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 سوابق تحصيلي : -

 رديف مدرك تحصيلي * رشته تحصيلي دانشگاه محل تحصيل سال اخذ مدرك معدل توضيحات

 1 لیسانس ولوژی فرآورده های شیالتیتکن مرکزآموزش عالی میرزاکوچک خان 6831 61 

 2 فوق لیسانس مهندسی منابع طبیعی الهیجان واحد دانشگاه آزاد 6836 61 

 
 صرفاً به مدارك تحصیلی کارشناسی وباالتر اشاره شود.  *

 تهیه ساالد میگو و بررسی عمر ماندگاری محصول در دمای یخچالعنوان پايان نامه كارشناسي -

اثرات عصاره گیاهان رزماری و آویشن شیرازی بر ماندگاری گوشت چرخ شده کیلکا  ه كارشناسي ارشدعنوان پايان نام -

(Clupeonella Cultiventris( و کپور نقره ای )Hypophthalmichthymolitrix طی نگهداری در سردخانه ) 

 

 شماره ثبت :

: 10/10/99 

 فرم اطالعات محققين

 

mailto:khodabandehf@yahoo.com


 پروژه ها و طرحهاي تحقيقاتي : -12
شماره ثبت گزارش 

 نهايي

سال 

 خاتمه

سال 

 عشرو

 سمت در وضعيت**

 پروژه/طرح

 رديف عنوان پروژه/طرح شماره مصوب نوع تحقيق* واحد اجرا 

 مجری خاتمه یافته 6831 6833 
مرکز ملی تحقیقات فرآوری 

 آبزیان
 - پایان نامه دانشجویی

 تهیه ساالد میگو و بررسی عمر ماندگاری محصول در دمای یخچال
6 

 

 مجری خاتمه یافته 6833 6836
ملی تحقیقات فرآوری مرکز 

 آبزیان
 1 -61 -61 -33693 طرح مستقل

 

 یداری( بر پاشنیو آو ی)رزمار یعیطب یاستفاده از  نگهدارنده ها ریتاث یبررس

 انجماد طیدر شرا یکپور نقره ا یگوشت بدون استخوان ماه

 

1 

  های شیالتی الگو سازی رستوران   طرح ترویجی پژوهشکده آبزی پروری مجری در حال اجرا 6833  

 همکار خاتمه یافته 6831 6833 
مرکز ملی تحقیقات فرآوری 

 آبزیان
 1 -61 -61 -11913 طرح مستقل

بررسی اثرات حمل و نقل و نگهداری  ماهی قزل آالی رنگین کمان بهه  پروژه 

 8   صورت زنده برکیفیت گوشت

 
 همکار در دست دفاع 6831 6833

مرکز ملی تحقیقات فرآوری 

اداره کل شیالت استان  9آبزیان

 سیستان و بلوچستان

 4 -61 -61 -33918 طرح خاص
پروژه بررسی امکان تهیه پودر سوپ آماده مصرف از گوشهت ماهیههای صهید    

 4 ضمنی و ضایعات تون ماهیان 

 همکار در دست دفاع 6833 6833 
مرکز ملی تحقیقات فرآوری 

 آبزیان
 1 -61 -61 -33914 طرح مستقل

یزاسیون سرد فیله قزل آالی رنگین کمان با استفاده از اشعه گامها  پروژه پاستور

 و ارزیابی عمر ماندگاری محصول
5 

 
 همکار خاتمه یافته 6831 6833

مرکز ملی تحقیقات فرآوری 

مدیریت شیالت و  -آبزیان

آبزیان جهاد کشاورزی استان 

 کرمانشاه

 1 ماهیان پرورشی گرمابی در استان کرمانشاه بررسی امکان بهبود حمل و نقل 4 -61 -61 -33998 طرح خاص

 
 همکار خاتمه یافته 6835 6831

مرکز ملی تحقیقات فرآوری 

مدیریت شیالت و  -آبزیان

آبزیان جهاد کشاورزی 

 آذربایجان شرقی

 1 پروژه بررسی تهیه خمیر ماهی آماده مصرف از گوشت ماهیان پرورشی - طرح خاص

 همکار در حال اجرا 6833 6836 
مرکز ملی تحقیقات فرآوری 

 سازمان شیالت ایران -آبزیان
 3 پروژه بررسی روش تولید فیش برگر تلفیقی کیلکا و تعیین میزان پذیرش آن 4 -61 -61 -33636 طرح خاص

 
 همکار در حال اجرا 6833 6836

مرکز ملی تحقیقات فرآوری 

 آبزیان
 61 -61 -61 -3391 -33664 طرح مستقل

شت ماهی تیالپیا نگه داری شده در یخ و دمای یخچال به ارزیابی تازگی گو

 روش اندازه گیری شاخص های کیفیت

 

3 



 
 همکار در حال اجرا 6833 6836

مرکز ملی تحقیقات فرآوری 

 آبزیان
 61 -61 -61 -3391 -33668 طرح مستقل

پروژه بررسی اثر انجماد سریع و کند روی کیفیت گوشت ماهی تیالپیا )شکم 

 له(خالی و فی

 

69 

 
 همکار در حال اجرا 6833 6836

مرکز ملی تحقیقات فرآوری 

 آبزیان
 1 -61 -61 -33619 طرح مستقل

بررسی امکان استفاده از ژالتین استخراج شده از زایدات فرآوری کپور ماهیان 

 پرورشی در تولید کره کم چرب

 

66 

 همکار خاتمه یافته 6834 6831 
مرکز ملی تحقیقات فرآوری 

 انآبزی
 طزح مستقل

34998- 3496- 98- 199999- 

963- 1 

بررسی امکان تولید اسنک حجیم شده از اضافات گوشت و فیله ماهی کپور 

 نقره ای
61 

 
 همکار خاتمه یافته 6835 6831

مرکز ملی تحقیقات فرآوری 

 آبزیان
 - طرح خاص

لکای ارزیابی اقتصادی و پتانسیل تولید کباب کوبیده ماهی با استفاده از کی

 کوسه و کپور نقره ای ٬دریای خزر
68 

 
 همکار خاتمه یافته 6833 6839

مرکز ملی تحقیقات فرآوری 

 آبزیان
 1 -61 -61 -33611 طرح مستقل

بررسی امکان بهبود بافت و قابلیت پذیرش برگر ماهی کپور نقره ای با افزودن 

 پکتین در مواد برگر
64 

 
 همکار خاتمه یافته 6836 6831

لی تحقیقات فرآوری مرکز م

 آبزیان
  طرح خاص در امد زا

بررسی وضیعت آالینده های )فلزات سنگین ،سموم ارگانوکلره و فسفره ، 

(موجود در بات خوراکی ماهیان اقتصادی در PAHsهیدروکربن های نفتی 

 صید تاالب بین المللی بندر انزلی با تاکید بر سالمت آبزیان و جوامع انسانی

65 

 
 همکار خاتمه یافته 6831 6838

مرکز ملی تحقیقات فرآوری 

 آبزیان
 61 ارزیابی مخاطرات آزمایشگاههای مرکز ملی فرآوری 12-12-12-12-0119 طرح مستقل

 
 همکار خاتمه یافته 6836 6838

مرکز ملی تحقیقات فرآوری 

 آبزیان
 61 کیلکا تولید انواع فرآورده های خشک طعم دار از 4-61-61-36611 طرح خاص در امد زا

 
 همکار خاتمه یافته 6831 6834

مرکز ملی تحقیقات فرآوری 

 آبزیان
  طرح خاص در امد زا

تولید میکروکپسول روغن ماهی کیلکا برای مصارف غذایی و دارویی با 

استفاده از پپتیدهای زیست فعال ژالتین استحصالی از زائدات فرآوری کپور 

 نقره ای

63 

 
 مکاره خاتمه یافته 6831 6834

مرکز ملی تحقیقات فرآوری 

 آبزیان
 2-12-12-02129 طرح مستقل

بررسی فرآیند تولید کیفی و تعیین عمر ماندگاری فرآورده دودی گرم ماهی 

    کیلکا  در بسته بندی معمولی و اتمسفر اصالح شده
63 



 
 همکار در حال اجرا 6831 6838

مرکز ملی تحقیقات فرآوری 

 آبزیان
 12-12-12-0291-02992 اطرح خاص در امد ز

  ماهیان برخی خوراکی بافت در تجمع فلزات سنگین موجود وضعیت بررسی

 بندرانزلی المللی بین تاالب
19 

 
 همکار در حال اجرا 6831 6838

مرکز ملی تحقیقات فرآوری 

 آبزیان
 2-12-12-02122 طرح مستقل

ه توليد شده از گوشت چرخ كرد Fish pasteمقايسه خصوصيات كيفي 

 ماهي كيلکا و كپور نقره اي
16 

 
 همکار در حال اجرا  

مرکز ملی تحقیقات فرآوری 

 آبزیان
 11 توسعه دانش فنی تهیه رنگدانه طبیعی خوراکی بتاکاروتن از گونه آزوال  طرح مستقل

 
 همکار در حال اجرا  

مرکز ملی تحقیقات فرآوری 

 آبزیان
  طرح مستقل

یی )فلزات سنگین، سموم کشاورزی( بر وضعیت آالینده های شیمیابررسی 

 روی بافت ماهی قزل آال
18 

 

 همکار در حال اجرا  
مرکز ملی تحقیقات فرآوری 

 آبزیان
  طرح خاص در امد زا

تولید فرآورده های بها ارزش افهزوده ) برگهر ، فینگهر و گوشهت      

 چرخ شده ( از گوشت ماهی سیم سد ارس   

 

14 

 
 همکار در حال اجرا 6834 6831

مرکز ملی تحقیقات فرآوری 

 آبزیان
  طرح خاص در امد زا

 Macrobrachiumتولید فرآورده های خشک از میگوی ریز

nipponense تاالب بین المللی بندر انزلی 
15 

 

 همکار در حال اجرا 6834 6831
مرکز ملی تحقیقات فرآوری 

 آبزیان
  طرح خاص در امد زا

ماهیهان اقتصهادی    بررسی تهاثیرروش ههای مناسهن هنهدلین  در    

استان گیالن )ماهی سفید ، کفال و قزل آال  ( و تغییرات کیفهی آن در شهرایط   

 یخ پوشی  

11 

 
 همکار در حال اجرا 6834 6831

مرکز ملی تحقیقات فرآوری 

 آبزیان
  طرح خاص در امد زا

بررسی فن آوری تولید ارد گنهدم غنهی سهازی شهده بها اسهتفاده       

 ظور تولید ماکارونیپروتئین ماهی کیلکا به من
11 

 

 همکار در حال اجرا 6834 6831
مرکز ملی تحقیقات فرآوری 

 آبزیان
  طرح خاص در امد زا

بررسی فرایند تولید وارزیابی کیفی ومانهدگاری اسهپرین  رول   

 حاوی گوشت ماهی کیلکا وشبه شوریده

13 

 

 

 
  طرح خاص درامد زا   همکار  خاتمه یافته 6831 

 های خشک از میگو ریز نیپوننس تاالب انزلیتولید فرآورده 

 
13 



 
 89 استفاده از قسمت های خاص ماهی کپور نقره ای   طرح مستقل  همکار  خاتمه یافته  

 
 86 طرح ترویجی فرهن  مصرف آبزیان   طرح مستقل   همکار  در حال اجرا  

 
  یلکا سوخاریبررسی تاثیر لعاب مختلف بر ک  طرح مستقل   همکار خاتمه یافته  

 

 نوع تحقیق : پروژه ، طرح ملی ، طرح مشترك ، طرح مستقل ، طرح خاص ، طرح شورای تحقیقات و فناوری استان. 

 وضعیت : دردست اجرا ، مختومه ، متوقف شده. ** 
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کنفرانس ملی شیالت و   

 آبزیان.الهیجان

 *
  

بررسی تاثیر اسید اسکوربیک بر کیفیت و ماندگاری 

 برگر ماهی فیتوفاگ

1 

 

  Iranian Journal of 

Fisheries Sciences 

*
   

Impacts  of  Gamma  Irradiation  on  protein  

and  lipid Composition  of  Rainbow  Trout  

(Oncorhynchus  mykiss) Fillets” 

2 

 
 سومین همایش میگوی ایران  9831

  *
 

 3 تغییرات حسی ساالد میگوی نگهداری شده در دمای یخچال

 
 نسومین همایش میگوی ایرا  9831

  *
 

تغییرات شاخص های فساد در برگر تلفیقی ماهی و میگو در دمای 

 سردخانه

4 

 
نخستین همایش ملی فرآوری و   9831

*   بهداشت محصوالت شیالتی
 

 5 تاثیر جایگزینی گوشت میگو بر خصوصیات حسی برگر ماهی

 
نخستین همایش ملی فرآوری و   9831

*   بهداشت محصوالت شیالتی
 

در  DHAو  EPAگاما بر ترکین اسیدهای چرب  تاثیر اشعه 

 ماهی قزل آالی رنگین کمان

6 

 
نخستین همایش ملی فرآوری و   9831

*  بهداشت محصوالت شیالتی
  

 7 وضعیت هندلین  زنده ماهی قزل آالی رنگین کمان در شهر تهران

 
نخستین همایش ملی فرآوری و   9831

*  بهداشت محصوالت شیالتی
  

 8 ی برگر تلفیقی میگو و ماهی طی نگهداری در سردخانهتغییرات حس



 
نخستین همایش ملی فرآوری و   9831

*  بهداشت محصوالت شیالتی
  

مقایسه خصوصیات حسی ماریناد کیلکای تهیه شده به روش سرد و 

 گرم

9 

 
نخستین همایش ملی فرآوری و   9831

*   بهداشت محصوالت شیالتی
 

ه از گوشت کیلکا ماهیان دریای خزر در پتانسیل تولید کباب کوبید

 استان آذربایجان شرقی

11 

 
نخستین همایش ملی فرآوری و   9831

*  بهداشت محصوالت شیالتی
  

تولید کباب کوبیده ماهی از گوشت کپور نقره ای 

(Hypophthalmichthys molitrix) 
11 

 
نخستین همایش ملی فرآوری و   9831

*   بهداشت محصوالت شیالتی
 

ساالد میگو طی نگهداری  TVNتغییرات شاخص های پراکسید و 

 در دمای یخچال
12 

 
نخستین همایش ملی فرآوری و   9831

*  بهداشت محصوالت شیالتی
  

خصوصیات حسی ساالد تهیه شده با درصدهای مختلف میگوی 

 پرورشی ریزاندام 
13 

 
دومین کنفرانس ملی علوم   9811

*  شیالت و آبزیان ایران 
  

تغییرات شاخص های فساد میکروبی در ساالد میگوی نگهداری 

 شده در دمای یخچال
14 

 
اولین همایش ملی آبزی پروری   9811

*  ایران
  

 15 پدیده مقاومت آنتی بیوتیکی در آبزیان و معضالت ناشی از ان

 
 همایش گرگان  9819

 *
  

 اثر غلظت های مختلف عصاره های طبیعی رزماری و اویشن بر

 خصوصیات حسی گوشت چرخ شده ماهی کپور نقره ای

Hypophthalmichthys molitrix 

16 

 

 علمی شیالتفصلنامه   

*
   

تغییرات فیزیکی ،شیمیایی وکیفیت حسی برگر ماهی کپورنقره 

 -63(تحت دمای Hypophthalmichthys molitrixای)

 درجه سانتی گراد

17 

 

 امنیت غذائی، یسمینار مل نیدوم  9819

دانشگاه آزاداسالمی 

واحدسوادکوه، مازندران، 

 6836ایران،مهرماه 

 *
  

 آن  یارزش غذائ یو بررس یروغن ماه

 
18 

 

 التیش یپژوهش یمجله علم  9819

 التیش قاتی/ موسسه تحقرانیا

/م 133شماره 1/69/6836 رانیا

 ت

*
   

 Rosmarinus)یعصاره رزمار یدانیاکس یآنت لیپتانس

officinalisیرازیش شنی(و آو(Zataria multiflora بر میزان )

 یچرب در گوشت چرخ شده منجمد ماه یدهایاس یداریپا

 یانقرهکپور

19 

 
   

   

Comparison of Zataria multiflora and 

Rosmarinus officinalis extracts on the quality of 

frozen Silver carp minced 

21 

 

9819   

   

ان پایداری اسیدهای چرب غیراشباع بررسی تغییرات ومیز

(EPA  وDHA  در برگر تلفیقی ماهی کیلکا و کپور نقره )

 درجه سانتیگراد -63در شرایط نگهداری در ای

 

21 

 

9811   

   

تاثیر استفاده از آنتی اکسیدان طبیعی رزماری بر فاکتور های 

شیمیایی و حسی گوشت چرخ شده ماهی کپور نقره ای در 

 دشرایط انجما

22 



 

 همایش بوشهر 9811 

   

گوشت چرخ کرده ماهی  TBARSوFFAتغییرات شاخص های 

(حاوی عصاره طبیعی Clupeonella cultriventris کیلکا )

( طی نگهداری در officinalis Rosmarinusرزماری)

 سردخانه

 

 

23 

 

نخستین همایش ملی مباحث  9818 

*  )تهران(نوین کشاورزی
  

)  یمعمول یلکایساد در کف یشاخص ها راتییتغ

Clupeonella cultriventris روکش شده خام با لعاب )

 درجه سیلسیوس -63   در سردخانه ینگهدار یتمپورا ط

24 

 
دومین همایش ملی تغییر اقلیم  9818 

*  و امنیت غذایی)اصفهان(
  

اثر آنتی اکسیدانی اسید سیتریک روی کیفیت باکتریایی و 

 ل آال منجمدشیمیایی فیله ماهی قز

25 

 

کنگره بین المللی آبزی  9811 

پروری آسیای مرکزی و 

*  خاور میانه
  

The effect of natural preservative thymus 

vulgaris on chemical and sensory factors 

minced meat of silver carp 

 

26 

 

کنگره بین المللی آبزی  9811 

پروری آسیای مرکزی و 

 خاور میانه

 *
  

Changes in approximately compound and 

index of corruption, breaded kilka was 

coated (row and fried) using with common 

and Tempora batter during storage at -18 

 

27 

 

مجله علمی پژوهشی نوآوری در  9811 

 علوم و فناوری غذایی

   

ی، میکروبی و حسی کیلکای مقاله تغییرات فاکتورهای شیمیای

معمولی روکش شده خام و پخته با لعاب تمپورا طی 

 در  درجه سلسیوس -63نگهداری به مدت چهار ماه در دمای 
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 التیش یپژوهش یمجله علم  

 قاتی/ موسسه تحقرانیا

    التیش

ارزیابی ماندگاری و کیفیت پودر سوپ صنعتی غنی 

 Macrobrachium nipponenseشده با میگوی 

 ماه نگهداری در دمای اتاق 1طی فرموالسیون نوین و 
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* در مورد مقاالت چاپ شده، باید صرفاً به مقاالت چاپ شده

 تاريخ چاپ
 تعداد

 صفحات
 رديف عنوان نوع* تيراژ



 1 سفره شیالتی  کتاب    

 2 تدوین هند بوک فرآورده های خمیری    

     3 

     4 

…

 مورد اعطا كننده تاريخ اعطاء

رد

ي

 ف

 1 انجام وظايف محوله دكتر علي اصغر خاني پور 28/12/91

 2 يش فن بازارشركت د ر هما دكتر عباسعلي مطلبي 9/11/91

 3 شركت د ر همايش فن بازار دكتر علي اصغر خاني پور 16/11/91

 4 شركت در همايش ملي فرآوری آبزيان مهندس سيد حسن جليلي 15/12/89

لوح تقدير توسط رئيس پژوهشکده جهت ارائه سخنراني علمي تاثيرات آنتي اكسيدان   1394

 های طبيعي تركيبات ضد ميکروبي

 

5 

 در جشنواره غذا  شركت  
6 

   7 

   8 

   9 

   11 

   11 

   12 

   13 

…

 سمت*
عضويت  مدت

 ماهبه

 تاريخ

 عضويت
 رديف عنوان

 1 عضو کمسیون فنی در تدوین استاندارد ماهی  دودی 9811 91 

 2 خاویارعضو کمسیون فنی در تدوین استاندارد  9811 91 

 3 عضو انجمن مسولين فني اداره نظارت د ارو غذا 1393 1399 

 4 عضو انجمن كنترل كيفيت  1393 1399 

 5 عضو هم انديشي تدوين نقشه راه توسعه صنعت فرآوری آبزيان كشور 1392 1397 

 6 ذايي آرايشي بهداشتي عضو انجمن متخصصان صنايع غ 1393 1399 



 7 عضو گروه فرآوری آبزيان 1391 1399 

 8 عضو شورای پژوهشي فرآوری آبزيان 1397 1399 

 9 عضو شورای ترويجي فرآوری آبزيان 1398 1399 

…

 نيمسال

 تدريسدانشگاه محل سال تحصيلي

 تعداد واحد

 رديف عنوان واحد درسي

وم
د

ول 
ا

مي 
عل

 

ری
نظ

 

 تدریس فرآیند تولید فرآورده های دودی گرم ماهی    مرکز ملی تحقیقات آبزیان   

تدریس فرآیند تولید فرآورده های خمیری  -2

 فیش بال–ماهی شامل فیش برگر 

 

1 

       2 

       3 

       4 

       5 

       6 

       7 

       8 

       9 

       11 

 نيمسال

 دانشگاه سال تحصيلي

 مقطع

وم رديف عنوان
د

ول 
ا

ری 
كت

د
اسي 

ارشن
ك

رشد
ا

 

 شد

       1 

       2 

       3 

       4 

       5 



 مدت اشتغال در سمت

 مذكور به ماه 
 رديف سمت تاريخ انتصاب

 1 مسئول خط توليد برگر ماهي مركز ملي تحقيقات فرآوري آبزيان 1122 11

 2 كارشناس آزمايشگاه شيمي مواد غذايي مركز 1129 12

 3 خط توليد برگر ماهي مركز ملي تحقيقات فرآوري آبزيان مديريت 1109 تا كنون

 4 مسئول فني سالن توليد 1101 تاكنون

 5 مدير كنترل كيفيت 1101 تاكنون

 6 قائم مقام آزمايشگاه هاي بخش فرآوري  1102 12

  كارشناس ارشد صنايع غذايي 1101 تا كنون

 رديف مهارت ميزان تسلط

 1 مهارت هاي هفت گانه كامپيوتر خوب

 2 زبان انگليسي متوسط

  3 

…


