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  *فعالیت هاي آموزشی:
  تدریس دروس در مقطع کارشناسی: الف) 

  .اصول تکثیر و پرورش ماهی )1
 .تکثیر و پرورش آبزیان )2

 .مدیریت منابع آبی )3

 .اکولوژي و رفتار شناسی آبزیان )4
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 .پرورش آبزیان(ماهی و میگو) ویژه علوم دامی )5
  دوره کارسناسی: موزشیجزوء آگردآوري، ترجمه و تدوین  
 پرورش ، انیآبز یو رفتار شناس يکولوژای، منابع آب تیریمد، انیو پرورش آبز ریتکثی، و پرورش ماه ریاصول تکث

 .یعلوم دام ژهی) وگویو م ی(ماهانیآبز
  :ارشد یدروس در مقطع کارشناس سیتدرب)

  .انیآبزتکمیلی و پرورش  ریتکث) 1
  .یان) فیزیولوژي و رفتار شناسی آبز2

  دوره کارشناسی ارشد: جزوء آموزشیگردآوري، ترجمه و تدوین  
 و فیزیولوژي و رفتار شناسی آبزیان انیآبزتکمیلی و پرورش  ریتکث  

  :دکتريدروس در مقطع  سیتدرج)
  .) فیزیولوژي پیشرفته آبزیان1
  .) تکثیر و پرورش بی مهرگان دریایی2

 ري:گردآوري، ترجمه و تدوین جزوء آموزشی دوره دکت 
 فیزیولوژي پیشرفته آبزیان  

  :یو پژوهش مطالعاتی يها نهی*زم
  .انیو پرورش آبز ریتکث -1
  (ترجیح چشایی و بویایی آبزیان).هیتغذ هیپا يولوژیزیف  -2
  .انیآبز یرفتار شناس  -3
  .انیآبز یحس يسامانه ها ساختار -4

  *فعالیت هاي پژوهشی:
  عناوین مقاله هاي فارسی:الف) 

رشد  يبر رو نکارنتی –اثر ال  یبررس .1384ی، م. جرجان ی، و. وشموشک يجعفر -، ع.،فر نیمت ي، ج.،آباد فیس )1
  .22-27، 84، بهار1یی، سال اول، شماره ایعلوم و فنون در ، )Acipenser persicusقره برون ( یبچه ماه

در بچه  ییایبو حیمطالعه رفتار ترج .1385، ع. يکنار انیعابد ی، ب. وابطح ، ال.،انیکاسومی، و.، شموشک يجعفر) 2
 علومپژوهشی،  – یمجله علم ،آزاد نهیآم يدهایبا استفاده از اس) Acipenser persicus( یرانیا یتاس ماه

  .13-21، 4و  3دورة پنجم، شمارة  ،رانیا ییایدر
و  دیاس کیآسپارت يها نهیدآمیاثر اس .1387ی، ك.لیعق ، س. ونیگرگی، ع.، نیحسی، و.، شموشک يجعفر، م.، سوداگر) 3

و منابع  يکشاورز علوممجله   ،انیماه لیرشد و بقاء بچه ف يبر شاخص ها ییبه عنوان ماده جاذب غذا نیآالن
 .44-53 ، شماره اول، ویژه نامه منابع طبیعی،15جلد ،  گرگان ی، عیطب
مع زیستی متیل جیوه در بافت هاي بررسی روند تج .1388 ،و.شموشکی قرائی، ا.، اسماعیلی ساري، ع. و جعفري )4

  .619-625، 4، شماره  22جلد  ،رانیا یشناس ستیمجله ز ،(Houso huso)مختلف فیل ماهی
اثرات شدت و طول دوره  یبررس .1390ي، ع.پاسند ي، و. وجعفری، ا.، دونیفر یلیاسماعی، ع.، وثوقی، ك.، گلشاه) 5

 طی) در شراFenneropenaeus indicus(يدهن دیجوان سف يگوهایم یبر رشد و بازماندگ ينور
  .81-89، 1390 ،بهار ،1، شماره 10، دوره ییایمجله علوم و فنون در ی،شگاهیآزما

و  ،HCG م،یاوواپر يهورمون ها قیاثرات تزر سهیمقا .1390ی، چ.مخدوم ي، و.، وجعفر، م.، مانپوریای، ت.، فیس) 6
، شماره 64ی، دورهعیمجله منابع طب الت،یش هینشر، یکپور معمول یدر ماه يدیاسپرم تول تیفیبر ک زیپوفیعصاره ه

  .55-63، 1390، بهاره 1
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 يرو زیپوفیو عصاره ه ،HCG م،یاوواپر يهورمون ها قیاثرات تزر .1391ي، و.جعفر ، م. ومانپوریا ی، ت.،فیس) 7
جلد  ،معلم تیم دانشگاه تربعلو هینشر ی،پرورش یکپور معمول یدر ماه نالیسم يپالسما ییایمیوشیب يپارامترها

  .923-930، 1391، تابستان3شماره ،1
 Rutilus)خزر دریاي سفید ماهی غذایی رفتار مطالعه. 1392ي، گ. نور  و ی، ر.قرباني، و.، جعفر ی، ش.،گل )8 

frisii kutum ) رشپرو و برداري بهره آبزیان، نشریه پرورش و بهره برداري نشریه، محرك چشایی مواد نسبت به 
  .111-125، 92 بهار اول، شماره دوم، آبزیان، جلد

روي پارامترهاي  یکیالکتر دیاز ص یاسترس ناش ریتأث. 1392، و. و جعفري  ، م.ح.قراچه س.ي.، ،غمبريیپ) 9
 و بهره برداري آبزیان، نشریه پرورش و بهره برداري نشریه، )Cyprinus carpio(ی کپور وحش یماهی خونشناس

  .85-95، 92 بهار اول، شماره دوم، جلد آبزیان، پرورش
 Acipenser( یرانیا یتاس ماه ییچشا تیحساس. 1392ی، ر. ربانق ي، و. واله جعفر یول ي، س.،کردجز) 10

persicus Borodin-1897( جانوري،  زیست محیط پژوهشی – علمی فصلنامه، یو تلخ ینیرینسبت به طعم ش
  .79-90، 1392، تابستان 2سال پنجم، شماره 

 بررسی ترجیح چشایی و رفتار غذایی ماهی سفید. 1393) نوري، گ.، جعفري، و.، قربانی، ر. و گلی، ش. 11
)(Rutilus frisii kutu نشریه شیالت، مجله منابع طبیعی  ،با استفاده از غلظت هاي مختلف اسیدهاي آمینه آزاد

  .123-135، 1393، بهار 2، شماره 67دوره  ایران،
) بر عملکرد  Carum carviاثر سطوح مختلف زیره سیاه (، ایمانپور، م. ر.، جعفري، و. و  تقی زاده، و. ) روحی، ز.12

 ستیز طیمح پژوهشی – یفصلنامه علم، )Cyprinus carpio(.رشد و برخی پارامترهاي خونی کپور معمولی
  ).14/11/1392(پذیرش  يجانور

و  Bacillus subtilis( بررسی تاثیر پروبیوتیک ، ع.اسنديپ ، س. وضیایی نژاد، و.، رئیسی، ح.، جعفري )13
Bacillus licheniformisبر تراکم و قابلیت هضم میگوي وانامی ( )Litopeneaus vanamei(،  فصلنامه

  ).17/2/1393(پذیرش  يجانور ستیز طیمح پژوهشی – یعلم
و  Bacillus subtilis(.بیوتیک جنس باسیلوستاثیر پرو رئیسی، ح.، جعفري، و.، ضیایی نژاد، س. و پاسندي، ع.) 14

Bacillus licheniformis بر تراکم، فاکتورهاي رشد در تراکم هاي مختلف و ترکیبات الشه  میگوي (
  ).18/2/1393(پذیرش  يجانور ستیز طیمح پژوهشی – یفصلنامه علم، )Litopeneaus vanamei(.وانامی

   
  :خارجی يمقاله ها نیعناوب) 
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persicus: a comparison with other acipenserids, J. Appl. Ichthyol. ٢٤١ ,(٢٠١١) ٢٧–
٢٤٥. 
٥. Khatooni١, M. M., Amiri , B. M., Hoseinifar, S. H., Jafari, V. and Makhdomi, 
N.٢٠١١.Acclimation potential of Acipenser persicus post-larvae to abrupt or 
gradual increase in salinity, J. Appl. Ichthyol. ٥٣٢–٥٢٨ ,(٢٠١١) ٢٧  
٦. Mohammadi zarejabad, A., Sudagar, M., Imanpour, M. and Jaafari, V. ٢٠١١. 
Effects of Hatching Time Interval on Growth Performance, Survival Rate, 
Sedimentation Behavior, and Exogenous Feeding Onset of Great Sturgeon(Huso 
huso Lonnnaeus, ١٧٥٨), Journal of Applied Aquaculture, ٢٠١١ ,٢١١–٢٣:٢٠٧   
٧. Javadi Mousavi, M. and Jafari, V. O.٢٠١١.Effect of Dietary Supplementation of 
Vitamin C on the Reproducvite Performance of Female Livebearing Ornamental 
Fish, J. of Animal and Veterinary Advances ٢٠٧٨-٢٠٧٤ :(١٦)١٠. 
٨. Mardaneh Khatooni, M., Mojazi Amiri, B., Mirvaghefi ,A., Jafari , V. and 
Hoseinifar, S. H.٢٠١٢. The effects of salinity on the fertilization rate and rearing 
of the Persian sturgeon (Acipenser persicus) larvae, Aquacult Int,٩-١.  
٩. Bagheri, T., Imanpoor, M.R. and Jafari, V.O. ٢٠١٢. Effects of diets containing 
genistein and diadzein in a long-term study on sex steroid dynamics of goldfish 
(Carassius auratus), Toxicology and Industrial Health, ٩–١. 
١٠. Bagheri, T., Imanpoor, M.R.  and Jafari, V.O. and Bennetau-Pelissero, C. ٢٠١٣. 
Reproductive impairment and endocrine disruption ingoldfish by feeding diets 
containing soybean meal, Animal Reproduction Science, ٩-١. 
١١. Goli, Sh., Jafari, V. O. and Ghorbani, R. ٢٠١٣. Effect of Different 
Concentrations of Classic Taste Substances on Parameters of Feeding Behavior 
of Rutilus frisii kutum, Global Veterinaria ١٣٩-١٣٤ :(٢) ١٠. 

  مقاله هاي همایشی( داخلی و خارجی):ج) 
 يبر رو نیتکارنی -اثر ال یبررس. 1381. ی، وشموشک يجعفر، ع.، و فر نیمتي، ج.، آباد فی، م.،  سیجرجان )1

  1381آبان  6الی  4 رشت، -النیگ ،رانیا ياریخاوماهیان  يمنطقه ا -ملی  شیهما نیدوم، قره برون یرشد بچه ماه
تخمک  ونیو اووالس یینها یدگیدر لقاء رس LRH- A٢دز موثر هورمون  نییتع. 1383اسی، م. ر. جعفري، و. و کلب )2

شهریور  12الی  10، تهران دانشگاه، کشور  انیو آبز یکنگره علوم دام نیاول، )Acipenser persicus( یرانیا یتاس ماه
1383.  

٣. Abtahi, B., Kasumyan, A.O., Abedian, A. & Jafari shamushaki, V. O. ٢٠٠٧. An 
investigation on responses of Persian Sturgeon Juveniles, Acipenser persicus to free 
amino acids solutions, Internanional workshop on Advanced  techniques in larviculure 
sturgeon fish, Oroumyeh-Iran(١٥-١٢ March ٢٠٠٧). 
٤. Jafari shamushaki, V. O., Abtahi, B., Kasumyan, A.O. & Abedian, A. ٢٠٠٧. 
Structure and ultrastucturc of olfactory organ in early life stages and adult of A. 
persicus, Internanional workshop on Advanced techniques in larviculure sturgeon fish, 
Oroumyeh-Iran(١٥-١٢ March ٢٠٠٧). 
٥. Kasumyan, A.O., Abtahi, B., Jafari shamushaki, V. O., & Abedian, A. ٢٠٠٧. 
Prospects for application of taste stimulants in larviculture, Internanional workshop on 
Advanced techniques in larviculure sturgeon fish, Oroumyeh-Iran(١٥-١٢ March 
٢٠٠٧). 

 یو برخ تیساختار جمع نییتع .1390 ، ر.بزرگ امید، ك.، قربانی نصرآبادي، ر.، جعفري، و. و پاتیمار) ٦
 ران،یا انیو آبز التیعلوم ش یکنفرانس مل نیومد، (استان گلستان) نگلینهر زر يکفز مهرگان یبزرگ ب یستیز يشاخصها

  .1390 بهشتیارد 22تا  20 جان،الهی – النیگ
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بزرگ  تیجمع یفراوان یو بررس ییشناسا .1390، ر. قربانی نصرآبادي، ر.، جعفري، و. و پاتیمار بزرگ امید، ك.،) ٧
 22تا  20 جان،الهی – النیگ ران،یا انیو آبز التیعلوم ش یکنفرانس مل نیومد ،(استان گلستان) نگلینهر زر يکفز مهرگان یب

  .1390 بهشتیارد
 Acipenser persicusترجیح چشایی تاس ماهی ایرانی .1390ر.  ،قربانی ، و.، وجعفري ، س.،کردجزي )8

Borodin-1897( آذرماه  8-9، بندر انزلی-گیالن ، اولین همایش ملی آبزي پروري ایران ،نسبت به طعم ترشی و شوري
1390.  

اثر اسید آمینه لیزین بر رشد،  .1390، و. یجعفري شموشکحسینی، س. م.، حسینی، س. ع.، سوداگر، م. و  )9
، بندر انزلی -گیالن ، اولین همایش ملی آبزي پروري ایران ،Huso huso  ،ذاگیري و ترکیب عضله بچه فیل ماهیان جوانغ
  . 1390آذرماه  9-8

 ترجیح چشایی تاس ماهی ایرانی .1390سپیده کردجزي، س.، جعفري، و.، قربانی، ر.، و قلی قزل، ح. ) 10
)Acipenser persicus Borodin-1897( آذر ماه  30، همایش ملی آبزیان و غذا شیرینی و تلخی،به طعم  نسبت

  بوشهر. – 1390
 ماده دو به نسبت خزر دریاي سفید ماهی رفتارغذایی بررسی .1391، گ.گلی، ش.، جعفري، و.، قربانی، ر.،  نوري )11

  .1391آبان ماه  9گرگان،  خزر، دریاي شیالتی منابع ملی همایش دومینکلسیم کلراید،  و محرك اسیدسیتریک
پاسخ هاي  از استفاده با اصلی مزه چهار آستانه غلظت . تعیین1391، گ.گلی، ش.، جعفري، و.، قربانی، ر.،  نوري) 12

  .1391آبان ماه  9گرگان،  خزر، دریاي شیالتی منابع ملی همایش دومین، خزر دریاي سفید ماهی در رفتاري
 یاثر سطوح مختلف مس روي فاکتورهاي رشد در ماه. 1391نپور، م.ر. جوادي موسوي، م.، جعفري، و.، و  ایما )13
  .1391آبان ماه  9گرگان،  خزر، دریاي شیالتی منابع ملی همایش دومین  ،)Poecilia reticulata( یگوپ
 یگوپ یماه مثلی تولید عملکرد روي مس اثر. 1391جوادي موسوي، م.، جعفري، و.، و  ایمانپور، م.ر. ) 14

)Poecilia reticulata(،  1391آبان ماه  9گرگان،  خزر، دریاي شیالتی منابع ملی همایش دومین.  
 ماهی غذایی محرك هاي تعیین و چشایی رفتار بررسی .1391جعفري، و.، قربانی، ر.، و گلی، ش. ، گ.،نوري) 15

  .1391آبان ماه  9گرگان،  خزر، دریاي شیالتی منابع ملی همایش دومین، )Rutilus frisii kutum( سفید
 دهانی خارج و داخل چشایی طیف هاي گونه اي درون تفاوت .1391، و. هاشمی بابا حیدري، س. ق.، و جعفري )16
  .1391آبان ماه  9گرگان،  خزر، دریاي شیالتی منابع ملی همایش دومینتاسماهیان،  گونه هاي برخی از در
 ملی همایش دومینتاسماهیان ،  در چشایی حس سامانه تکامل .1391، و. هاشمی بابا حیدري، س. ق.، و جعفري )17

  . 1391آبان ماه  9گرگان،  خزر، دریاي شیالتی منابع
 .1391ش.، حق پرست، س.، قربانی، ر.، ماهینی، ع.ر.، جعفري، و.، فضلی، ح.، پاتیمار، ر.، و  نجف پور) 18

 دومینشیالتی،  منابع مدیریت جهت عوامل محیطی با CPUE بین ارتباط تحلیل در پیشرفته آماري فنون کاربرد مقایسه
  . 1391آبان ماه  9گرگان،  خزر، دریاي شیالتی منابع ملی همایش

 دریاي شیالتی منابع ملی همایشمهاجر،  ماهیان اسمزي تنظیم فیزیولوژي بررسی .1391و. ، مارامایی، خ.، و جعفري )19
  .1391آبان ماه  9گرگان،  خزر،
 ذخایر بر آن تأثیر تعیین و )Ghost fishing(پنهان  صید ارزیابی .1391مقنی، ف.، و  جعفري، و. علی محمدي ) 20

  .1391آبان ماه  9گرگان،  خزر، دریاي شیالتی منابع ملی همایش آبزیان،
 و مدیریتی هاي استاندارد بررسی .1391ع.، رئیسی، ح.، جعفري، و.، حسن نتاج نیازي، ا.، و  وطن خواه) 21

  .1391آبان ماه  9گرگان،  خزر، دریاي شیالتی منابع ملی همایشتکثیر،  مراکز در شیمیایی آب و فیزیکی ورهايفاکت
 ماهی در هینوزان کش ) قارچLC50کشنده( غلظت . تعیین1391، گ.گلی، ش.، جعفري، و.، قربانی، ر.،  نوري) 22

  . 1391آبان ماه  9گرگان،  خزر، دریاي تیشیال منابع ملی همایش، )Rutilus frisii kutum(خزر  سفید دریاي
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ماهیان،  کپور سایر با سفید ماهی چشایی ترجیح و غذایی رفتار .  مقایسه1391.گلی، ش.، جعفري، و.، و  قربانی، ر ) 23
  .1391آبان ماه  9گرگان،  خزر، دریاي شیالتی منابع ملی همایش

 آمینه اسیدهاي به نسبت تاسماهیان چشایی ترجیح هاي فتارر  .1391، و. هاشمی بابا حیدري، س. ق.، و جعفري) 24
   .1391آبان ماه  9گرگان،  خزر، دریاي شیالتی منابع ملی همایش دومیناصلی،  مزه چهار و

 میگو تکثیر مراکز در تغذیه مدیریت .1391ع.، رئیسی، ح.، جعفري، و.، حسن نتاج نیازي، ا.، و  وطن خواه) 25
  .1391آبان ماه  9گرگان،  خزر، دریاي شیالتی بعمنا ملی همایشدریایی، 

 نژاد اصالح و بهگزینی هاي روش .1391ع.، رئیسی، ح.، جعفري، و.، حسن نتاج نیازي، ا.، و  وطن خواه) 26
  .1391آبان ماه  9گرگان،  خزر، دریاي شیالتی منابع ملی همایشمولدین، 

 مواد و دارو انواع کاربرد هاي استاندارد .1391ع.، وطن خواهو  رئیسی، ح.، حسن نتاج نیازي، ا.، جعفري، و.، ) 27
  .1391آبان ماه  9گرگان،  خزر، دریاي شیالتی منابع ملی همایش، دریایی میگو تکثیر مراکز در شیمیایی

 صیدضمنی کاهش در صیدضمنی کاهنده ابزارهاي کارایی بررسی  .1391علی محمدي مقنی، ف.، و  جعفري، و. ) 28
   .1391آبان ماه  9گرگان،  خزر، دریاي شیالتی منابع ملی همایش ، ومیگ ترال
ارزیابی میزان  .1392سین پور، م. حمرادزاده، م.، جعفري، و.، حاجی مراد، ع.، علیمحمدي، س. ا.، و ) 29

ومین همایش د، مقاومت میگوي پا سفید غربی در مقابل استرس شوري پایین، تغذیه شده با جیره حاوي پروبیوتیک پریماالك
  .1392اسفند  7- 8ملی شیالت و آبزیان ایران، بندرعباس، 

 تاثیر چهارمزه اصلی بر فاکتورهاي رشد و بقاء کپور معمولی .1392غالمی، ح.، جعفري، و.، و ایمانپور، م.ر.) 30
)Cyprinus carpio ،(1392آذر ماه  28 -29، بوشهر، سومین همایش ملی کشاورزي ، آبزیان و غذا.  

جاذب غذایی اسید سیتریک و ساکاروز بر شاخص هاي  2مقایسه  .1392غالمی، ح.، جعفري، و.، و ایمانپور، م.ر.) 31
آذر ماه  28 -29، بوشهر، سومین همایش ملی کشاورزي ، آبزیان و غذا  ،)Cyprinus carpio( رشد و بقاء کپور معمولی

1392.  
  

١. Jorjani, M., Matifar, A., Jafari, V., Rostamani, A.M. and Amini, K. ٢٠٠٥.The 
Effect of L – carnitine on some of the growth factors (FCR, SGR and CF) on A. 
persicus fingerling, Aquaclture Europe ٢٠٠٥ Conference Trondheim- Norway, ٢٠٠٥. 
٢. Jafari shamushaki, V. O., Kasumyan, A.O., Abedian, A., & Abtahi, B., ٢٠٠٦. 
Behavioaral responses of persian sturgeon, A. persicus to free amino acids solutions, 
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methylmercury Assimilation and Bioaccumulation in beluga (Huso huso), ١st 
International Congress of Seafood Technology,Izmir/Turkey,٢١-١٨ May ٢٠٠٨  
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٧. Kasumyan, A.O., Abtahi, B., & Jafari shamushaki, V. O. ٢٠٠٩. Olfactory  and 
Taste Attractiveness of Free Amino Acids for Juveniles of Persian Sturgeon Acipenser 
persicus: A Comparition With Other Acipenseridis, ٦th International Symposium on 
Sturgeon / October ٢٠٠٩ ,٣١-٢٥, Wuhan-China. 
٨. Amiri, B. M., Khatooni, M., Jafari, V., Rafiei, J., Makhdomi, N. and M. M., 
Hoseinifar, S. H.٢٠٠٩. Tolerance and  Adabtabilty Potential of Acipenser persicus 
Fry Exposed Gradully or abruptly to the Water Salinity, ٦th International Symposium 
on Sturgeon / October ٢٠٠٩ ,٣١-٢٥, Wuhan-China. 
٩. Mardaneh Khatooni, M., Mojazi Amiri, B., Mirvaghefi, A., Jafari, V. and  
Hoseinifa, H.٢٠١٠. Study the salinty efectts on developmetal procedure of, persian 
sturgeon, acipenser embryos during incubation, ٩th International Congress Biology of 
Fish, ٧-٥ July Barcelona,Spain, ٢٠١٠. 
١٠. Mardaneh Khatooni, M., Mojazi Amiri, B., Mirvaghefi, A., Jafari, V., Rafiei, 
J., and Hoseinifa, H. ٢٠١٠. The study on propagation possibility of the persian 
sturgeon in (Acipenser persicus), ٩th International Congress Biology of Fish, ٧-٥ July 
Barcelona,Spain, ٢٠١٠. 
١١. 

  ارشد: یکارشناس راهنماياستاد * 
) با Acipenser persicus Borodin, 1897( ترجیح گیرندگی چشایی تاس ماهی ایران .1391کرد جزي، س.  -1

 .دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، استفاده از چهار مزه اصلی
با استفاده ، )Rutilus frissi kutum-Kamensky1901( خزر يایدر دیسف یماه ییچشا حیترج .1391، ش. گلی -2

 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان.  ،یاصلاز چهار مزه 
با استفاده از  اسیدهاي  )Rutilus frisii kutum( ترجیح گیرندگی چشایی ماهی سفید دریاي خزر  .1391نوري، گ.  -3

 .دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان آمنیه آزاد سیستئین، پرولین، متیونین و اسید گلوتامیک، 
دانشگاه علوم ، اثرات سطوح مختلف سولفات مس بر رشد و عملکرد تولید مثل ماهی گوپی .1391، م. دي موسويجوا -4

  .کشاورزي و منابع طبیعی گرگان
 طاووسی سیچالید ماهی شدن رنگی و رشد فاکتورهاي بر کاروتنوئیدي ايتغذیه رژیم اثرات .1392ف. ، بوژمهرانی -5
)Aulonocara baenschi( ،اه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگاندانشگ.  
 Chironomus(شیرونومیده  الرو الشه ترکیب و توده زي بر شوري سطوح تأثیر بررسی. 1392، ا. رضاپور -6

aprilinus( ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان.  
 تراکم، بر)  B.licheniformis,Bacillus subtilis( باسیلوس جنس پروبیوتیک تاثیر .1392، ح. رئیسی -7

دانشگاه ، )Litopenaeus vannamei(  آرام اقیانوس سفید میگوي الشه ترکیبات و مختلف هاي تراکم در رشد فاکتورهاي
  .علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان

  
  ارشد: یکارشناس استاد مشاور *
دانشگاه ، )Acipenser persicus( ره برونکارنیتین بر روي رشد بچه ماهی ق -بررسی اثر ال .1381، م. جرجانی -1

  .واحد تهران شمال یآزاد اسالم
تاثیر عصاره ماهیان کاراس و کلمه در غذاگیري و میزان بازماندگی بچه فیل ماهیان  .1387،س. و. صالحی میر -2

  .گرگان یعیو منابع طب يدانشگاه علوم کشاورز ،پرورشی
ن هاي تخمه گشایی روي برخی شاخص هاي رشد و بازماندگی در الرو فیل تاثیر زما .1388، ا. محمدي زرج آبادي -3

  .گرگان یعیو منابع طب يدانشگاه علوم کشاورز، )Huso huso( ماهی
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بررسی تاثیر شوري بر برخی فاکتورهاي بیولوژیک و فیزیولوژیک تخم، الرو و بچه ماهی  .1388، م. مردانه خاتونی -4
  .کرج گروه شیالت و محیط زیست دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، Acipenser persicusنورس تاس ماهی ایرانی، 

، هیپوفیز و اوواپریم روي خصوصیات اسپرم شناختی و بیوشیمیایی  HCGاثرات تزریق هورمون هاي  .1388ی، ت. فیس -5
  .گرگان یعیو منابع طب يدانشگاه علوم کشاورزسمن کپور وحشی و پرورشی، 

تاثیر اسیدهاي آمینه تریپتوفان و لیزین بر غذاگیري، رشد، بقاء و ترکیب الشه بچه فیل ماهیان  .1389س. م.  ،حسینی -6
  .گرگان یعیو منابع طب يدانشگاه علوم کشاورز ،جوان

اثرات عوامل محیطی بر تنوع و فراوانی بزرگ بی مهرگان کفزي نهر زرین گل، استان گلستان،  .1390ك. ، بزرگ امید -7
  .گرگان یعیو منابع طب يانشگاه علوم کشاورزد
ی وضعیت سیستم اسمزي بچه ماهی استخوانی کلمه، ماهی سفید و کپور دریایی در معرض شوري رسبر  .1392ع. ، قزل -8

  .گرگان یعیو منابع طب يدانشگاه علوم کشاورزمستقیم و تدریجی، 
     
  :يدکتر راهنماي رساله استاد *
 یرانیا یتاس ماه يا هیو رفتار تغذ یشیمیای یرندگیبر گ یطیآالینده ها و عوامل مح یبرخ ریتاث .1391نبوي، س. ح.  - 1
)Acipenser persicus Borodin-1897( ،استاد راهنماي ، تهران یبهشت دیدانشگاه شه )مشترك(.  

  :يدکتر رساله استاد مشاور*
بر روند فعالیت هورمون هاي استروئیدي جنسی، تکامل گنادي  اثرات جایگزینی پودر ماهی با پودر سویا. 1391، ط. باقري )1

و منابع  يدانشگاه علوم کشاورز ،)Carassius auratus,Linneas 1958( و کیفیت سلول هاي جنسی ماهی طالیی
  .گرگان یعیطب
  * طرح هاي داخل دانشگاه:  
به عنوان محرك  میکلس دیو کلر نیگلوتام آزاد نهیآم دیاستفاده از اس .1392گلی، ش. گ.، و  ،جعفري، و.، نوري) 1

  .دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانی، کپور معمول هیدر تغذ ییغذا
و آفت  ومیبررسی تاثیر انفرادي و ترکیبی فلز سنگین کادم .1392گ.  ،جعفري، و.، قربانی، ر.،گلی، ش.، و  نوري) 2

  .دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، اي خزرکش هینوزان بر رفتار غذایی بچه ماهی سفید دری
سیدعلی اکبر هدایتی، س. ع.، جعفري، و.، قربانی، ر.، غفاري، ز.، شریفان، م.، خانی، ف.، و خلیلی، م. ) 3

ی بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک آبشش و کبد ماهی سفید و کلمه و معرفی میگ، آرتمیا و دافنی به عنوان مدل زیست. 1392
دانشگاه علوم کشاورزي و در مطالعه سمیت کشنده آلودگی فلزات سنگین، سموم کشاورزي، شوینده ها و هیدروکربن هاي نفتی، 

  .منابع طبیعی گرگان
4 (  

  دستگاه هاي اجرایی):  یپژوهش يمشارکت در طرح ها* طرح هاي خارج دانشگاه(
و  کیریست دیاس ک،یاسپارت دیمواد جاذب (اس یبرخ ریتاث یبررس .1386و. ، سوداگر، م.، حسینی، س. ع.، و جعفري )1

 التیگلستان و اداره کل ش قاتیمرکز تحق ،یپرورش انیماه لیالرو ف یرشد و بازماندگ ،يریغذاگ شیو افزا کی) در تحرنیآالن
  .1385، گلستان

قدیر  و.، عفري،صالحی، ع. ا.، متین فر، ع.، خوش باور رستمی، ح. ع.، زرشناس، غ.ع.، یلقی، س.، ج )2
 ،در استان گلستان Lotopenaeus vannamii یوانام يگویم يو مولد ساز دیرشد بازده تول یبررس .١٣٨٩. ح نژاد،

  .1385گلستان  التیگلستان و اداره کل ش قاتیمرکز تحق
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، ب.، منصوري، س.، یلقی ،یرهاشمی رستمی، س. ا.، قزل، ح.، امینی، ك.، صالحی، ع. ا.، جرجانیم )3
، در استان گلستان يکفال خاکستر یو پرورش ماه دیبازده تول یبررس.1390ع. ا. ، ، و.، و پاسنديجعفري ،ي.،یريا

  . 1385، گلستان التیگلستان و اداره کل ش قاتیمرکز تحق
، س. ع.، طاهري ، م.،قمصري، ط.، عنایت غالم پور، ن.، مهدي نژاد جعفري، و.، ایمانپور، م.ر.، )4

بررسی کارایی شاخص هاي تکثیر مولدین . 1392، ا. امین زاده، ع. ر.، و یزدانی، ن. م.،  مخدومیشهریاري، ر.، 
اداره کل شیالت استان گلستان و دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ، فیل ماهی پرورشی و مقایسه آن با مولدین دریایی

  گرگان( در حال اجرا).
  *سایر فعالیت هاي علمی:

  .1391آبان  9همایش ملی منابع شیالتی دریاي خزر،  دبیر دومین - 1
  ).1392مورد(تا سال  39داور و نماینده تحصیالت تکمیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري:  -2
  ).1392مورد (تا سال  2ناظر طرح هاي تحقیقاتی:  -3
  داوري مقاله ها در همایش ها: -4

 .مقاله 7نخسستین همایش ملی منابع شیالتی دریاي خزر:  
 مقاله. 25منطقه اي اکولوژي دریاي خزر:  –نخستین همایش ملی  
 مقاله. 34دومین همایش ملی منابع شیالتی دریاي خزر:   
 .مقاله 2همایش منطقه اي دانش محوري در مدیریت پایدار کشاورزي و منابع طبیعی:  
  ی.عیو منابع طب يکشاورز داریپا تیریدر مد يدانش محور يمنطقه ا شیهما يگذار استیس يعضو شورا 

  ).1392مورد( تا پایان سال  5داوري و ارزیابی کتاب و طرح ها:  -5
  ).1382مورد(تا پایان سال  35ی در مجالت مختلف: پژوهش یمقاالت علم يداور -6

  :موزش مدیریتیدوره هاي آ* 
   ،)1وس ارزشی پایه سطح(دوره در -2                            ، سمینار مقاومت در مقابل تغییر  -1
  ، اندیشه هاي نو در مدیریت -4                                           ،فن اداره جلسات  - 3
   ،مدیریت توسعه -6                          ،دوره آموزشی مدیریت مشارکتی -5
   مه ریزي ارتقاء سالمت اداريبرنا -8                                 ،مدیریت مبتنی بر عملکرد  -7
   ،آشنائی با نحوه ارائه پیشنهاد و خالقیت کارکنان -10            ،آشنائی با روش کارشناسی نظام پیشنهادات -9

   ،سمینار اقتصاد و توسعه -12                           ،دوره آموزشی مدیریت بحران -11
   ،رزیابی فساد اداريا -14           ،املفند غیر عامنیتی پدا –سمینار توجیهی  -13
  ،روانشناسی فساد اداري -15
  ، ارزشگذاري زیست محیطی منابع آبزي و اهمیت آن در کشاورزي پایدار -16

   
  مسئولیت و مدیریت هاي اجرایی:*
   1365جانشین مدیر جهاد سازندگی شهرستان بانه  -1
   1374-76رئیس اداره آموزش و ترویج شیالت  -2
   1377-78معاون و جانشین مدیر کل محیط زیست استان گلستان سال  -3
       1378 اداره کل شیالت رئیس اداره صید ماهیان خاویاري -4
  .1379-80رئیس مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاري شهید مرجانی  -5
  .1384-1387ل شیالت استان گلستان از سال مدیر ک -6
از  روه شیالت در مدیریت فوق برنامه امور فرهنگی دانشگاه علوم کشاوري و منابع طبیعی گرگانمشاور علمی انجمن علمی گ -7

  .1390الی  1388سال 
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  ادامه دارد. 1390سال  زهیات اجرایی جذب دانشگاه علوم کشاوري و منابع طبیعی گرگان ا -8
  ادامه دارد. 1390سال کار گروه صالحیت عمومی دانشگاه علوم کشاوري و منابع طبیعی گرگان از  -9

  ادامه دارد. 1390شوراي راهبردي اساتید نهاد رهبري دانشگاه علوم کشاوري و منابع طبیعی گرگان از سال  -10
  مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم کشاوري و منابع طبیعی گرگان. -11
  آموزش عالی استان گلستان.میسیون موارد خاص استانی دانشگاهها و موسسات عضو ک -12
دانشـگاه علـوم کشـاوري و منـابع     عضو حقوقی شوراهاي؛ آموزشی و تحصیالت تکمیلی، دانشجویی، فرهنگی و کمیسیون  -13

  .طبیعی گرگان
  عضویت در شوراهاي استانی و کشوري در سایر دستگاه هاي اجرایی:*
  .1379الی  1377شوراي پژوهشی حفاظت محیط زیست استان گلستان از سال  -1
  .1388الی  1386گلستان از سال  استان يکشاورز داریو توسعه پا ستیز طیمح یستاد هماهنگ -1
الی  1385استان گلستان از سال  اجرا، آموزش و بهره بردار) ق،یتحق ج،ی(تروي ها افتهیانتقال  عیتسر یهماهنگ يشورا -2

1388.  
  .1386ان، بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گلستان از سال گلست استان نیمع نیطرح معتمد یهماهنگ يشورا -3
  .1389الی  1387از سال  کشور ثارگرانیمجلس ا ندهینما -4
  سال. 4به مدت  1390از سال  در امور ایثارگران شوراي مشورتی استاندار گلستان -5
   سال. 4به مدت  1387از سال  شوراي مشورتی فرماندار گرگان در امور ایثارگران -6
ادامه دارد. 1388و سرآمدان استان گلستان از سال  شوراي هماهنگی امور نخبگان –7  
  

  :)شرکت در کارگاه هاي دانش افزایی و توانمند سازي اعضاي هیات علمی( *فعالیت هاي فرهنگی
وال  جنبشي، وودیهال يها لمیو ف لزمانآخرا،  "در اسالم تیو ترب میآداب تعل "و   "نیعلم و د"، وحدت حوزه و دانشگاه یعمل يراهکارها

ی، اسالم يداریب، تیوهاب نقد، ساکن خوابگاه ها انیدانشجو یو اجتماع یو معضالت فرهنگ مشکالت، کایامر یجهان تیریو مد تیاستر
روش  ،يادیص ادواتی، عیو منابع طب يدر آموزش و پژوهش بخش کشاورز ینید يآموزه ها نقشي، حرفه ا اخالق، اسالم یاسیس شهیاند

تمدن  خیتاري، و سنخور انیب فنی،  استاندارد مل نیتدو روش، دانشگاه دریو اطالعات یکیالکترون منابع، نامه ها نیئ آئ یانتخاب دیها، ص
طب  یضرورت بازشناس شناخت، جیهفته بس بزرگداشت، خانواده حقوق در گذشته و حال هودی يرسانه ا ياستراتژ، یشناس معرفت، یاسالم

  ).1392(تا پایان سال دانشگاه یعملکرد فرهنگ یو بررس نقد، یدر انقالب اسالم شیو رو زشیر، یفرهنگ يدر فضاها نایبن سا


