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فرآوری و بهداشت مواد 

 غذایی

 کاربرد فناوری نانو در صنایع شیالتی  * 
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 اول

همایش ملی نخستین   98

فرآوری و بهداشت مواد 

 غذایی

 کاربرد اوزون در صنایع شیالتی  * 
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 اول
سومین همایش ملی امنیت   89

 اهمیت ردیابی در حفظ کیفیت فرآورده های شیالتی  *  غذایی
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 اول

89  
سومین همایش ملی امنیت 

 *   غذایی

ره و ارگانو کلبررسی اثرات آالیندگی سموم کشاورزی ارگانو

سفره در بافت خوراکی ماهیان بر امنیت غذایی و سالمت ف

 مصرف کنندگان
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 چهارم
سومین همایش ملی امنیت   80

  *  غذایی

بررسی تغییرات چربی در فیش برگر تلفیقی ماهی کیلکا و 

 کپور نقره ای در طول دوره

9 

چهارمین همایش ملی   29 اول

  *  کشاورزی، آبزیان و غذا

دگی فلزات سنگین در بافت خوراکی بررسی اثرات آالین

 ماهیان بر امنیت غذایی و سالمت مصرف کنندگان

6 

چهارمین همایش ملی   29 اول

  *  کشاورزی، آبزیان و غذا

 9 یالتیش عیآن در بهداشت صنا تیو اهم ینانو تکنولوژ

 29 اول
 

 مجله علمی شیالت

*   

،  ومیکادم  نیغلظت  فلزات سنگ سهیو مقا یریاندازه گ

  Esox)یماه اردک عضله یدر بافت خوراک یو رو کلین

lucius )یبندرانزل یالملل نیتاالب ب 

5 

 29 دوم
 

مجله علوم و صنایع غذایی 

   * ایران

 ی، سرب  و رو ومیکادم  نیتجمع فلزات سنگ زانیم یبررس

( Carassiu  sauratus)کاراس یماهعضله   یدر بافت خوراک

 یلبندرانز یالملل نیتاالب ب
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 21 سوم
 

 پژوهشی-مجله علمی

   *   شیالت واحد آزادشهر

بررسی میزان تجمع کادمیوم و سرب در بافت خوراکی 
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همایش ملی، منطقه ای 
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 انسان
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 21 اول
 

همایش ملی، منطقه ای 

آبزی پروری ماهیان 

 دریایی

 *  

 19 انگل های ماهی و قابلیت بیماریزایی آنها برای انسان

 9212 دوم
 

 نیب شگاهیکنگره و نما

 یپرور یآبز یالملل

 یمرکز یایو آس انهیخاورم
(WAS) 

 *  

THE EFFECT OF COLD CHAIN ON 

CORRUPTION INDICES  BURGER KILKA- 

SILVER CARP FISH  FROZEN  IN COLD 

STORAGE 

19 
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22 

 

 یپژوهش یعلم هینشر

   * ییبهداشت موادغذا
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 یبندر انزل یالملل نیشده از تاالب ب دید صیسف
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 ماهی کپور صید شده از تاالب بین المللی انزلی
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 بهار26 دوم
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کبالت و کروم در  کل،یمس، ن نیفلزات سنگ زانیم نییتع

 Carassiu)ییکاراس طال یماه عضله یبافت خوراک

sauratus ) یبندرانزل یالملل نیب تاالب  
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 26تابستان اول
 

 نشریه  برزگر

*   

 19 ییایدر یآنها در غذاها صیها  و روش تشخ نیتوکس

 26مهر دوم
 

  یپرور یمجله علوم آبز

   *                                                                       شرفتهیپ

مس،  کروم و کبالت در بافت خوراکی  رییو تغ ییشناسا

 نمونه برداری شده(  (Silurus glanisه اسبل یعضله ماه

 یاز تاالب انزل 

15 

 26آبان اول
 

همایش ملی جلبک و 

  *  گیاهان آبزی
 12   ییایدر یجلبکها یکاربرد تیاهم

 26تابستان  چهارم

 

 نیفن آوری های نو هینشر

در توسعه آبزی پروری، 

 ،یدانشگاه آزاد اسالم

 واحد آزادشهر

*   

اقتصادی تاالب  انیماه دری نفت های دروکربنیه یبررس

 یانزل

92 

 9215 دوم
 

Iranian Journal of 

Fisheries Sciences 

*   

Study on bioaccumulation of heavy metals (cadmium, 

nickel, zinc and lead) in the muscle of wels catfish 

(Silurus glanis) in the Anzali Wetland 

91 

 9215 اول
 

نفرانس ملی سومین ک

پدافند غیرعامل در بخش 

 کشاورزی

 *  

 99 تهدیدات زیستی دامی

 October اول

10-12, 

2018 
 

9rd International 

Congress on Food 

Technology; 

Nevşehir/Turkey 

  * 

Polycyclic aromatic hydrocarbons in food 

products and ways to reduce it 
99 

 9215 دهم
 

 رانیا التیش یمجله علم

* 

با  شده یغن یپودر سوپ صنعت تیفیو ک یماندگار یابیارز  

  یط Macrobrachium nipponense یگویم

 اتاق یدر دما یماه نگهدار 6 و نینو ونیرموالسف

91 

 9215 چهارم
 

 رانیا التیش یمجله علم

* 

 لهیف یو حس یکروبیم ،ییایمیکوشیزیف راتییتغ سهیمقا  

شده با آب نمک و سس به  یطعم ده یدود یماه لیف یها

 خچالیروز در  92مدت 

92 

 9212 اول
 

نشریه بهره برداری و 

 * پرورش آبزیان

بررسی غلظت فلزات سنگین مس و کبالت در بافت   

 خوراکی عضله اردک ماهی تاالب بین المللی بندر انزلی
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 یعلم شیهما نیهفتم

 جیتوسعه و ترو یپژوهش

 و منابع یورزکشا علوم

 رانیا یعیطب
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99 

02-81 اول  

November 

2020 
 

4th International 

Congress of Fisheries 

and Aquatic Research 

(ICFAR 
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The effect of covid-19 on seafood markets 95 

02-81 اول  

November 

2020 
 

4th International 

Congress of Fisheries 

and Aquatic Research 

(ICFAR( 

 

*  The effects of thermal processes on the 
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2020 
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and Aquatic Research 

(ICFAR( 
 

  The effect of tempura batter on sensory 

properties of raw and cooked breaded Kilka 
92 

7 اول
th

 – 8
th

 

December, 

2020 
 

3
rd

 International 

Conference on 

Applied Zoology, 

2020 
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The Negative Impacts of COVID-19 on the 

Aquatic Processing Industry 
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 7th - 8th اول

December, 

2020 
 

3
rd

 International 

Conference on 

Applied Zoology, 

2020 

 

 

 * 

The role of fish in the treat of COVID-19 

patients 
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December, 

2020 
 

3
rd

 International 

Conference on 

Applied Zoology, 

2020 

 

 

*  Fish skin as a biological dressing for treatment 
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  انیآبز
هیدروکربن های آروماتیك چند حلقه ای و راههای کاهش در  بنر ترویجی

 محصوالت غذایی
6 

 یفرآور قاتیتحق مرکز ملیدر سطح  - 8836
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 انسان یبرا یدر ماه یزایماریب
3 

 یفرآور قاتیتحق مرکز ملیدر سطح  7 8836

 انیآبز

 ماهی تیفیتأثیرات انجماد کند و تند بر ک فنی گزارش
81 

 یفرآور قاتیتحق مرکز ملیدر سطح  82 8837
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 یفرآور قاتیتحق مرکز ملیدر سطح  - 8833

 انیآبز

دستورالعمل 

 یجیترو

با استفاده از  یصنعت یماکارون یساز یغن ندیفرآ" یجیدستورالعمل ترو

 )همکار( "یماه نیکنسانتره پروتئ
48 

…

 رديف مورد اعطا كننده تاريخ اعطاء

 1 در رشته مهندسي شیالت يکارشناسدر مقطع  دريافت لوح تقدير  جهت کسب رتبه اول دانشگاه آزاد اسالمي واحد تالش 91آبان 

دريافت لوح تقدير  جهت کسب رتبه سوم در گروه ممتازين ششمین جشنواره دانشجويان  دانشگاه آزا داسالمي واحد رشت 99آذر 

 ممتاز استان گیالن
2 

مرکز ملي تحقیقات فرآوری رياست  98اسفند

 آبزيان

 يالتیش یورده هاوبهداشت فرآ یفرآور يمل شيهماهمکاری در برگزاری 
3 

 4 بعنوان نمازگزار فعال دريافت لوح تقدير  حوزه نمايندگي ولي فقیه گیالن 89آذر

رياست مرکز ملي تحقیقات فرآوری  84دی 

 آبزيان

 شرکت در همايش فن بازار
5 



فرآوری رشته د در مقطع کارشناسي ارشدريافت لوح تقدير  جهت کسب رتبه اول در  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تالش 80آذر

 محصوالت شیالتي
6 

 یآبها یپرور یپژوهشکده آبز 83شهريور

 ياخلد

پژوهشي در -فعالیت در بیشترين مقاالت علميدرج در پرونده) قيتشکر وتشو ريتقد

 (83مجالت و همايش های علمي در سال 
7 

 یآبها یپرور یپژوهشکده آبز 81مهر 

 يخلدا

برگزاری سفره شیالتي در جلسه کمیته معاونت درج در پرونده) قيتشکر وتشو ريتقد

 (عمراني استانداری گیالن
8 

 یآبها یپرور یپژوهشکده آبز 83ارديبهشت

 ياخلد

 ارائه سخنراني جهت  ريلوح تقد افتيدر
9 

 یآبها یپرور یپژوهشکده آبز 81آبان 

 يخلدا

 (و پژوهشيو انجام وظايف علمي  عملکرد يابيدرج در پرونده)ارز قيتشکر وتشو ريتقد
11 

 یآبها یپرور یپژوهشکده آبز  81آذر

 يخلدا

 11 ارائه سخنراني جهت  ريلوح تقد افتيدر

 

 یآبها یپرور یپژوهشکده آبز 89تیر

 ياخلد

 (و انجام وظايف علمي و پژوهشي عملکرد يابيدرج در پرونده)ارز قيوتشو ريتقد
12 

 یآبها یپرور یپژوهشکده آبز 89مهر

 ياخلد

 ارائه سخنراني جهت  ريتقدلوح  افتيدر
13 

همکاری در برپائي نمايشگاه توانمدنديها و دستاوردهای موسسه  دريافت لوح تقدير  جهت موسسه تحقیقات علوم شیالتي کشور 89آذر

 تحقیقات علوم شیالتي کشور در محل سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور
14 

 84  مرداد
 

 یآبها یپرور یپژوهشکده آبز

 ياخلد

 ارائه سخنراني جهت  ريلوح تقد افتيدر
15 

 یآبها یپرور یپژوهشکده آبز 87مرداد

 ياخلد

بهینه نمودن کنترل عوامل بیماريزا در فرآورده ي جهت ارائه سخنران  ريلوح تقد افتيدر

 های دريايي
16 

 یآبها یپرور یپژوهشکده آبز 87شهريور

 ياخلد

واره ترويجي فرآورده های متنوع از کپور برگزاری جشن) درج در پرونده قيوتشو ريتقد

 (ماهیان 
17 

 یآبها یپرور یپژوهشکده آبز 87شهريور

 ياخلد

ترويج فرهنگ "دبیر اجرايي دوره آموزشي ترويجي) درج در پرونده قيوتشو ريتقد

 ("مصرف فرآورده های متنوع از کپور ماهیان
18 

 یآبها یپرور یپژوهشکده آبز 89خرداد

 ياخلد

 هوشمند بعنوان  یها یعملکرد بسته بند"ارائه سخنراني جهت  ريح تقدلو افتيدر

 "گوشت و فرآورده های بر پايه عضله یدر بسته بند نينو یفناور
19 

 یآبها یپرور یپژوهشکده آبز 88تیر

 ياخلد

مبتال به  مارانیدر کمک به درمان ب ينقش ماه "ارائه سخنراني جهت  ريلوح تقد افتيدر

COVID-19" 
21 

 21 بعنوان کتابخوان برتر مرکز ملي تحقیقات فرآوری آبزيان  ريلوح تقد افتيدر مرکز ملي تحقیقات فرآوری آبزيان 88آبان 

 22 به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومي  ريلوح تقد افتيدر موسسه تحقیقات علوم شیالتي کشور 4199ارديبهشت

…



 سمت*
عضويت   مدت

 ماه به

  تاريخ

 عضويت
 رديف عنوان

 1 همایش ملی فرآوری وبهداشت فرآورده های شیالتی 22/8/41 83/88/41 عضو کمیته اجرایی

 2 خط تولید فرآورده های شیالتی HACCPیزی در عضو مم  1/83/11 ادامه دارد عضو کمیته ممیزی

 3 کارگروه پژوهشی و انتشارات بخش فرآوری 2/1/14 ادامه دارد دبیر کارگروه

 4 کارگروه ترویج و انتقال یافته های بخش فرآوری 21/2/14 ادامه دارد عضور کارگروه

…

 نيمسال

 تدريس ه محلدانشگا سال تحصيلي

 تعداد واحد

 رديف عنوان واحد درسي
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 نيمسال

 دانشگاه سال تحصيلي

 مقطع

وم رديف عنوان
د
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ا
 

 
 شد

       1 

       2 

 مدت اشتغال در سمت

 مذكور به ماه 
 تاريخ انتصاب

 سمت

 
 رديف

 1  مرکز ملي  واحد تولید تحقیقاتي کارشناس 4/9/97 ماه 9

 2  مرکز ملي  آزمايشگاه شیمي کارشناس 4/4/99 ماه 1

   مرکز ملي  آزمايشگاه میکروبي کارشناس 4/9/99 ماه 1

 3  مرکز ملي  مدير حوزه رياست 4/8/99 ماه 07

 4  مرکز ملي اطالعات علمي کارشناس 4/40/89 ماه11

 6  مرکز ملي  مسئول اطالعات علمي 4/7/81 ادامه دارد

 7 مرکز ملي  و سايت  مسئول روابط عمومي 4/8/88 ادامه دارد



 رديف مهارت ميزان تسلط

 1 و آشنايي با مهارت های هفت گانه کامپیوتر يکدرجه   ICDL رايانه کار  داشتن گواهینامه عالي

 2 لیسيآشنايي با زبان انگ خوب

 3 رويجيتو  علمي پروژه های اجراء و همکاری در  خوب

 4 تخصصي رشتهدر ها پايان نامه  وداوری مقاالت  خوب

 5 مقاله نويسي خوب

…


