرات)

25

سومين همايش ملي

بيماری دهان قرمز) از قزل آالی رنگين کمان

بررسي کارائي پرتو فرابنفش بر تصفيه و ضد

1392

غذا – بوشهر.

کشاورزی ،آبزيان و

ضد عفوني آب دريا و کاهش بار باکتريايي آن

28و 29آذر

کشاورزی ،آبزيان و

بررسي مديريت بهداشت و بيماريهای ميگو در
27

سومين همايش ملي

رنگين کمان.
جداسازی باکتری يرسينيا روکری (عامل

36

طيور -شيراز.

کمان بعنوان بيهوش کننده.
جستجوی گروههای خوني در قزل آالی

 5ديماه 1392

تهران
*

1391
1390
 9-8آذرماه
1390
22تا25
شهريور1390

دومين کنفرانس ملي

20تا22

نقره بر مهار رشد باکتری بيماريزا (ويبريو

علوم شيالت و آبزيان

ارديبهشت

هاروی) جدا سازی شده از ميگو.

ايران  -الهيجان

1390

صفحه 7 :از 16

مقايسه افتراقي باکتريهای ويبريو هاروی و
24

دومين کنفرانس ملي

*

ويبريو آلژينوليتيکوس جداسازی شده از

علوم شيالت و آبزيان

ميگوی سفيد غربي با استفاده از آزمون مقاومت

ايران  -الهيجان

20تا22
ارديبهشت
1390

و رشد در مجاورت کلريد پتاسيم.
تعيين فراواني گونه ای باکتريهای جنس ويبريو
23

*

در آب استخرهای پرورش ميگوی منطقه دلوار

شيالت و علوم آبزيان

بوشهر.

 -بوشهر

استفاده از آزمون رشد و مقاومت در برابر
22

همايش منطقه ای

*

 7ارديبهشت
1390

همايش منطقه ای

کلريد پتاسيم به جهت افتراق دو باکتری ويبريو

شيالت و علوم آبزيان

 7ارديبهشت

هاروی و ويبريو آلجينوليتيکوس جداسازی

 -بوشهر

1390

شده از ميگوی سفيد غربي.
21
20

*

معرفي رايجترين ميگوهای پرورشي جهان.
ميگوی آبي اقيانوس آرام (Litopenaeus

*

)stylirostris

19

روشهای نوين تشخيص بيماريها در آبزيان.

*

& (EIA,DIA, WB, LAT,
)Monoclonal Antibody
بررسي عوامل بيماريزای باکتريايي در مراکز

*

18

تکثير ميگوی سفيد هندی و سفيد غربي در
استان بوشهر

17
16

*

بررسي وضعيت بهداشت و بيمايها در مراکز
تکثير و مزارع پرورش ميگوی استان بوشهر

*

مروری بر پرورش ميگو در اکوادور

دنيای آبزيان
دنيای آبزيان
دنيای آبزيان

شماره 21
سال 8
شماره 20
سال هشتم
شماره 19
سال هشتم

بهار 1390
زمستان 1389
پاييز 1389

سومين همايش

 14و  15آذر

ميگوي ايران

1389

سومين همايش

 14و  15آذر

ميگوي ايران

1389

دنيای آبزيان

شماره 17و18

بهار و تابستان

سال هفتم

1389

هشتمين همايش علوم
15

گسترش کشند در آبهای ساحلي بوشهر بر اثر
شکوفايي جلبکي (ککلودينيوم پلي کراکويدز)

و فنون دريايي

*

ديماه 1388

(دانشگاه علوم دريايي
خرمشهر)

نحوه گسترش کشند قرمز بر شکوفايي
14

کنفرانس بين امللي

*

خليج فارس –

 Cochlodinium polykrikoidesدر

دانشگاه آزاد اسالمي

آبهای خليج فارس – استان بوشهر
تعيين غلظت نيمه کشندگي  96ساعته داروی
13

آذر 1388

 بوشهر*

ويرکن-اس بر ميگوی پا سفيد

مجله علمي شيالت

سال  17شماره

ايران

1

ISSN:10261354

)(Litopenaeus vannamei

صفحه 8 :از 16

بهار 1387

*

ابزارهای تشخيص بيماری در آبزيان

12

(PCR, DNA Hybridization, Gene
)Probes

11

بيوانفورماتيک چيست؟

آبزيان
صفحه  68تا 71

*

رشد زيست شناسي
بهار 1387

بررسي اثر استفاده از باکتری
10

سال 9

*

( Streptococcus lactisنژاد مولد نيسين)

پژوهش و سازندگي

شماره 76
(صفحه  144تا

برمهار فساد گازی در پنير سفيد ايراني
مجله علمي شيالت

سال 15

*

ايران

شماره 4

مجله دنيای شيالت و

شماره 35

بيوتکنولوژی دريايي و کاربرد آن در آبزی

آبزيان (ضميمه نشريه

آبان 85

پروری

دنيای کشت و

(صفحه )8

)(Vibrionacea
به عنوان پروبيوتيک در پرورش ميگو
*

8

پاييز 1386

)149

بررسي برخي از اعضاء خانواده ويبريوناسه
9

بهار 1387

زمستان 1385

1385

صنعت)
روشهای نوين تشخيص بيماريها در آبزيان
7

*

(توضيح :روش ايمنواسي آنزيمي،وسترن

دنيای آبزيان

بالتينگ ،روش آگلوتيناسيون التکسي ،آزمون

صفحه 38-33
ISSN:17350840

نقطه ای پيوند ايمني ،آنتي بادی منوکلونال و

سال 4

تا بستان 1385

شماره 8

اثر نگاری پروتئين)
اثرات رژيمهای مختلف نوری بر رشد و
6

بازماندگي ميگوی ببری سبز
)(Penaeus semisulcatus
شناسايي بيماری لکه سفيد  WSDدر ميگوی

5

*

مجله علمي شيالت
ايران

*

سال 14
شماره 2

تابستان 1384
ISSN :
1026-1354

اولين همايش

پرورشي سفيد هندی Fenneropenaeus

ميکروبشناسي

 indicusدر استان خوزستان با استفاده از

مولکولي (دانشگاه

روش PCR

آزاد اسالمي واحد

خرداد 1384

شهريار – شهر قدس)
4
3

جداسازی الرو انگل تريپانورينکا از ميگوهای

*

ايران

ساحلي بوشهر
زخم معده مسری است!

*

اطالعات علمي

( معرفي باکتری ) H. pylori

12
شماره مسلسل
217

*
2

مجله علمي شيالت

شماره 4سال

هورمونهای ضد درد (انکفالينها) :بدن چگونه
دردهای خود را تسکين ميبخشد؟

اطالعات علمي

سال نهم

(صفحه )45

شماره 11
شماره
مسلسل192

صفحه 9 :از 16

1382
ISSN :
1026-1354
مهرماه 1376

1374

1

*

پريون ها:

اطالعات علمي

سال نهم

(صفحه 37-36و)58

شماره3

ديماه

1373

(  100بار کوچکتر از ويروسها )
ISSN : 1023ش.م184
9502
* در مورد مقاالت چاپ شده  ،بايد صرفاً به مقاالت چاپ شده در مجله های علمي و پژوهشي معتبر داخلي يا خارجي اشاره شود .
– 14-2سمينارها و سخنرانيهای علمي و پژوهشي :

رديف

نمونه ارائه

عنوان
سخنران

18
17
16
15
14

معرفي ويروس  IHNبيماريزا در قزل آالی

*

بيماری VHSدر مزارع پرورش قزل آالی

همايش …

مجله

سمينار داخلي
(درون سازماني).

رنگين کمان.

سمينار داخلي.

*

رنگين کمان.
معرفي روش تشخيصي آگلوتيناسيون ذرات

سمينار داخلي

*

التکس در تشخيص عوامل عفوني.

(درون سازماني)

مروری بر بيو انفورماتيک .Bioinformatics

*

سمينار داخلي

اثر پروبيوتيک بر بلوم جلبکي (سه گونه جلبک

*

سمينار داخلي

تک سلولي) و رشد الرو ميگو
بررسي عالئم ظاهری و آسيب شناختي ويروس

13

پوستر

چاپ شده

عنوان مجله * /عنوان

شماره

*

95/4/21
95/3/24
1386
1385
1385

سمينار داخلي

لکه سفيد و طريقه تشخيص بيماری با استفاده

1383

از روش PCR
12

سال

مروری بر روش تحقيق و پروژه نويسي

*

سمينار داخلي

ميگو و عوامل فساد آن

*

سمينار داخلي

10

ژنتيک و مهندسي ژنتيک

*

سمينار داخلي

1381

9

روشهای مدرن تشخيص بيماريهای ژنتيکي

*

سمينار دانشگاهي

1374

8

بيماری ايدز و راههای پيشگيری از آن

*

سمينار دانشگاهي

1370

11

7

بررسي امکان بکارگيری روشهای HACCP
در تکثير و پرورش ميگو

سمينار داخلي

*

شناسايي بيماری لکه سفيد  WSSDدر ميگوی
6

سفيد هندی  F.indicusدر استان خوزستان

*

با استفاده از روش PCR

اولين همايش
ميکروبشناسي ملکولي

1383
1380

1385

1384

اولين کنگره
5

ميکروبشناسي باليني

بعنوان شرکت کننده در دوره باز آموزی کنگره

ايران

صفحه 10 :از 16

1386

نهمين کنگره بيوشيمي و
4

دومين کنگره بين المللي

بعنوان شرکت کننده در دوره باز آموزی کنگره

بيوشيمي و بيولوژی

1386

مولکولي)
3
2
1

سمينار پرورش ميگو و آبزی پروری در
اکوادور
سمينار ميانگين نمايي (طرح موضوع)
تعيين غلظت نيمه کشندگي داروی ويرکن-اس
بر ميگوی پرورشي

*

سمينار داخلي

*

سمينار داخلي

*

سمينار داخلي

1384

 – 14 -3دوره های آموزشي طي شده:
محل آموزش

رديف

عنوان

30

آشنايي با مباني ،الزامات و مميزی استاندارد .ISO/IEC 17025

29

آموزش مقدماتي تکثير و پرورش ماهيان زينتي.

28

جريان شناسي سياسي و فرهنگي.

27

آشنايي با روشها و فنون کار با مديران مافوق.

26

کاربرد مدلهای تصميم گيری در فرآيند شيالتي.

25

آشنايي با دستکاريهای کروموزومي در ماهيان.

24

ايمني در آزمايشگاه .

23

کارگاه اصول و کاربردهای تکنيک  Microarrayدر بيولوژی مولکولي

شبکه آزمايشگاهي فناوری های
راهبردی.
موسسه تحقيقات علوم شيالتي
کشور.
دفتر آموزش و پژوهش
استانداری کهگيلويه و بوير احمد
دفتر آموزش و پژوهش
استانداری کهگيلويه و بوير احمد
دانشگاه آزاد اسالمي واحد
الهيجان
دانشگاه آزاد اسالمي واحد
الهيجان
بوشهر

سال

1394
1394
1391
1391
1390
1390
1389

دانشگاه علوم پزشکي شيراز
(نهمين کنگره بيوشيمي و دومين
کنگره بين المللي بيوشيمي و

1386

بيولوژی مولکولي)
دانشگاه علوم پزشکي شيراز
22

کارگاه معرفي نسل جديد ميکروسکوپهای (Atomic Force AFM

(نهمين کنگره بيوشيمي و دومين

)Microscope

کنگره بين المللي بيوشيمي و

1386

بيولوژی مولکولي)
21

اولين کنگره ميکروبشناسي باليني ايران

صفحه 11 :از 16

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

1386

دانشگاه تربيت مدرس و وزارت
20

دوره تئوری بيوانفورماتيک (دوره آموزشي اينترنتي)

صنايع و معادن (مرکز صنايع

آبان 1385

نوين)
دوره آموزشي  PCRو روش شناسايي ويروس  WSSVبا کمک کيت IQ2000
19

(The training program requirements for IQ2000 system
)manipulation
توسط  :دکتر عباسعلي مطلبي و لئو ليو
)(Dr. Abbas ali motalebi & Leo Liu

18

دوره اموزشي فيزيولوژی ماهي

استاد مدعو از خارج
(پژوهشکده ميگوی کشور)
Iranian fisheries
& research organization
GeneReach
biotechnology
corporation
مرکز آموزش عالي علمي
کاربردی ميرزا کوچک خان –

2004

1380

رشت
17

دوره آموزشي پرورش جلبک های تک سلولي مورد استفاده در صنعت تکثير و

مرکز تحقيقات شيالتي هرمزگان

پرورش ميگو بعنوان غذای زنده (حسن نيا)

16

کارگاه اموزشي بيوتکنولوژی دريايي (دکتر معظمي)

15

دوره آموزشي مقدمه ای بر اثرات االينده ها در اکوسيستم های آبي (مهندس صنعتي)

14

دوره اموزشي روشهای تشخيص آزمايشگاهي بيماريهای ماهيان پرورشي

مرکز ژنتيک ايران  -تهران

1379
1379

مرکز اموزش عالي علوم و
صنايع شيالتي خليج فارس -

1381

بوشهر
مرکز اموزش عالي علوم و
صنايع شيالتي خليج فارس -

1383

بوشهر
13

12

دوره اموزشي کنترل کيفي فراورده های غذائي شيالتي با کاربرد ( HACCPغير
حضوری)

مرکز آموزش عالي علمي
کاربردی ميرزا کوچک خان –

1382

رشت

کارگاه آموزشي آشنايي با مباني و کاربرد الکتروفورز (الکتروفورز پروتئين و )DNA
تئوری و عملي.

کز آموزش عالي علمي کاربردی

1383

ميرزا کوچک خان – رشت
وزارت جهاد کشاورزی –
سازمان تحقيقات و آموزش

11
دوره آموزشي روش تحقيق در علوم شيالتي

کشاورزی – معاونت آموزش و
تجهيز نيروی انساني  -مرکز

1383

آموزش عالي علمي کاربردی
ميرزا کوچک خان – رشت
10

الزامات بهداشتي و تکثير و پرورش ميگوی وانامي

صفحه 12 :از 16

موسسه تحقيقات شيالت ايران –
پژوهشکده ميگوی کشور

1387

مديريت هماهنگي ترويج
9

کارگاه آموزشي "ترویج کود های زيستي"

8

نحوه استقرار و مستند سازی استاندارد 17025

7

دوره آموزشي پيشرفته عدم قطعيت اندازه گيری (در کاليبراسيون و آزمون)

کشاورزی سازمان جهاد
کشاورزی استان بوشهر و شرکت

1388

خاک و خورشيد خليج فارس
سازمان استاندارد و تحقيقات
صنعتي ايران – مديريت امور

1388

آموزش و ترويج
سازمان استاندارد و تحقيقات
صنعتي ايران – مديريت امور

1388

آموزش و ترويج
دانشگاه علوم پزشکي شيراز –
6

کارگاه آموزشي “Academic Skills: A guide to grant writing for :

نهمين کنگره بيوشيمي و دومين

”international organization

کنگره بين المللي بيوشيمي و

1386

بيولوژی ملکولي
دانشگاه علوم پزشکي شيراز –
5

کارگاه آموزشي:

“Personal and Academic Development Planning
”)(PDP

نهمين کنگره بيوشيمي و دومين
کنگره بين المللي بيوشيمي و

1386

بيولوژی ملکولي
دورههای آموزشي مهارتهای هفتگانه ( ICDLمفاهيم پايه و فن آوری اطالعات،
4

مديريت فايل  ،Windowsواژه پردازی  ،Wordصفحه گسترده ها  ،Excelپايگاه
داده ها  ، Accessارائه مطالب  ،PowerPointاطالعات و ارتباطات .)Internet

سازمان ترويج ،آموزش و
تحقيقات کشاورزی – مرکز
آموزش جهاد کشاورزی بوشهر

1386

(خليج فارس)
سازمان تحقيقات و آموزش جهاد
کشاورزی  -معاونت آموزش و

3

د وره آموزشي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادات

2

بسته نرم افزار و  SPSSمقدماتي در محيط ويندوز

1

دوره آموزشي " :زيستگاههای مصنوعي و بررسي اثرات آن در حفظ محيط زيست"

تجهيز نيروی انساني – مجتمع

1385

آموزش جهاد کشاورزی استان
بوشهر
سازمان تحقيقات و آموزش جهاد
کشاورزی  -معاونت آموزش و
تجهيز نيروی انساني – مجتمع

1384

آموزش جهاد کشاورزی استان
بوشهر
وزارت جهاد کشاورزی -
موسسه تحقيقات شيالت ايران –
پژوهشکده ميگوی کشور

صفحه 13 :از 16

1388

 -15کتب و ساير آثار منتشر شده :
رديف

17

نوع *

عنوان

باكتريشناسي جامع.

کتاب

"باکتريشناسي عمومي ،باکتريشناسي پزشکي ،باکتريشناسي دامپزشکي،

تعداد صفحات

220

تاريخ

1391

باکتريشناسي آبزيان و باکتريشناسي گياهي"

کتاب الکتروني بصورت
16

مروری بر باکتريشناسي آبزيان.

15

مروری بر مهمترين مباحث باکتريشناسي پزشکي

لوح فشرده CD

55

( 55صفحه)
کتاب الکتروني بصورت
لوح فشرده CD

80

( 80صفحه)
تهيه و تدوين پوستر آموزشي تحت عنوان "ويروسهای بيماريزا
14

در ميگو" به زبان فارسي.
اندازه 90 × 60

در ميگو" به زبان انگليسي.
اندازه 90 × 60

12
11
10
9

1389
نيمه دوم

پوستر آموزشي حای
مشخصات کامل 21

 1پوستر

ويروس بيماريزا در ميگو

اندازه 90 × 60

1390

پوستر آموزشي حای
مشخصات کامل 21

 1پوستر

ويروس بيماريزا در ميگو

اندازه 90 × 60

1390

بزبان انگليسي.

مواد شيميايي ضد عفوني کننده و داروهای مهار کننده عفونت در

مقاله کتابخانه ای

7

ميگو
مجموعه روشهای شمارش گروههای مهم ميکروبي در نمونه های

مقاله کتابخانه ای

12

آب مراکز تکثير و پرورش
گزارش دوره آموزی فيزيولوژی ماهي

مقاله کتابخانه ای

9

گزارش نهائي ارزيابي و تعيين تراکم ويبريوهای ميگوی پرورشي

مقاله کتابخانه ای

16

سفيد هندی منطقه دلوار  -بوشهر
گزارش نهائي مطالعه موردی استخرهای پرورشي منطقه دلوار از

8

تيمه دوم

بزبان فارسي.

تهيه و تدوين پوستر آموزشي تحت عنوان "ويروسهای بيماريزا
13

1389

مقاله کتابخانه ای

1379
1380
1380
1380

10
1381

نظر احتمال وجود بيماريهای لکه سفيد در ميگوی پرورشي سفيد
هندی

7
6
5

روش عملي شمارش تعداد کل باکتريهای هوازی در نمونه آب

مقاله کتابخانه ای

10

دريا و استخر های پرورش ميگو
گزارش مطالعه موردی  :بررسي تاثير قطع پايه چشمي بر تغييرات

مقاله کتابخانه ای

13

غلظت قند همولنف در ميگوی ببری سبز
گزارش دوره آموزشي تشخيص آزمايشگاهي بيماريهای ماهيان

مقاله کتابخانه ای

پرورشي

صفحه 14 :از 16

15

1382
1382
1383

ISBN

4

گزارش دوره آموزشي الکتروفورز پروتئين و DNA

مقاله کتابخانه ای

43

1383

3

 - CDاطلس ميگوهای ايران

نرم افزار

يک عدد CD

1383

2

ظهور و کاربرد بيوتکنولوژی دريايي و اثر آن بر آبزی پروری

مقاله کتابخانه ای

خالصه آمار صيد و پرورش از سال  1950الي  2005مربوط به

مقاله کتابخانه ای

1

1384
1386

کل جهان  ،آسيا و ايران
-16تشويقات و جوايز علمي :
رديف

مورد

اعطا کننده

تاريخ اعطا

1

تقدير نامه جهت:

رئيس موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور

1391

اجرای فاز اول پروژه توليد راديو واکسن

و

بيماری ويروسي لکه سفيد ميگو.

رئيس پژوهشکده تحقيقات کشاورزی  ،پزشکي و صنعتي

-7همکاری با مجامع  ،شوراها  ،کمسيونها  ،کميته ها و … علمي و پژوهشي داخلي و خارجي :
عنوان

تاريخ عضويت

رديف
1

عضو انجمن ميکروبشناسي ايران

1384 -90

2

عضو انجمن بيوتکنولوژی ايران

1386 -91

3

شورای بخشها و شورای پژوهشي پژوهشکده

4

مدت عضويت به ماه

1386

ميگوی کشور
مسئول زير کميته فرآوری و بازاريابي داخلي و

سمت *

1386/5/29

خارجي ميگو
کارشناسي آزمايشگاه ميکروبشناسي در راستای

5

استاندارد سازی بر اساس استاندارد جهاني

1386

ISO 17025
عضو انجمن ميگوی ايران

1388

6

سمت  :رئيس  ،دبير  ،عضو .…،
-18تدريس :
تعداد واحد

رديف

عنوان واحد درسي

3

باکتری شناسي

جمعا 14

2

باکتری شناسي

(1+1 )2

1

زيست شناسي

يکسال

نظری

دانشگاه محل تدريس

سال تحصيل

عملي

اول
دانشگاه علوم پزشکي

 1385الي 1388

بوشهر
دانشگاه علوم پزشکي

1377

بوشهر
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نيمسال

دبيرستان

1376 -75

دوم

* *

 -19سرپرستي پايان نامه های دانشجويي :
رديف

عنوان

مقطع

2

همکار پايان نامه:

کارشناسي

دانشگاه

سال تحصيلي

دکتری

نيمسال
اول

دوم

ارشد

1

بررسي شيوع زرد زخم در دانش

دکترای

آموزان اول ابتدائي شهر بوشهر.

حرفه ای

دانشگاه علوم
پزشکي بوشهر

*

1377-78

*

همکار پايان نامه:
تعيين  LD50/96hداروی ويرکن-

دکترای

دانشکده دامپزشکي

اس برای  4سن مختلف ميگوی

حرفه ای

شيراز

*

1382

*

پرورشي.
 -20سوابق اجرايي :
رديف

مدت اشتغال در سمت مذکور

سمت

تاريخ انتصاب

3

رئيس بخش بهداشت و بيماريهای آبزيان

مرداد 1391

2

مسئول آزمايشگاه باکتريشناسي پژوهشکده ميگوی کشور

1391-1382

 9سال

1

دو سال فعاليت در بخش باکتری شناسي بيمارستان فاطمه زهرا – بوشهر

1376 - 78

 23ماه

به ماه
1394
(بمدت  42ماه تا )94/11/1

( کار شناس – و همکار آموزشي با دانشگاه علوم پزشکي بوشهر)
 -21مهارتهای شخصي * :
رديف
1

زبان انگليسي

TOLIMO (2005) Score:463
MCHE (2003) Score: 46
MCHE (2002) Score: 45

کامپيوتر شامل , SPSS :

2

3

مهارت

ميزان تسلط

MS-DOS , FrontPage , Internet Explorer , MultiMediaBuilder ,
FTP

خوب

دوره مهارتهای هفتگانه ( ICDLمفاهيم پايه و فناوری اطالعات  ،مديريت فايل

مرکز آموزش جهاد کشاورزی بوشهر

 ، Windowsواژه پرداز  ،Wordصفحه گسترده ها  ،Excelارائه مطالب

(خليج فارس) {معدل }16/93

 ،Powerpointاطالعات و ارتباطات )Internet



در اين جدول الزم است به مهارتهايي نظير آشنايي با زبانهای بيگانه  ،کامپيوتر و … اشاره شود .

 -22ساير موارد :
 -1داوری  6مقاله تخصصي در سومين همايش ملي ميگوی ايران ( 15-14آذر  / 1389بوشهر).
 -2داوری و عضو داوران مجموعه نشريات علمي ™ Bioinfo Publicationاز سال  2015ميالدی( .داوری  6مقاله التين طي
سالهای  2015تا  2016ميالدی).
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