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 پژوهشي مقاالت علمي 

(بر شاخص های رشد و بازماندگي بچه فیل ماهي   Optimun. تاثیر محرک رشد اپتیمون )1385ح. ،ر و حسیني فر، س. ؛ ایمانپور،م سوداگر،م -1

(Huso huso Linnaeus, 1758.مجله علوم دریایي ایران .)  و سومدوم. 

بر  اسید آسپارتیک و آالنین به عنوان ماده جاذب غذایي اثر  .1387،م؛ جعفری شموشکي،و ؛ حسیني ،س، ع؛ گرگین ،س و عقیلي ،ک.سوداگر -2

ضمیمه مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعي.شماره اول ، .(Huso huso Linnaeus 1758) رشد و بازماندگي بچه فیل ماهیانشاخص های  

 .فروردین

.بررسي اثررات سرحوح ملتلرف بتراوین و متیرونین بره       1384حسیني،س،ع؛.و ؛آذری تاکامي،ق؛ پانوماریف،س،آ؛ محمودزاده،ه؛ عابدیان،ع سوداگر، م -3

(.مجله علمي شیالت ، سرال ههراردهم ، شرماره    Huso huso Linnaeus, 1758عنوان جاذب بر شاخص های رشد و بازماندگي فیل ماهیان جوان )

 41-48، ص 2

سحوح ملتلف عصاره دافني و آرتمیا به عنوان مواد جاذب غذایي بر روی  ریثتا .1387درویش بسحامي ،ک؛ سوداگر،م؛ ایمانپور،م، ر و طاهری، ع. -4

 87. مجله علمي شیالت.شماره هفدهم.زمستان  ((Huso huso Linnaeus 1758 غذاگیری و شاخص های رشد  در بچه فیل ماهیان پرورشي

اثر ناپلئوس آرتمیا غني شده با اسیدهای هرب غیر اشباع بلند زنجیره و  .1388و ملدومي ، ن. سوداگر،مر؛، ؛ ایمانپور،م ع ،ری،پ؛حسیني، ساکب -5

جلد  مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعي گرگان. (.Oncorhynchus mykiss)روی رشد و بقاء الروهای قزل آالی رنگین کمان  Cویتامین 

 .ماره اولششانزدهم 

آرتمیا ارومیانا ی غني شده با اسیدهای هرب غیر اشباع بلند زنجیره و  .1387و شالویي ، ف. سوداگر،مر؛، ع؛ ایمانپور،م ،اکبری،پ؛حسیني، س -6

.مجله  Oncorhynchus mykissروی مقاومت در برابر استرس های محیحي دما و کمبود اکسیژن در الروهای قزل آالی رنگین کمان ) Cویتامین 

 .4شماره  21جلد  زیست شناسي ایران 

بررسي تغییرات خواص حسي، ترکیب شیمیایي قزل آالی رنگین  .1388و مقدم ،ن. سوداگر، مزارع زاده،ر؛ شعبانپور،ب؛شعباني ،ع ؛ -7

زی و منابع مجله علوم کشاور شده به روش آب نمک گذاری در دما و زمان های ملتلف. ( Oncorhynchus mykissکمان شور )

 380-386صفحات-1388ب:-1جلد شانزدهم،ویژه نامه  طبیعي گرگان.

 Rutilus frisii kutumتعیین خصوصیات اسپرم شناختي مولدین ماهي سفید ) .1388ع. ،و حسیني ، س سوداگر،مر ؛ نوذری،ز؛  ،ایمانپور، م -8

Komensky 1901.1388ب:-1جلد شانزدهم،ویژه نامه  کشاورزی و منابع طبیعي گرگان.مجله علوم  ( در رودخانه های شیرود، تجن و گرگانرود-

 387-392صفحات 

( بر میزان Aqua Vac Ergosan. اثرات آکواک ارگوسان )1389؛ آذری تاکامي ،ق و محمدی زرج آباد،ا.سوداگر،مع ؛ ،احمدی فر، ا؛ جاللي ،م -9

 شماره اول. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعي گرگان. (.Huso husoوان )رشد ، بازماندگي و شاخص های مربوط به خون در فیل ماهیان ج

 Rutilusمقایسه برخي پارامترهای اسپرم شناختي و بیوشیمیایي سمن ماهي سفید مولد) .1388و شعباني ، ع. سوداگر، مر؛،تکه،ش؛ایمانپور،م -10

frisii kutum Komensky 1901شماره هشتم مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعي گرگان. لي(.( در زمان های ملتلف مهاجرت تولید مث. 

و عصاره هیپوفیز روی پارامترهای GnRHa،HCGاثرات تزریق  هورمون های  .1388و شعباني ، ع. سوداگر، م؛ ر، م زادمجید،و ؛ایمانپور، -11

 .2،شماره22جلد  ست شناسي ایران.مجله زی ( .Carassius auratus gibelioبیوشیمیایي پالسمای اسپرمي در ماهي قرمز )

و عصاره هیپوفیز روی پارامترهای  GnRHa ،HCGاثرات تزریق هورمون های  .1388و شعباني ، ع. سوداگر، م؛ ر، م زادمجید،و ؛ایمانپور، -12

 مجله زیست شناسي ایران. .(Carassius auratus gibelio)بیوشیمیایي پالسمای اسپرمي در ماهي قرمز 

( بور بريوخ يصواو زت ت شو) ی زنوخ م وخ       GnRHaاثرات هورموو  اوواکتو)     .)زیر هاپ(و شعباني ، ع. سوداگر، م؛ ر، م ید،و ؛ایمانپور،زادمج -13

 مجله پژوهش و نزتندگخ. .قرمزنزده، دم چزدری، چهزردم و چهزردم دم چزدری  Carassius auratus gibelio     مزه ز  

( Cyprinus carpioاثر تراکم کشت مولدین کپور دریایي ) .1388و ایری،م. ،؛ شالویي،ف سوداگر،مر؛ ، نپور،م؛ ایما ع، باغفلکي،م؛ حسیني، س -14

جلد شانزدهم  مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعي گرگان. بر میزان بازماندگي و برخي شاخص های رشد الروی و بچه ماهیان در استلرهای خاکي.

 .39-47صفحات -1388:شماره سوم

 Cyprinus carpioتعیین رژیم غذایي الرو بچه ماهیان کپور دریایي ) .1388شالویي،ف.و؛  سوداگر،مر؛ ، ؛ ایمانپور،م ع، باغفلکي،م؛ حسیني، س -15

Linnaeus,1758.)4،شماره22جلد  مجله زیست شناسي ایران. ( در استلرهای خاکي مرکز تکثیر و پرورش ماهیان استلواني سیجوال)استان گلستان ، 

 Huso شیرین آب در در بقاء و رشد های شاخص بر غذایي جیره در نمک ملتلف سحوح تأثیر .1388.سوداگر، ممحمدی زرج آباد،ا و  -16

huso 88بهار اول، شماره دوم، گلستان. جلد طبیعي منابع و الکترونیک کشاورزی پرورشي. مجله جوان ماهیان فیل 

 



 

 

 Rutilus frisii).بررسي اثر رنگ تانک پرورش روی رشد و بازماندگي الرو ماهي سفید دریای خزر1388شاهکار، ع؛ خارا،ح و سوداگر،م.-17

kutum Komensky 1901) 37-45، صفحات 88.مجله علوم زیستي واحد الهیجان، سال سوم، شماره دوم، تابستان 

 Rutilus frisii kutum)زماندگي الرو ماهي سفید دریای خزر.تاثیر دفعات غذادهي بر میزان رشد و با1387شاهکار، ع؛ خارا،ح و سوداگر،م.-18

Komensky 1901) 41-49، صفحات 1387.مجله علوم زیستي واحد الهیجان، سال دوم، شماره سوم، پاویز 

 بر غذایي جیره در مونوژنای پربیوتیک تأثیر .1389نصرآبادی، ر. قرباني و زمیني ، ع ؛ سوداگر،م  عباسعلي زاده،ح، وهاب حبیب مهاجراسترآبادی ،م-19

 .89پاییز سوم، شماره ههارم، سالشیالت، مجله .Huso huso Linne, 1758)) پرورشي جوان ماهیان فیل بازماندگي و رشد های شاخص

 frisii سفيد ماهي مثلي توليد مهاجرت زمانهاي در سمن بيوشيميايي تغييرات بررسي .1389شعباني،ع . و م،ر؛ سوداگر،م  ايمانپور، تکه،ش ؛-20

kutum kamensky 1901  Rutilus. ، 2 شماره ، 23 جلد ایران شناسي زیست مجله. 

.اثرات دفعات غذادهي بر رشد، بازماندگي و کیفیت آب حوضچه های پرورش 1389گرگین،س و پاسندی ،ع.ا. سوداگر،م؛مرادی زاده فرد،ح؛ -21

 .89،زمستان 4ال نوزدهم ،شماره ( مجله علمي شیالت سPenaeus Indicusمیگوی سفید هندی)

.تاثیر افزایش پروتئین جیره بر تعداد دفعات غذادهي و میزان رشد و بازماندگي الرو ماهي سفید دریای 1390.سوداگر،مشاهکار، ع؛ خارا،ح و  -22

 .90بهار  ،اول شماره ،پنجم سالشیالت، مجله (.Rutilus frisii kutum Komensky 1901خزر)

ارتباط ترکیبات بیوشیمیایي مایع سلومیک با برخي خصوصیات  .1390، م.رضایي ک ودرویش بسحامي،  ؛م سوداگر،  م . ر ؛ایمانپور،   ن ؛شعباني،-23

سال دوم،  .نشریه علمي پژوهشي اقیانوس شناسي .Rutilus frisii kutumگشایي و اندازه الروی در ماهي سفید گنادی، موفقیت لقاح، نرخ تلم

 .1390ر بها 5شماره 

بررسي اثر آنتي اکسیداني محصول قهوه ای شده فروکتوز بر اکسیداسیون هربي و .1390.سوداگر، مکشیری، ح؛ حق پرست، س ؛ علي پور، غ؛ شعبانپور، ب و -24

 در شرایط انجماد.فصلنامه علمي پژوهشي فراوری و نگهداری مواد غذایي . (Penaeus indicus)خواص حسي میگوی هندی 

 Acipenserپرورش برون قره ماهیان بچه رشد فاکتورهای و غذاگیری در عصاره گاماروس أثیرت .1391؛ کیوانلو،س و بقایي، ف. داگر، مسو -26

persicus ) .)91هار ب-1شماره –سال ههارم ب. زیست جانوریمحیط پژوهشي  فصلنامه. 

 Poeciliaیط پرورش بر رشد و الگوی رنگي پوست ماهي گوپي )اثرات رنگ مح .1390.و جافر نوده ، ع و ذوالفقاری ، م سوداگر،م-27

reticolata). آبزیان، سال اول ، شماره دوم و پرورش  بهره برداری  
.تاثیر سحوح ملتلف پربیوتیک ایمونوژن در جیره غذایي بر 1391و قرباني ، ر. سوداگر، ممهاجر استرآبادی؛ م؛ وهاب زاده ، ح ؛ زمیني، ع،ع ؛ -28

-91سال ششم ، شماره اول ، بهار .شیالت مجله .Huso huso Linne, 1758))شاخص های خوني و ایمني فیل ماهیان جوان پرورشي  برخي از

 .131-140صفحات 

 Acipenser.اثر سمیت مواد ضد انجماد گلیسرول، دی متیل سولفوکساید و استامید در جنین ماهي قره برون 1390سوداگر،م.کیوانلو، س و -29

persicus ) ..) 1390، زمستان 4سال سوم، شماره  .زیست جانوریمحیط  فصلنامه 

.مقایسه بي هوش کردن کپورماهیان هیني ) آمور، فیتوفاگ و بیگ هد( و 1390؛ حمیدی کناری ،م ؛ شعبانپور، ب و لحفي اوریمي ، ر.سوداگر، م -30

 .محیط  زیست جانوری فصلنامه  یته و اثرات آن بر برخي از شاخص های گوشت.کپور معمولي به روش کشتار طبیعي و با استفاده از جریان الکتریس

 1390، پاویز 3سال سوم، شماره 

 خزر دریای کیلکای ماهي پودر از بلشي با پودرگاماروس جایگزیني اثر .1390و اصالن پرویز، ح. سوداگر، معظیمي ، ع؛ حسیني ، س. ع.؛ -31

سال بیستم ، مجله علمي شیالت ،. (Oncorhynchus mykiss) کمان رنگین قزآلالی ماهیان بچه بقاء و غذایي تبدیل ضریب رشد، برعملکرد

 63-90.74، پاویز 3شماره 

.پاسخ های رفتاری و 1391شکوهي، س ؛ شکوری، م و مرادی نسب، غ. سوداگر، م ؛یوسفي جوردهي ، ا؛ ابدالي، س؛ حالجیان، ع؛ کاظمي ،ر؛ -32

، 2( تحت سمیت حاد مس و روی.مجله بهره برداری و پرورش آبزیان،جلد Hypophthalmichthys molitrixفاگ )آسیب شناختي ماهي فیتو

 .91، بهار 1شماره 

رشد و پاسخ بهه   پارامترهاي خوني ،بر  cتاثير سطوح مختلف ويتامين  (1391) رحیمي، م ، سوداگر،م، اورجي،ح، حسیني ، س،ع و تقي زاده، -33

 573-4،380، شماره 67.دوره مجله تحقيقات دامپزشكي .Oncorhynchus  mykisis))چه ماهيان قزل آالي رنگين كماناسترس دمايي در ب

)پذیرش( .مقایسه غذاهای گیاهي ) یونجه، عدسک آبي و آزوال ( و پلت بر شاخص های رشد ، بازماندگي و برخي 1391نکوبین ، ح و سوداگر،م.-34

 .محیط  زیست جانوری فصلنامه  .(Ctenopharyngodon idella)علفلوار فاکتورهای خوني در ماهي کپور 

تاثیر استفاده متناوب از غذای کنسانتره و غذای زهده شامل : آرتمیا ، دافني و . 1392سوداگر،م ؛ علمشاهي ،ف ؛ بوالحسني ،م و فیروزبلش،س.-35

سال  فصلنامه  محیط  زیست جانوری. ( .Poecilia reticolataالرو شیرونومید بر شاخص های رشد و تولید مثل در ماهي گوپي )

 .1392،پاویز 3پنجم،شماره

 



 

 

 

تاثیر پروبیوتیک ایمونوژن بر شاخص های رشد ، بقاء برخي شاخص های خوني و فلور باکتریایي روده بچه ماهي .1391سوداگر ،مو جافر نوده ، ع.-36

 .1393، بهار 1سال پنجم، شماره لنامه  محیط  زیست جانوری.(. فص ( Acipenser persicus Borodin,1897قره برون 

 جلد .تاثیر عوامل موثر در سمیت مواد ضد انجماد در جنین ماهیان.مجله حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعي. 1391سوداگر،م.کیوانلو، س و  -37

  دوم، شماره اول،

( تغذیه شده با Cyprinus carpioیرات بیوشیمیایي و خونشناسي ماهي کپور معمولي )تغی.1391.سوداگر، مقادری رمازی، ف ؛ جهانبلشي، ع و -38

 .1391گلوتن ذرت.مجله علوم و فنون شیالت.شماره اول، دوزه اول ، سال 

 تغذیه (Ctenopharyngodon idella).بررسي ترکیبات الشه و اسیدهای هرب عضالت کپور علفلوار  .1392.سوداگر،منکوبین ، ح و  -39
سال فصلنامه  محیط  زیست جانوری.درصد پروتئین ( . 35و  25غذاهای گیاهي )عدسک آبي ، آزوال و یونجه( و پلت )حاوی شده با 

 .1392،پاویز 3پنجم،شماره

های تولید  .تاثیر جیره های تکمیلي حاوی آستازانتین و بتاکاروتن بر شاخص1391؛بهمني،م؛ حسیني ، س.ع و همني ،م. سوداگر،متیزکار، ب؛ -40

سال ههارم، شماره .فصلنامه  محیط  زیست جانوری ( و استرس ناشي از تراکم در مرحله انکوباسیون.Carassius auratusمثلي ماهي طالیي )

 .91،زمستان 4

فیتواستروژن های جنیستین و  مقایسه اثرات. 1392؛ بهمني ، م ؛ حسیني ، س. ع. ؛ دهقاني ، ا. ا. ویزداني ، م. ع. سوداگر، م؛ 1یوسفي جوردهي ، -41

سال  .محیط  زیست جانوریپژوهشي –علمي فصلنامه   پرورشي.  Huso huso))اکوال بر سحوح هورمون های استرووید جنسي در فیل ماهي ماده 

 .1392، تابستان 2پنجم، شماره

.مجله زیست (  ( Acipenser persicusي قره برون )پذیرش( .اثر سمیت برخي مواد ضد انجماد در جنین ماه1392سوداگر،م.کیوانلو، س و  -42

 .شناسي کاربردی 

تاثیر افزودن نمک های صفراوی گاو در جیره غذایي بر شاخص های رشد، بقاء ،ترکیبات .1393وطنلواه، ع؛ سوداگر،م ؛ دستار، ب و کلنگي ، ح.-43

محیط  زیست پژوهشي –علمي فصلنامه   (.Cyprinus carpio)وليالشه و برخي شاخص های خون شناختي و بیوشیمیایي سرم خون ماهي کپور معم

 .93پاویز .جانوری

تاثیر مکمل ال کارنتین روی شاخص های رشد و ترکیبات الشه ماهي سفید دریای 1392نکوبین ،ح ؛ حسین زاده،م ؛ کیوانلو،س و محمد سوداگر.-44

 .پژوهشي محیط  زیست جانوری–فصلنامه  علمي  (.Rutilus frisii kutum Komensky 1901خزر )

 Corchorus.بررسي اثر سحوح ملتلف عصاره اتانولي کورکوروس )1392حاجي بگلو، ع؛ سوداگر،م ؛ حسیني ، س.ع. و جعفری ،س.م. -45

olitoriusبر روی برخي از فاکثورهای تولید مثلي و رشد در ماهي دم شمشیری )(Xiphophorus helleri) .   محیط   پژوهشي–علمي فصلنامه

 .زیست جانوری

تاثیر سحوح ملتلف پربیوتیک ایزومالتوالیگوساکارید بر شاخص های رشد، بقاء .1394حقي پور، م ؛ سوداگر،م ؛ مازندراني ،م و حسیني فر، س.ح. -46

، 7دوره  .ت جانوریپژوهشي محیط  زیس–فصلنامه  علمي  (.Cyprinus carpioو مقاومت در برابر تنش های شوری در بچه ماهي کپور معمولي)

  1394، پاییز 3شماره 

بر  Corcorus olitoriusبررسي اثر سحوح ملتلف عصاره اتانولي . 1393حاجي بگلو، ع. ع. ، سوداگر،م ؛ حسیني ، س. ع. و جعفری ، س. م.  -47

. سال پژوهشي محیط  زیست جانوری–فصلنامه  علمي ( Xiphophorus helleriروی برخي فاکتورهای تولید مثلي و رشد در ماهي دم شمشیری )

 93، زمستان 4ششم ، شماره 

اثر سحوح ملتلف متیونین و تورین جیره بر خصوصیات بیوشیمیایي سرم خون تاسماهي  حسیني ، س. م. ؛ حسیني ، س. ع. و سوداگر،م.)پذیرش( -48

 پژوهشي محیط  زیست جانوری)پذیرش(–فصلنامه  علمي  هي.( تغذیه شده با جیره حاوی سحوح باالی پروتئین گیاAcipenser persicusایراني )

تاثیر رنگدانه آستاگزانتین بر شاخض های رشد ، رسیدگي جنسي و بقاءالروهای .1394ذکریایي ، ح. ؛ سوداگر،م . مازندراني ، م. و حسیني ، س. ع. -49

  1394، پاییز 3، شماره 7وره د .پژوهشي محیط  زیست جانوری–فصلنامه  علمي  (.Betta splendesماهي فایتر)

کشت اولیه سلول های فولیکولي وتلمک  1394،یزداني ساداتي ، م. ر. نوروز فشلامي، م ،ن ؛ سوداگر،م ؛ بهمني ، م ؛ سالمات ، ن؛ مازندراني ،م ؛-50

 3،1394.سال دوم ، شماره آبزیان زینتي  مجله روشي مناسب برای انجام محالعات کاربردی.  Acipenser ruthenusتاسماهي استرلیاد

 3،1394.کاربرد کاروتنوویدها و اهیمت آن در آبزی پروری. مجله  آبزیان زینتي .سال دوم ، شماره 1394سوداگر،م ؛ فیروزبلش،س و ذکریایي،ح.-51

مولدین ماهي آنجل و ارزیابي . اثرات سحوح ملتلف پربیوتیک ایمونوژن جیره غذایي بر شاخص های تولید مثلي  1394.سوداگر،م.فرحي ، ا و  -52

 .1394، 1بقاء الروهای حاصله در مواجهه با تنش افزایش ناگهاني دما. مجله  آبزیان زینتي سال دوم ، شماره 

 1394، 1. دورگه گیری در ماهیان زینتي زنده زا و تلمگذار. مجله  آبزیان زینتي .سال دوم ، شماره 1394و جهانگیری ،ل. سوداگر،م -53



 

 

، د موهشي ، س ؛ سوداگر،م ؛ مازندراني ، م و حسیني ، س. ص . اثرات هیستوپاتولوژیک نانوذرات بر آبزیان. مجله  آبزیان زینتي .سال دوم ساع-54

 1394، 1شماره 
 ،2سال دوم ، شماره .آبزیان زینتي   مجله .استفاده از دکتر ماهي در درمان بیماری ها. 1394سوداگر،م ؛ بقایي،ف ؛ جهانگیری ، ل. ذکریایي،ح و حسیني ، س. ص. -55

1394 

 ابع طبیعي .ذکریایي، ح. امیربیگ ف ا و محمد سوداگر. .)پذیرش(..نقش مواد ضد عفوني کننده در پرورش آبزیان زینتي مجله حفاظت و بهره برداری از من -56

 Senedesmusي فیلتر کنندگي ماهي فیتوفاگ در تراکم های متفاوت جلبک بررسي میزان توانای1392گرایلو ،ح.؛ امیدی ، ف ؛ حسیني ، س. ع. و سوداگر،م. -57

quadricauda  101-110،صفحات 92جهت کنترل بیولوژیکي اکوسیستم های آبي .فصلنامه علوم تکثیر و آبزی پروری.سال اول ، شماره اول،زمستان 

مدت غلظت های تحت کشنده آمونیاک غیر یونیزه بر شاخض های رشد و خون شناسي بچه اثرات مواجهه طوالني . 1394مازندراني ،م ؛ سوداگر،م و ذکریایي،ح. -58

 .94.نشریه پژوهش های ماهي شناس کاربردی.دوره سوم ، شماره اول ، بهار ماهیان کلمه خزری

اثر تنش شوری بر میزان بقاء بچه ماهیان کلمه  . فاکتورهای تغذیه ای، رشد و1394فتاحي ، س ؛ حسیني ، س. ع. ؛ سوداگر،م ؛ مازندراني ، م و خاني ، ف. -59

، تابستان 2، شماره 2( تغذیه شده با سحوح ملتلف بتاوین و تریپتوفان.فصلنامع علمي پژوهشي علوم و فنون شیالت .دوره  Rutilus rutilus caspicus)خزر

 .65-77.صفحه 94

مجله حفاظت و  در مراحل ملتلف زندگي . Carassius auratusیي وتغذیه ماهي طالیي .مروری بر جیره های غذا1393عنایت غالمپور، ط. و سوداگر،م .-60

 .1393بهره برداری از منابع طبیعي .جلد دوم ، شماره اول ،

با سولفات مس.مجله در مواجهه حاد  Cyprinus carpio . هیستوپاتولوژی کلیه ، کبد و آبشش بچه ماهیان کپور1394مازندراني ، م ؛ سوداگر،م و نمرودی ، س. -61

 9-16، 1394(1)5بوم شناسي آبزیان. 

+دامپریدون ( ،اوافکت )آنتاگونیست دوپامین SGnRHaبررسي اثرات مقایسه ای اواپریم )) پذیرش ( 1394سوداگر،م ؛ صدق پور،س ؛ ذکریایي ،ح و دادگر،ش.-62

+GnRH.ماهي شناس کاربردی. نشریه پژوهش های ( و عصاره هیپوفیز روی تکثیر مصنوعي ماهي سفید 

. مجله Cyprinus carpio.بررسي تاثیر سحوح ملتلف آرد آزوال در جیره غذایي بر عملکرد رشد و قابلیت هضم ماهي کپور معمولي ؛ سوداگر ، م ؛ اورجي،ح -63

 93، زمستان 4علمي شیالت ایران.سال بیست و سوم ، شماره 

 1393، 3تعیین جنسیت در گونه های سیلوردالر. مجله  آبزیان زینتي .سال اول ، شماره حمزه پور، س.ع غ سوداگر،م و مازندراني ،م.-64

 1394، 4. مجله  آبزیان زینتي .سال دوم ، شماره .استفاده از آنتي اکسیدان های طبیعي و مصنوعي در آبزی پروری1394سوداگر،م و ذکریایي،ح. -65
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 ح هاي تحقيقاتي:طر

تاثیر درجه حرارت بر میزان زنده زایي ماهي  .1387.سو گرگین ،  ب؛ شعبانپور،عر؛ شعباني،، م؛ایمانپور،ح؛ اصالن پرویز،س،ع؛حسیني، سوداگر،م -1

 .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي گرگانگزارش طرح تحقیقاتي درون دانشگاهي . گوپي .

استفاده از پودر گل میلک به عنوان ماده بي هوشي و اثرات آن بر پارامترهای خوني در ماهي  .1387، ا . محمدی زرج آبادو  سوداگر،م -2

 بع طبیعي گرگان.گزارش طرح تحقیقاتي درون دانشگاهي .دانشگاه علوم کشاورزی و مناRutilus rutilus caspicus)کلمه

.بررسي تاثیر برخي مواد جاذب )اسید آسپارتیک ، اسید سیتریک و آالنین ( در تحریک 1386.س،ع؛ جعفری شموشکي ،و و حسیني ، سوداگر،م -3

 غذاگیری ،رشد و بازماندگي الرو ماهیان پرورشي.گزارش طرح تحقیقاتي اداره کل شیالت استان گلستان.

 Acipenserتعیین بیولوژی میلت و مایع سلومیک تاسماهي ایراني ) .1387.مو کردجزی، س،ع،حسیني ،سوداگر،م؛ع؛ شعباني،م،رایمانپور، -4

persicus.گزارش طرح تحقیقاتي درون دانشگاهي .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي گرگان .) 

سي اکولوژی بچه ماهیان خاویاری در استلرهای خاکي استان برر .1388؛ آقایي مقدم، شهرام؛ واحدی؛ و ناظری.سوداگر،ماصالن پرویز، ح؛  -5

 گزارش طرح تحقیقاتي درون دانشگاهي .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي گرگان. گلستان.

س در ماهي اثرات رنگ نور و موسیقي بر رشد و برخي شاخص های استر .1389ایمانپور،م،ر؛ شعباني،ع؛ سوداگر،م؛ حسیني ،س،ع؛ و ذوالفقاری،م. -6

 گزارش طرح تحقیقاتي درون دانشگاهي .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي گرگان. .Carassiusقرمز)

 Cyprinusرابحه اندازه ماهي کپور دریایي و پرورشي ) .1389حسیني، س، ع؛ سوداگر ،م و ذوالفقاری،م.-شعباني،ع؛شعبانپورب ،قرباني، ر؛  -7

carpio(فیتوفاگ ،)Hypophthalmichthys molitrix(و بیگ هد )Hypophthalmichthys nobilis با ترکیب شیمیایي و میزان محصول )

 فیله. گزارش طرح تحقیقاتي درون دانشگاهي.

و  در غذاگیریگاماروس تاثیر عصاره  بررسي .1390.ع،جافر نوده؛ ح؛ اصالن پرویز،س،عحسیني،  ؛ سگرگین ،  ر ؛، مایمانپور، ؛سوداگر،م -8

گزارش طرح تحقیقاتي درون دانشگاهي .دانشگاه علوم کشاورزی  . (Acipenser persicus) ماهیان قره برون پرورشيبچه  ورهای رشد فاکت

 .و منابع طبیعي گرگان

 .بررسي اولیه بر روی محافظت جنین ماهي قزل آالی رنگین کمان1390سوداگر،م ؛ کیوانلو، س و حاجي بگلو،ع.ع.-9

Onchorhynchus mykiss .از مواد ضد انجماد.. طرح تحقیقاتي درون دانشگاهي .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي گرگان 

.بررسي اثر افزودن تریپتوفان به جیره ماهي کپور معمولي بر پاسخ به استرس و 1390سوداگر،م.حسیني ، س.ع. ؛ حسیني، س.م. و  -10

 .اهي .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي گرگانطرح تحقیقاتي درون دانشگ مسمومیت با سولفات مس.

بررسي تاثیر استفاده متناوب از غذای کنسانتره و غذای .1390سوداگر، م ؛ علمشاهي ، ف؛ فیروزبلش، س و بولحسني، م. -11

طرح تحقیقاتي درون  .(reticulata poecillia های رشد و تولید مثل در ماهي گوپي)زنده)آرتمیا، دافني و شیرونومیده( بر شاخص

 .دانشگاهي .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي گرگان

طرح تحقیقاتي درون  .ارزیابي کیفیت و پایداری برگر منجمد ماهیان.1390شعبانپور، ب؛ شعباني ، ع؛ سوداگر، م و ایمانپور، م.ر.-12

 .دانشگاهي .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي گرگان

.بررسي اثر سحوح ملتلف تورین بر 1391؛ حسیني ، س. م؛ سوداگر،م ؛ خاور،خ؛احمدیان،ع و میرکریمي ،س.ک.حسیني ، س.ع-13

 Huso)شاخص های رشد، میزان تورین بدن ، کبد ، پارامترهای خون و بیوشیمیایي و الگوی اسیدهرب بدن در بچه فیل ماهیان جوان

huso)یل ماهي موجود در بازارو اندازه گیری میزان تورین موجود در گوشت ف. 

-امکان پرورش و تولید انبوه الرو کولکس به عنوان غذای زنده در آبزی .1393سوداگر، م ؛ ملکنژاد ، م؛ حقي پور، م  و ذکریایي، ح-14

 پروری طرح تحقیقاتي درون دانشگاهي .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي گرگان

 پذیری ماهي سوروم( بر عملکرد رشد و رنگCarthamus tinctoriusملتلف پودر گیاه گلرنگ )تأثیر سحوح  سوداگر،م و فرحي ، آ.-15

(Heros severum) 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 سخنراني ها
 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي گرگان. .مقدمه ای بر خون شناسي ماهیان.1385.مسوداگر، -1

 .های پرورش ماهي. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي گرگان.بررسي برخي جلبک های سبز در استلر1386.مسوداگر، -2

 بررسي تاثیر درجه حرارت بر میزان زنده زایي ماهي گوپي . دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي گرگان. .1387.مسوداگر،  -3

ورشي. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي بررسي تاثیر دفعات غذادهي بر شاخص های رشد و بازماندگي فیل ماهي پر .1387.مسوداگر،  -4

 گرگان.

 تاثیر پربیوتیک پریماالک بر میزان زنده زایي و بازماندگي مولي سیاه. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي گرگان. .1388.مسوداگر،  -5

 Huso huso Linnaeusایي بچه فیل ماهیان انگشت قدرشد ، میزان بقاء و ضریب تبدیل غذ.تاثیر زمان های غذادهي بر  کارایي 1387سوداگر،م.-6

1758)) 

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي گرگان. مقدمه ای بر تکثیر و پرورش ماهي آکواریومي سیلوردالر..1389.مسوداگر،  -7

 (13-15ساعت  22/9/90).ترکیبات آمونیاکي و اثرات اثرات آن بر رشد آبزیان1390سوداگر، م. -8

 (25/9/1391)مواد ضدتغذیه ای در تغذیه آبزیان. .1391.مداگر، سو -9

 (27/9/1392.موانع و مشکالت تکثیر و پرورش حلواسفید.)1392سوداگر، م. -10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 همايش بين المللي و داخليدرمقاالت 

بمنظرور تحریرک غرذاگیری و افرزایش      (Acipenseridae)ذایي ماهیران خاویراری  استفاده از مواد جاذب در جیره غ .1386.کو عقیلي، مسوداگر، -1

 .ایران-گرگان-86مهرماه  25-26. دومین همایش ملي کشاورزی بوم شناختي  ایران.خوش خوراکي

مهرمراه   25-26ایرران. دومین همایش ملي کشراورزی بروم شرناختي      ستفاده از پروبیوتیک ها در آبزی پروری.. ا1386.س،حفر، و حسیني مسوداگر، -2

 .ایران-گرگان-86

بررسي تأثیر قحع سبیلک بر غذاگیری و شاخص های رشد  .1387.عو جافر نوده ،  ک؛ عقیلي ، س؛ ابراهیمي ،غ؛ باللي،  ع،ع؛ حاجیبگلو،مسوداگر،  -3

 ایران-گرگان -87 آبانماه 29و  28.نلستین همایش ملي منابع شیالتي دریای خزر .((Huso huso Linnaeus 1758بچه فیل ماهیان

بررسي تاثیر مواد جاذب بتاوین و  .1387و پانواریف، سرگي آلکسویچ. س،ع؛ حسیني ، ع؛ آذری تاکامي ، ق؛ محمودزاده،ه؛ عابدیان، مسوداگر، -4

ملي منابع شیالتي نلستین همایش  (.  (Huso huso Linnaeus 1758متیونین در جیره غذایي  بر سرعت غذاگیری بچه فیل ماهیان پرورشي 

 ایران-گرگان -87 آبانماه 29و  28دریای خزر.

بررسي تاثیر مواد جاذب بتاوین و  .1387و پانواریف، سرگي آلکسویچ. س،ع؛ آذری تاکامي ، ق؛ محمودزاده،ه؛ عابدیان، ع؛ حسیني ، مسوداگر، -5

نلستین همایش ملي منابع  (.  (Huso huso Linnaeus 1758ي متیونین در جیره غذایي  بر برخي از شاخص های خون  بچه فیل ماهیان پرورش

 ایرانگرگان -87 آبانماه 29و  28شیالتي دریای خزر.

بررسي رشد و بازماندگي الرو قزل آالی رنگین کمان  .1387؛ کیا،م و وشتاني،س.ک؛ عقیلي ،م؛ کلنگي میاندره، ح؛ هرسیج ،مسوداگر، -6

(Oncorhynchus mykiss تغذیه شده ).87 آبانماه 29و  28نلستین همایش ملي منابع شیالتي دریای خزر. با غذای کنسانتره و ناووپلي آرتمیا-

 ایران.گرگان 

منحقه ای اکولوژی  -.مقایسه برخي ویژگي های زیستي ماهي گامبوزیا در آب شیرین وآب شور. اولین همایش ملي 1389و پاکزاد، م. مسوداگر، -7

 ، ساری ، ایران.خرداد 11-12دریای خزر،

( در حوضه جنوبي دریای خزر. اولین Rutilus frisii kutum.بررسي شاخص فراواني طولي ، وزني و هماوری ماهي سفید)1389.مسوداگر، -8

 خرداد، ساری ، ایران. 11-12منحقه ای اکولوژی دریای خزر، -همایش ملي 

مهرماه  25-26دومین همایش ملي کشاورزی بوم شناختي  ایران.در استلرهای خاکي.  . پرورش فیل ماهي 1386.مسوداگر،او  ،؛صالحي،عکعقیلي ، -9

 .ایران-گرگان-86

 Penaeusبررسي تاثیر دفعات غذادهي بر پوست اندازی میگوی سفید هندی ) .1387.ع،او پاسندی ،  س؛ گرگین، مسوداگر،؛ حمرادیزاده فرد،  -10

indicus.) ایران.گرگان -87 آبانماه 29و  28دریای خزر. نلستین همایش ملي منابع شیالتي 

 (.Penaeus indicusبررسي تاثیر دفعات غذادهي بر رشد میگوی سفید هندی) .1387.ع،او پاسندی ،  س؛ گرگین، مسوداگر،؛ حمرادیزاده فرد،  -11

 ایرانگرگان -87 آبانماه 29و  28نلستین همایش ملي منابع شیالتي دریای خزر.

ازماندگي و ترکیب اسید هرب بدن میگوی سفید هندی تغذیه  ،مقایسه رشد .1387و نظامي،ش. مسوداگر،؛ عابدیان ،ع؛  ب؛ شعبانپور،اورجي، ح -12

 .ایرانگرگان -87 آبانماه 29و  28کرده از جیره هایي با منابع ملتلف هربي. نلستین همایش ملي منابع شیالتي دریای خزر.

اثرات درجه حرارت آب بر شروع تغذیه خارجي،فاکتورهای رشد وبازماندگي در الروهای   .1387و یغمایي،ف. مسوداگر،؛ م،عزرج آباد،اه؛ جاللي، -13

 ایران.گرگان -87 آبانماه 29و  28نلستین همایش ملي منابع شیالتي دریای خزر. .(Huso huso Linnaeus ,1758)فیل ماهي

اثر ناپلئوس آرتمیا غني شده با اسیدهای هرب غیر اشباع بلند زنجیره و  .1387و ملدومي،ن. مر،سوداگ؛  م،ر؛ ایمانپور،س،ع؛ حسیني،پاکبری، -14

 ایران.گرگان -87 آبانماه 29و  28نلستین همایش ملي منابع شیالتي دریای خزر. روی رشد و بقاء الروهای قزل آالی رنگین کمان. Cویتامین 

 1901Rutilus frisiiمقایسه پارامترهای اسپرم شناختي سمن مولدین ماهي سفید  .1387.س،ع،و حسیني مسوداگر،؛ م،ر؛ ایمانپور،زنوذری،-15

kutum kamnesky  .ایران.گرگان -87 آبانماه 29و  28نلستین همایش ملي منابع شیالتي دریای خزر. در رودخانه های شیرود، تجن و گرگانرود 

بررسي تغییرات پارامترهای یوني و غیر یوني سمن تحت تاثیر مکان مهاجرت تولید مثلي  .1387.س،عو حسیني، مسوداگر،؛ م،ر؛ ایمانپور،زنوذری، -16

و  28نلستین همایش ملي منابع شیالتي دریای خزر. )محالعه موردی رودخانه های گرگانرود، تجن و شیرود(. Rutius frisii kutumدر ماهي سفید 

 ایران.گرگان -87 آبانماه 29



 

 

با استفاده از روابط  Rutilus frissi kutumارزیابي سریع کیفیت اسپرم ماهي سفید  .1387.س،عو حسیني، مسوداگر،؛ م،رمانپور،؛ ایزنوذری، -17

 آبانماه 29و  28نلستین همایش ملي منابع شیالتي دریای خزر. میان پارامترهای بیوشیمیایي و اسپرم شناختي سمن در مولدین مهاجر به رودخانه تجن.

 ایران.ن گرگا-87

و ارتباط آن  Rutilus frisii kutumطول دوره نگهداری کوتاه مدت سمن ماهي سفید  .1387.س،عو حسیني، مسوداگر،؛ م،ر؛ ایمانپور،زنوذری، -18

 ان.ایرگرگان -87 آبانماه 29و  28نلستین همایش ملي منابع شیالتي دریای خزر. . با مقادیر و نسبتهای یوني و پارامترهای غیر یوني

 vimba vimbaبررسي ایکتیولوژی ماهي سیاه کولي خزری ) .1387و عقیلي، سیدمحمود. کعقیلي، ؛ مسوداگر،؛ س؛ باللي، س،صحسیني،  -19

persa) .ایران.گرگان -87 آبانماه 29و  28نلستین همایش ملي منابع شیالتي دریای خزر. کوهگر به تاالب ا نزلي 

  Alosaبررسي بیوسیستماتیک وشناسایي گونه های جنس  .1387.سو باللي،  مسوداگر،ي، سیدمحمود ؛ ؛ عقیل ک؛ عقیلي،س،صحسیني،  -20

Clupeidae) )گرگان -87 آبانماه 29و  28نلستین همایش ملي منابع شیالتي دریای خزر. . ( درسواحل استان گیالن )جنوب غربي دریای خزر

 ایران.

بررسي برخي از خصوصیات فیزیکي و شیمیایي پساب حاصل از  .1387.کوعقیلي، س،ص؛حسیني،مگر،سودا؛منژاد،محمد ؛ شانسي،ن؛سباللي،  -21

-87 آبانماه 29و  28نلستین همایش ملي منابع شیالتي دریای خزر. (. Oncorhynchus mykissماهي قزل آالی رنگین کمان) دو مزرعه پرورش 

 ایران.گرگان 

بررسي میزان  بارفسفری دو مزرعه پرورش ماهي قزل آالی رنگین کمان در  .1387.س،صو حسیني ،  م،نژادم؛ مسوداگر،،م؛ محمدی؛ سباللي، -22

 ایران.گرگان -87 آبانماه 29و  28نلستین همایش ملي منابع شیالتي دریای خزر. آب هشمه.

بررسي روند تغییرات صید ساالنه  .1387.م،سوداگرو  ک،امیني،س؛ گرگین،م؛ مازندراني،س،ص؛ محمدی ،فاوزه؛ کیا،موسي؛ حسیني،کعقیلي ، -23

 ایران.گرگان -87 آبانماه 29و  28نلستین همایش ملي منابع شیالتي دریای خزر. در خلیج گرگان. (Clupeidae)شگ ماهیان

 (کلمهماهي  یدص بررسي روند تغییرات ساالنه ،منصوری،بو ایری،ی.مسوداگر،؛ س،ص؛ حسیني،ح؛ محمدخاني،س؛ گرگین،ک؛ امیني،کعقیلي، -24

Rutilus rutilus.ایران.گرگان -87 آبانماه 29و  28نلستین همایش ملي منابع شیالتي دریای خزر. ( در خلیج گرگان 

فاکتورهای  بررسي .1387.مسوداگر،و ک؛امیني،س؛ گرگین،ح؛ پیری،ع؛ رضایي شیرازی،س،ص؛ محمدی ،ف؛ کیا،م؛ حسیني،کعقیلي ، -25

نلستین همایش ملي منابع شیالتي دریای  درکارگاه سد وشمگیر.   (Acipenser   nudiventris)  اهیان شیپ رشدووضعیت بهداشتي بچه م

 ایران.گرگان -87 آبانماه 29و  28خزر.

مقایسه  .1387م و تازیکه، ا.، ؛ عقیلي ،سع،ا؛صالحي،مسوداگر،؛ ،ا؛ میرهاشمي،سک؛ امیني،س،ص؛ حسیني،س؛ محمدی،ف؛ گرگین،کعقیلي، -26

نلستین همایش ملي منابع شیالتي دریای  راواني پالنکتونهاو فاکتورهای فیزیکي و شیمیایي آب استلرهای سد وشمگیر و کارگاه شهید مرجاني.ف

 ایران.گرگان -87 آبانماه 29و  28خزر.

نلستین همایش ملي   .(Rutilus frisii kutum)بررسي تاثیر شوری بر میزان تفریخ تلم ماهي سفید .1387.مسوداگر،و  ؛جاللیان،ممرحیمي، -27

 ایران.گرگان -87 آبانماه 29و  28منابع شیالتي دریای خزر.

ارتباط میان شوری آب با هربي کل و پروفیل اسیدهای هرب غیراشباع عضله  .1387.بو شعبانپور، مسوداگر،؛ احمدی،ا؛ م،ر؛ ایمانپور،مکردجزی، -28

گرگان -87 آبانماه 29و  28نلستین همایش ملي منابع شیالتي دریای خزر. .Cyprinus carpio Linneaus)  (1758در ماهي کپور معمولي 

 ایران.

رتباط میان هدایت الکتریکي آب با برخي شاخص های رشد، بقاء و استرس ا .1387.بو شعبانپور، مسوداگر،؛ احمدی،ا؛ م،ر؛ ایمانپور،مکردجزی، -29

گرگان -87 آبانماه 29و  28نلستین همایش ملي منابع شیالتي دریای خزر.. (Cyprinus carpio Linneaus  (1758در ماهي کپور معمولي 

 ایران.

  (1758ماهي کپور معمولي  در ارتباط میان پارامترهای آلي سرم خون .1387.بو شعبانپور، مسوداگر،؛ احمدی،ا؛ م،ر؛ ایمانپور،مکردجزی، -30

Cyprinus carpio Linneaus ) باpH ایران.گرگان -87 آبانماه 29و  28نلستین همایش ملي منابع شیالتي دریای خزر..مل یوني آب  و عوا 

 بررسي تأثیر آنزیمیت بر شاخص های رشد و بازماندگي بچه فیل ماهیان .1387.کو عقیلي، س؛باللي، ع؛ جافرنوده،مسوداگر،؛ ع،عحاجیبگلو، -31

Huso huso Linnaeus 1758)). ایران.گرگان -87 آبانماه 29و  28منابع شیالتي دریای خزر. نلستین همایش ملي 

پارمترهای خون شناسي،  تأثیر عصاره اتانولي برخي گیاهان دارویي بر روی .1388؛ شکیبا،مر و امیرخاني،ن.مسوداگر،؛ ع؛قاسم نژاد،ع،عحاجیبگلو، -32

 Aeromonas)برابر عفونت ناشي از آوروموناس هیدروفیال  در (Cyprnus carpio)بیوشیمیایي و ایمني شناسي در ماهي کپور معمولي 

hydrophila).  ،تهران-،ایران ،اسفند9-10همایش علمي توسعه صنعت گیاهان دارویي. 

ي در کنتررل  عنوان افزودني غذای  گردو به  پوست سبز میوهاتانولي   اثر عصاره .1388؛ شکیبا،مر و امیرخاني،ن.مسوداگر،؛ ع؛قاسم نژاد،ع،عحاجیبگلو، -33

همایش علمي توسعه صرنعت  .(Cyprinus carpio)در کپور معمولي  (Aeromunas hydrophila)عفونت ناشي از باکتری آوروموناس هیدروفیال 

 تهران.-،ایران ،اسفند9-10گیاهان دارویي، 



 

 

 Rutilus frisiiگي الرو ماهي سفید دریای خزر). تاثیر افزایش پروتئین جیره بر میزان رشد و بازماند1388.مسوداگر،شاهکار،ع؛ خارا،ح و  -34

kutum Komensky 1901.ایران،بهمن 7-9 (. هشتمین همایش علوم و فنون دریایي ایران. 

پژوهشي درون دانشگاهي . بررسي روند مهاجرت ماهي سفید در رودخانه شیرود. دومین همایش علمي 1386.مسوداگر ،رحماني فرح ، ک و  -35

 ..دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي گرگان 86ورزی ، منابع طبیعي و علوم پایه.آذرماه دانشجویان  کشا

پژوهشي درون . دومین همایش علمي روش هاي تعيين سن آبزيان با تاكيد بر مطالعات پيشينه پردازي. 1386.مسوداگر ،رحماني فرح ، ک و  -36

 .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي گرگان. 86وم پایه.آذرماه دانشگاهي دانشجویان  کشاورزی ، منابع طبیعي و عل

اثر تمز  مهزجرت تول د مثلخ روی پروتئ ن كل ، كلشترول و گلوكز پالنمزی انپرمخ در مزهخ  .1386تکه،ش؛ ایمانپور،م،ر؛سوداگر،م و شعباني،ع. -37

 ا را -.نویهر86در ز خ ا را .آذرمزه هفتم ن همز ش علوم و ک و   (.Rutilus frisii kutum Kamenskyنف د 

.بررسي اثر پربیوتیک ایمونوژن بر شاخص های رشد بچه ماهیان قره 1389؛ اصالن پرویز،ح و حیدری،م.مسوداگر، ؛  عجافر نوده،  -38

 .اردیبهشت.تهران.ایران 1-2(.اولین همایش ملي پروبیوتیک و محصوالت فراویژه.Acipenser persicusبرون)

.تاثیر پروبیوتیک پریماالک بر برخي از فراسنجه های خوني بچه ماهیان قزل آالی 1389و کریم زاده،ص. س،ع؛ حسیني،مسوداگر، ؛  رالهي،  حبیب -39

 .اردیبهشت.تهران. ایران 1-2(.اولین همایش ملي پروبیوتیک و محصوالت فراویژه.Oncorhynchus mykiss WALBAUMرنگین کمان)

 Oncorhynchus mykiss.کاربردپروبیوتیک در ماهیان قزل آالی رنگین کمان)1389و کریم زاده،ص. س،ع؛ حسیني،مداگر، سو؛  رحبیب الهي،  -40

WALBAUM.اردیبهشت.تهران. ایران 1-2(،تاثیر در عملکرد رشد و بازماندگي.اولین همایش ملي پروبیوتیک و محصوالت فراویژه. 

ي اثر پروبیوتیک پریماالک برروی برخي فاکتورهای تولید مثلي و رشد در ماهي پالتي .بررس1389.مسوداگر، و  ،عحاجي بگلو، ع -41

(Xiphophorus maculates.اولین همایش ملي پروبیوتیک و محصوالت فراویژه.)اردیبهشت.تهران. ایران 1-2. 

اولین همایش  .(mykiss Oncorhynchusن کمان)بررسي تاثیر شوک مکانیکي بر تلفات تلم ماهي قزل آالی رنگی .1389.سوداگر،مفرحي ،ا و  -42

 خرداد، ساری ، ایران. 11-12منحقه ای اکولوژی دریای خزر، -ملي 

 -(.اولین همایش ملي Poecilia reticulateبر شاخص های رشد ، بقاء و زادآوری ماهي گوپي) E.تاثیر ویتامین 1389.سوداگر، مو  بمهراد،  -43

 خرداد، ساری ، ایران. 11-12منحقه ای اکولوژی دریای خزر،

 -(.اولین همایش ملي Poecilia reticulateبر شاخص های رشد ، بقاء و زادآوری ماهي گوپي) C.تاثیر ویتامین 1389.سوداگر، مو  بمهراد،  -44

 خرداد، ساری ، ایران. 11-12منحقه ای اکولوژی دریای خزر،

بر روی شاخص های رشد و تغییرات  E.تاثیر سحوح ملتلف ویتامین 1389.قي زاده،و م،.حسیني ،س،ع وترحیمي، م.،اورجي ،ح.،سوداگر، -45

منحقه ای اکولوژی دریای  -( در تراکم های ملتلف. اولین همایش ملي  Oncorhynchus mykissهماتولوژی بچه ماهیان قزل آالی رنگین کمان)

 خرداد، ساری ، ایران. 11-12خزر،

بر روی شاخص های رشد و تغییرات هماتولوژی و  E.تاثیر سحوح ملتلف ویتامین 1389س،ع وتقي زاده،و . .ي ،ح،اورج م،.؛سوداگر،مرحیمي،  -46

منحقه ای  -( در تراکم های ملتلف. اولین همایش ملي  Oncorhynchus mykissپاسخ به استرس دمایي دربچه ماهیان قزل آالی رنگین کمان)

 ، ایران.خرداد، ساری  11-12اکولوژی دریای خزر،

نلستین  .(Poecilia reticulataبررسي تاثیر درجه حرارت بر میزان زنده زایي ماهي گوپي).، حسیني ، س ،ع .، و اصالن پرویز،ح .سوداگر،م -47

 تهران-89تیرماه -همایش ماهیان تزویني ایران 

( بر روی برخي شاخص های تولید مثلي و رشد در Immunovalبررسي اثر سحوح ملتلف پربیوتیک ایمونوال )و حاجیبگلو،ع .، سوداگر،م.، -48

 تهران-89تیرماه -نلستین همایش ماهیان تزویني ایران  .(Xiphophorous helleriماهي زینتي دم شمشیری )

نلستین  .(Poecilia sphenopsتاثیر پروبیوتیک پریماالک بر میزان زنده زایي و بازماندگي ماهي مولي سیاه).، و کالته جاری ، پ .داگر،م سو -49

 تهران-89تیرماه -همایش ماهیان تزویني ایران 

-نلستین همایش ماهیان تزویني ایران  .Poecilia reticulateبررسي تاثیر شوری بر میزان بقاء ماهي گوپي ،.سوداگر، م حبیب الهي ،ر.، و  -50

 تهران-89تیرماه 

 Poecilia(بر میزان زنده زایي و ترکیب جنسي ماهي گوپي )Rosa Damascenaخ )بررسي تاثیر عصاره گل سرسوداگر،م. قدسي ،ز .، و  -51

reticulata).  تهران-89تیرماه -نلستین همایش ماهیان تزویني ایران 

تیرماه -نلستین همایش ماهیان تزویني ایران  .(Poecilia reticulataبررسي تاثیر عصاره گل سرخ بر رشد ماهي گوپي).سوداگر،مقدسي ،ز .، و  -52

 تهران-89

نلستین  .(Poecilia reticulata( بر بقا ماهي گوپي نر و ماده ) Rosa Damascenaبررسي تاثیر عصاره گل سرخ) .سوداگر،مقدسي ،ز .، و  -53

 تهران-89تیرماه -همایش ماهیان تزویني ایران 



 

 

نلستین همایش  .(Poecilia reticulataاء و زاد آوری ماهي گوپي )بر شاخص های رشد ، بق Cبررسي تاثیر ویتامین ،. سوداگر، ممهراد، ب .،  -54

 تهران-89تیرماه -ماهیان تزویني ایران 

 Xiphophorusتأثیر پربیوتیک ایمونووال بر روی برخي فاکتورهای تولید مثلي در ماهي زینتي پالتي ) .سوداگر، محاجیبگلو،ع .، و  -55

maculates). تهران-89تیرماه -ي ایران نلستین همایش ماهیان تزوین 

نلستین همایش  .تأثیر عصاره آبي ریشه گیاه سنبل الحیب در کاهش استرس ناشي از حمل و نقل در ماهیان زینتي سوداگر، م.،حاجیبگلو،ع .، و  -56

 تهران-89تیرماه -ماهیان تزویني ایران 

درخت گردو در درمان عفونت ناشي از باکتری آوروموناس هیدروفیال  خاصیت ضد باکتری عصاره الکلي برگ.، سوداگر، محاجیبگلو،ع .، و  -57

(Aeromonas hydrophila( در ماهي زینتي دم شمشیری )Xiphophorous helleri).  تهران-89تیرماه -نلستین همایش ماهیان تزویني ایران 

ملکرد تولید مثلي و رشد در ماهي زینتي دم شمشیری تأثیر پروبیوتیک پریماالک بر ع.، و نیسي، ع .   سوداگر، محاجیبگلو، ع .،  -58

(Xiphophorous helleri).  تهران-89تیرماه -نلستین همایش ماهیان تزویني ایران 

تیرماه -نلستین همایش ماهیان تزویني ایران  .(Pterophyllum Scalareعوامل موثر در مدیریت تکثیر ماهي آنجل).،سوداگر،م فرحي ، ا.، و  -59

 انتهر-89

نلستین  .Carassius auratus gibelioمقدمه ای بر تکثیر و پرورش ماهي قرمز زادمجید، و .، ایمانپور،م .ر.، سوداگر،م .، و شعباني ، ع .، -60

 تهران-89تیرماه -همایش ماهیان تزویني ایران 

ن حجم و برخي از خصوصیات اسپرم شناختي تحت تاثیر تزریق ررسي تغییرات میزا.، و شعباني ، ع .،ب سوداگر،مزادمجید، و .، ایمانپور،م .ر.،  -61

 .(Carassius auratus: variety commons and wakings+ دامپریدون( در ماهیان قرمز ساده و ههاردم ) GnRHaهورمون اووافکت )

 تهران-89تیرماه -نلستین همایش ماهیان تزویني ایران 

بررسي خصوصیات زیست شناسي سمن در ماهي قرمز ههاردم دم هادری  1389.، و شعباني ، ع .، ر،مسوداگزادمجید، و .، ایمانپور،م .ر.،  -62

(Carassius auratus: variety fantail) تهران-89تیرماه -.نلستین همایش ماهیان تزویني ایران 

. تاثیر عصاره دافني و آرتمیا روی رشد ومیزان بازماندگي در بچه ماهیانقزل 1390امین فرحي،میالد کثیری،محمد سوداگر ومحسن سلیماني ایرایي.-63

 الهیجان.-1390اردیبهشت  20-22دومین کنفرانس ملي علوم شیالت و آبزیان ایران. (.Onchorhynchus mykissآالی رنگین کمان )

. بررسي روند صید، استحصال خاویار و گوشت ماهیان خاویاری در استان 1390،سعید کیا الوندی، معین فرامرزی ومحمد سوداگر.امین فرحي -64

 الهیجان.-1390اردیبهشت  20-22دومین کنفرانس ملي علوم شیالت و آبزیان ایران. .1388گلستان، سال 

پروبیوتیکي بر روی رشد و  های. بررسي اثرات باسیلوس1390سن سلیماني ایرایي. امین فرحي،میالد کثیری،محمد سوداگر،معین فرامرزی ومح-65

دومین کنفرانس ملي علوم شیالت و آبزیان  سازی شده.تغذیه شده توسط ناپلي آرتمیای غني (Pterophyllum scalareبقای الرو ماهي آنجل )

 الهیجان.-1390اردیبهشت  20-22ایران.

 Poeciliaهای غذایي ملتلف بر میزان رشد وبقا ماهي مولي ). مقایسه جیره1390محمد سوداگر و امیر طالبي.، میالد کثیری،امین فرحي-66

velifera.) .الهیجان.-1390اردیبهشت  20-22دومین کنفرانس ملي علوم شیالت و آبزیان ایران 

 (.Pterophyllum scalareتفریخ تلم وبقای الرو ماهي آنجل )تاثیر دوره نوری بر . 1390محمد سوداگر و امیر طالبي.، میالد کثیری،امین فرحي

 الهیجان.-1390اردیبهشت  20-22دومین کنفرانس ملي علوم شیالت و آبزیان ایران.

دومین  . مروری بر محالعات تغذیه ای در الرو ماهیان دریایي.1390رقیه صفری، محمدرضا ایمان پور، محمد سوداگر و سید محمود عقیلي.-67

 الهیجان.-1390اردیبهشت  20-22انس ملي علوم شیالت و آبزیان ایران.کنفر

. اثر متقابل افزایش پروتئین جیره و دفعات غذادهي بر میزان رشد و بازماندگي الرو 1390وعظیم عظیمي.محمد سوداگر،حسین خارا،عرفان شاهکار-68

اردیبهشت  20-22ن کنفرانس ملي علوم شیالت و آبزیان ایران.دومی (.1901Rutilus frisii kutum, kamensky)ماهي سفید دریای خزر 

 الهیجان.-1390

. اثر جایگزیني بلشي از پودر ماهي  جیره غذایي بچه 1390عظیم عظیمي،عرفان شاهکار،سید عباس حسیني،محمد سوداگر وحسن اصالن پرویز.-69

دریای خزر و تاثیر آن بر عملکرد رشد و ترکیبات شیمیایي بدن بچه  پودرگاماروسبا  (Oncorhynchus mykiss ) الی رنگین کمانآقزل ماهي 

 الهیجان.-1390اردیبهشت  20-22دومین کنفرانس ملي علوم شیالت و آبزیان ایران. ماهیان.

 Rutilus ) دریای خزرپرورش روی رشد و بازماندگي الرو ماهي سفید . بررسي اثر رنگ تانک 1390عرفان شاهکار،حسین خارا ومحمد سوداگر.-70

frisii kutum,kamensky 1901  .) .الهیجان.-1390اردیبهشت  20-22دومین کنفرانس ملي علوم شیالت و آبزیان ایران 



 

 

های رشد وتغذیه،  بقاء و ترکیب الشه بچه ماهي قره برون . تاثیر پربیوتیک تجاری ایمونوژن بر شاخص1390علي جافر نوده ومحمد سوداگر.-71

 الهیجان.-1390اردیبهشت  20-22دومین کنفرانس ملي علوم شیالت و آبزیان ایران. (. persicus  Acipenser پرورشي) 

برون پرورشي تاثیر پربیوتیک )مانان الیگو ساکارید + بتا گلوکان(بر روی فلور باکتریایي روده بچه ماهي قره. 1390علي جافر نوده ومحمد سوداگر.-72

(Acipenser persicus) . الهیجان.-1390اردیبهشت  20-22کنفرانس ملي علوم شیالت و آبزیان ایران.دومین 

تاثیرمکمل غذایي ایمونوژن برروی برخي فاکتور های هماتولوژی و سرمي خون بچه ماهي قره . 1390علي جافر نوده ومحمد سوداگر.-73

 الهیجان.-1390اردیبهشت  20-22دومین کنفرانس ملي علوم شیالت و آبزیان ایران.. (Acipenser persicus)برون

دومین کنفرانس  روی عملکرد مولدین و کیفیت الرو ماهیان.  A. بررسي اثرات ویتامین 1390سعیده کیوانلو،عباسعلي حاجي بگلو و محمد سوداگر.-74

 الهیجان.-1390اردیبهشت  20-22ملي علوم شیالت و آبزیان ایران.

دومین  . محالعات اولیه بر روی انجماد )محافظت در برابر سرما( در جنین ماهیان.1390مد سوداگر.سعیده کیوانلو،عباسعلي حاجي بگلو و مح-75

 الهیجان.-1390اردیبهشت  20-22کنفرانس ملي علوم شیالت و آبزیان ایران.

ت کپورماهیان هیني )کپور، گوش TVNو  pH. مقایسه تغییرات 1390سوداگر،محمد،حمیدی کناری،مریم، شعبانپور،بهاره ولحفي اوریمي ،رحیم.-76

 الهیجان.-1390اردیبهشت  20-22دومین کنفرانس ملي علوم شیالت و آبزیان ایران. آمور ،فیتوفاگ و بیگ هد( در شرایط کشتار طبیعي. .

هیان کپور معمولي بر شاخص های رشد  بچه ما  (Zingiber officinalis) . تاثیر پودر زنجبیل1390مریم طوسي،عباس بزرگنیا ومحمد سوداگر.-77

(Cyprinus carpio linnaeus ,1758) . .الهیجان.-1390اردیبهشت  20-22دومین کنفرانس ملي علوم شیالت و آبزیان ایران 

دومین کنفرانس ملي علوم  تکثیر و پرورش الرو ماهیان دریایي.ها در  مشکالت، نیازها و تکنیک .1390بگلو و محمد سوداگر. عباسعلي حاجي-78

 الهیجان.-1390اردیبهشت  20-22ت و آبزیان ایران.شیال

دومین  های انساني. در درمان برخي از بیماری (Gurra rufa)ماهي  استفاده از دکتر .1390بگلو. فهیمه بقایي ،محمد سوداگر و عباسعلي حاجي-79

 الهیجان.-1390اردیبهشت  20-22کنفرانس ملي علوم شیالت و آبزیان ایران.

شهریور  23-25( در تهیه آگار.نلستین همایش ملي جلبک شناسي ایران.Gracilaria salicorniaسوداگر ،م.استفاده از جلبک قرمز )بقایي،ف و -80

 ایران.–.تهران 90

ن در رویکردهای نویکنفرانس ملي  .نقش پروبیوتیک ها در عملکرد تولید مثلي ماهیان .م و عقیلي نژاد، س.م1390سوداگر. ، .عع،بگلو  حاجي -81

 تهران-1390 آبان 26.مدیریت پایدار منابع طبیعي 

 Huso.اثر اسید آمینه لیزین بر رشد، غذاگیری و ترکیب عضله بچه فیل ماهیان جوان 1390حسیني ، س.م.، حسیني ،س.ع.، سوداگر،م و جعفری ،و.-82

huso ، بندر انزلي1390آذر  8-9.اولین همایش ملي آبزی پروری ایران. 

.بیولوژی تولید مثل و هیستولوژی گناد 1390حالجیان ، ع ؛ پوردهقاني ، م و دژندیان ،س.ردهي ، ا، بهمني ،م، کاظمي ،ر. سوداگر،م ، یوسفي جو-83

 .بندر انزلي1390آذر  8-9.اولین همایش ملي آبزی پروری ایران ،( پرورشيAcipenser stellatusماهي ازون برون )

.اثر داروهای سیتالوپرام و ریسپیریدون بر رفتار پرخاشگرانه ماهي جنگجوی 1390ی اصل،م و حسیني ، س.ع.اسفنداني،م.ح؛ سوداگر،م ؛ نصیر-84

 .بندر انزلي1390آذر  8-9.اولین همایش ملي آبزی پروری ایران ، (.Betta splendensسیامي )

آذر  8-9.اولین همایش ملي آبزی پروری ایران ، . ثیر ماهیان دریایيتک .م و عقیلي نژاد، مسوداگر.عقیلي نژاد، م ؛ بشارتي ، ز؛  ، .عع،بگلو  حاجي -85

 .بندر انزلي1390

.تاثیر سیتالوپرام در کاهش استرس ناشي از حمل و نقل در قزل آالی رنگین 1390اسفنداني،م.ح؛ سوداگر،م ؛ نصیری اصل،م و حسیني ، س.ع.-86

 .بندر انزلي1390آذر  8-9ری ایران ،.اولین همایش ملي آبزی پرو(Onchorhynchus mykiss)کمان

-24.نقس سیستم مدار بسته در پرورش ماهیان دریایي.اولین همایش ملي صید و بهره برداری از ذخایر آبزیان.1390علمشاهي ، ف و سوداگر ، م.-87

 آبادان -90آذر  23

.دومین همایش دانشجویي Pterophyllum Scalareل .بررسي تاثیر دفعات غذادهي بر بلوغ جنسي ماهي آنج1391هاتفي، ش و سوداگر، م.-88

 .1391خرداد 10دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي ساری ،-علوم شیالتي 
.دومین همایش Pterophyllum Scalareماهي آنجل  فواصل تلم ریزی.بررسي تاثیر دفعات غذادهي بر 1391هاتفي، ش و سوداگر، م. -89

 .1391خرداد 10ه علوم کشاورزی و منابع طبیعي ساری ،دانشگا-دانشجویي علوم شیالتي 

.دومین همایش دانشجویي Pterophyllum Scalareماهي آنجل  میزان تلم دهي.بررسي تاثیر دفعات غذادهي بر 1391هاتفي، ش و سوداگر، م.-90
 1391خرداد 10دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي ساری ،-علوم شیالتي 

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع -.دومین همایش دانشجویي علوم شیالتي نقش کاروتنوویدها در تکثیر آبزیان .1391سوداگر، م. فیروزبلش، س و-91
 .1391خرداد 10طبیعي ساری ،

اورزی و دانشگاه علوم کش-.دومین همایش دانشجویي علوم شیالتي نقش رنگدانه ها در کیفیت گوشت آبزیان .1391سوداگر، م. فیروزبلش، س و-92
 .1391خرداد 10منابع طبیعي ساری ،



 

 

دانشگاه علوم کشاورزی و -.دومین همایش دانشجویي علوم شیالتي عملکرد سیستم مداربسته درآبزی پروری.1391سوداگر، م.علمشاهي ،ف و -93

 .1391خرداد 10منابع طبیعي ساری ،

دانشگاه علوم -.دومین همایش دانشجویي علوم شیالتي ( RASآبزی پروری)کاربرد اوزن در سیستم مداربسته .1391سوداگر، م.علمشاهي ،ف و -94

 .1391خرداد 10کشاورزی و منابع طبیعي ساری ،

.دومین همایش دانشجویي علوم استفاده از بیوتکنولوژی در تغییر جنسیت جهت ایجاد جمعیت های تک جنسي .1391سوداگر، م.بولحسني ،م و -95
 .1391خرداد 10زی و منابع طبیعي ساری ،دانشگاه علوم کشاور-شیالتي 

-.دومین همایش دانشجویي علوم شیالتي افزایش ارزش و کیفیت محصوالت شیالتي با استفاده از نانو تکنولوژی .1391سوداگر، م.بولحسني ،م و -96
 .1391خرداد 10دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي ساری ،

-.دومین همایش دانشجویي علوم شیالتي ری نانوسنسورهاونانوکمپوزیت هادر بسته بندی محصوالت شیالتي فناو.1391سوداگر، م.بولحسني ،م و -97

 .1391خرداد 10دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي ساری ،
نشگاه علوم دا-.دومین همایش دانشجویي علوم شیالتي  مروری بر اهمیت شاه میگوو الزامات پرورش آن.1391سوداگر، م. احمدوند،ش و-98

 .1391خرداد 10کشاورزی و منابع طبیعي ساری ،

 ا را -گرگز   -1391آبز   9-10آبز ز . دوم ن همز ش م زبع ی التخ در زی يزر. در ج  ن انجمزد . كزربردهزی1391ك وانلو،س . ،م و نوداگر -99

 ا را -گرگز   -1391آبز   9-10ش م زبع ی التخ در زی يزر.مزه ز . دوم ن همز  در ج  ن انجمزد مشتالت .1391،م. ك وانلو ،س و نوداگر-100

دوم ن همز ش  .Pterophyllum scalare )آنجل   مزهخ ر زی تخم کواال بر غذادهخ دکعزت تزث ر بررنخ. 1391،م. هزتفخ ، ش و نوداگر -101

 ا را -گرگز   -1391آبز   9-10م زبع ی التخ در زی يزر.

آبز   9-10آبزی پروری. دوم ن همز ش م زبع ی التخ در زی يزر. تونعه در ب وتت ولوژی راهتزر ژنخ، دنتتزر هزی.1391م.، بوالحش خ، م و نوداگر -102

 ا را -گرگز   -1391

 بربريخ ات غذا خ ج ره در ا مونوژ  پرب وت ک مختلف . تزث رنطوح1391م و قربزنخ، ر. نوداگر، نعلخ،ح؛ تم  خ، عبز تاده، وهزب مهزجرانترآبزدی،م ؛ -103

 -1391آبز   9-10. دوم ن همز ش م زبع ی التخ در زی يزر.( Huso huso Linnaeus,1758 )پروریخ  جوا  مزه ز  ک ل ا م خ و يونخ یزيصهزی

 ا را -گرگز  

آبز   9-10ی التخ در زی يزر.آكوار ومخ. دوم ن همز ش م زبع  مزه ز  ع وا  به مزه ز  .گربه1391ن زتی، ا. نتزج م حشن وط خواه، ع ؛ نوداگر، -104

 ا را -گرگز   -1391

آبز   9-10گلشتز . دوم ن همز ش م زبع ی التخ در زی يزر. انتز  در و م گو پررش مشتالت و وضع ) بررنخ.1391،م. بقز خ، ف و نوداگر -105

 ا را -گرگز   -1391

آبز   9-10آبز ز . دوم ن همز ش م زبع ی التخ در زی يزر. تغذ ه در آنز مهز مولتخ و آنز مهز ات انتفزده. 1391،م. واحدی كالگری، ت و نوداگر -106

 ا را -گرگز   -1391

. دوم ن همز ش م زبع ( Pterophyllum scalare ) آنجل  مزهخ ج شخ بلوغ بر غذادهخ دکعزت تزث ر بررنخ. 1391،م. هزتفخ، ش و نوداگر -107

  را ا-گرگز   -1391آبز   9-10ی التخ در زی يزر.

 -1391آبز   9-10ی التخ. دوم ن همز ش م زبع ی التخ در زی يزر. محصوالت کرآوری در نزنو ک زوری كزربرد .1391،م. بوالحش خ ، م و نوداگر -108

 ا را -گرگز  

آبز   9-10بع ی التخ در زی يزر.ی التخ. دوم ن همز ش م ز محصوالت بشتهب دی در نزنونقره مزا زی و كزربردهز .1391،م. بوالحش خ ، م و نوداگر -109

 ا را -گرگز   -1391

 -1391آبز   9-10آبزی. دوم ن همز ش م زبع ی التخ در زی يزر. نرمت ز  در موجود كزروت وئ دهزی بررنخ. 1391،م. ک روتبخش ، س و نوداگر -110

 ا را -گرگز  

 -1391آبز   9-10م گو. دوم ن همز ش م زبع ی التخ در زی يزر. الرو قزیب و ك ف ) در آنتزگزانت ن نقش. 1391،م. ک روتبخش ، س و نوداگر -111

 .ا را –گرگز  

 .92آذر  29و  28کروهر واجزرگزه، م. و نوداگر ،م.كزربرد انجمزد انپرم در آبزی پروری.نوم ن همز ش ملخ كشزورتی ، آبز ز  و غذا.بویهر ،  -112
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 استاد راهنماي دانشجويان دكتري و كارشناسي ارشد

 24/11/86 .(Oncorhynchus mykiss) شاخص های رشد و بازماندگي بچه ماهیان قزل آالبر  )آسکوژن(اثر پروبیوتیک اپتیمون .ميقاني،ح -1

 19/12/86در الروهای فیل ماهیان. و میزان بازماندگي  .تاثیر عصاره دافني و آرتمیا در غذاگیریدرويش بسطامي،كاظم -2

قزل آال رنگین .بررسي ارتباط میان برخي پارامترهای زیست شناختي مولدین ماده با میزان تلم گشایي، بقا و رشد در نوزادان خاكپور،مريم -3

 6/3/87کمان.

 30/6/87بچه فیل ماهیان پرورشي. و میزان بازماندگي  تاثیر عصاره ماهیان کاراس و کلمه  در غذاگیری. صالحي مير،ولي اهلل -4

و ،   (GnRHa + Dopamin) ، اوافکت )+ دامپریدون(SGnRHaبررسي  اثرات مقایسه ای هورمون های  اواپریم.صدقپور ثابت،سولماز -5

 Rutilus frisii kutum.13/9/87 عصاره هیپوفیز روی تکثیر مصنوعي ماهي سفید

 Huso huso. تاثیر زمان های ملتلف تلمه گشایي روی برخي شاخص های رشد و بازماندگي در الرو فیل ماهي )محمدي زرج آباد،اسداهلل -6

Linaeus 1758 .)21/6/88 

ذادهي بر شاخص های رشد وبازماندگي ، ترکیبات شیمیایي بدنو پوست اندازی میگوی سفید هندی .بررسي تاثیر دفعات غ مراديزاده فرد ،ح -7

(Penaeus indicus.)3/12/88 

ای پروبیوتیک پریماالک  و پربیوتیک ایمونووال  بر میزان زنده زایي و نسبت جنسي در ماهیان دم  بررسي تاثیر مقایسه حاجي بگلو،عباسعلي.-8

 17/6/89. (Xiphophorous maculatus)و پالتي  (Xiphophorous helleri)شمشیری 

 22/6/89(..Poecilia reticulateبر پارامترهای رشد، بقاء، تولید مثل و نسبت جنسي در ماهي گوپي) Eو  C. اثر ویتامین های  مهراد،ب -9

 22/6/89ي و شاخص های خوني بچه ماهي قزل آال..بررسي تاثیر پروبیوتیک پریماالک بر شاخص های رشد ، بازماندگ حبيب الهي ، ر -10

وبرخي پارامترهای خوني بچه ماهیان قزل آالی رنگین کمان  قاءبر  شاخص های رشد ، ب Eو  Cتاثیر ویتامین های  . رحيمي ،م -11

(Oncorhynchus mykiss).23/6/89در دو تراکم  ملتلف 

رشاخص های رشد ، بازماندگي و برخي شاخص های خوني بچه ماهیان قره  برون .بررسي تاثیر پربیوتیک ایمونوژن ب جافر نوده ،ع -12

 16/11/89پرورشي.

فیتوفاگ و بیگ هد( به روش معمولي و با استفاده از جریان الکتریسیته و  -. مقایسه بي هوش کردن کپورماهیان هیني )آمورحميدي كناري ،مريم -13

 20/11/89.اثرات آن بر برخي از شاخص های گوشت 

بر  Luteotropin Releasing Hormoned-Ala Analog و   )+ دامپریدون(SGnRHaبررسي  تاثیر هورمون های  اواپریم .فرحي،امين -14

 Salmo trruta caspius Kessler,1870  19/6/90 دهي، درصد تفریخ و بازماندگي الروی ماهي آزاد دریای خزر میزان تلم

 26/6/90 .(Pterophyllum scalareنجل )آالرو ماهي  ءبقا میزان تفریخ تلم و بر آب سلتيثیر ات بررسي .كثيري،ميالد -15

 10/12/90 : اثر داروهای سیتالوپرام و ریسپریدون بر رفتار پرخاشگرانه ماهي جنگجوی سیامي محمد حسیناسفنداني، -16

 (1/11/91)به روش غوطه وری (Acipenser persicus)ماهي قره برون کیوانلو، سعیده. اثر برخي مواد محافظت کننده در برابر سرما در جنین -17

و تاثیر آن  (Ctenopharyngodon idella)نکوبین ، علي. تاثیر غذاهای گیاهي  )آزوال ، عدسک آبي و یونجه ( و کنسانتره در تغذیه ماهي آمور -18

 (4/11/91(ید هرب الشه. بر شاخص های رشد، بقاء، ترکیب بدن، بعضي شاخص های خوني و پروفیل اس

 (Pterophyllum scalare)هاتفي، شیما. اثرات دفعات غذادهي بر رشد الرو، بلوغ جنسي و کیفیت تلم در ماهي آنجل -19

بکه و مدلسازی آن با شبررسي اثر فیتواستروژنها )جنیستین و اکول( بر روند رشد تولید مثلي در فیلماهي ماده پرورشي  یوسفي جوردهي،ایوب. -20

 (5/4/92)های عصبي مصنوعي

 های توليد مثلي و رشد ماهي طالیي ماده   و بتاکاروتن بر فعاليت آستاگزانتيناثرات فيزیولوژیک کاروتنوئيدهای  تیزکار،بابک. -21

gibelioCarassius auratus.)(12/3/92))دکتری 
ی جدا شده از تخم تاسماهي ایراني در ساپرولگنيامالشيت گرین بر روی قارچ  اکسيد روی در مقایسه بانانوذره اثر ضد قارچي صدیقي ، آذر.بررسي  -23

 (28/11/92آزمایشگله )

شاخص های رشد، بقاء، ترکيبات الشه و برخي شاخص های خون بر گاو در جيره ی غذایي  یصفراو ینمک ها ير افزودنتاث يبررسوطن خواه، ع.-24

 (6/6/92)مولي ماهي کپور مع شناختي و بيوشيميایي سرم خون

 (20/6/92)(Metynnis hypsauchenبر تحریک تخمریزی در سيلور دالر) sGnRHaنقش اواپریم)دامپریدون حمزه پور، س.ع. بررسي -25

، ع. تاثير سطوح مختلف مكمل معدني بر روی شاخص های رشد و بقاء و برخي فاکتورهای خوني در بچه ماهيان   پور داودی-26

 Cyprinus carpio(20/6/92)کپورمعمولي



 

 

 (17/6/93)(Betta splendensرنگدانه ی آستاگزانتين بر بلوغ جنسي و ميزان هماوری ماهي فایتر)تاثير ذکریایي. بررسي -28

 Aulonocara spاثر جلبک اسپيرولينا بر روی فاکتورهای رشد و رنگ پذیری ماهي سيچالید ماالوی.خالصه-29

التواليگوساکارید به عنوان پربيوتيک بر شاخص های رشد ، بازماندگي ، فاکتورهای خوني و مقاومت بچه ماهي ایزوماثرات سطوح مختلف .حقي پور-30

 (12/6/93)کپور معمولي

های  حاجي بگلو،ع. ع.. تاثير ریز پوشاني و استفاده از عصاره اتانولي کورکوروس اليتوریس و فيكوس بنگهالنسيس بر عملكرد توليد مثلي و شاخص-31

 (25/6/93ماهي دم شمشيری)رشد 

(تغذیه شده Labidochromiscaeruleusبررسي مقایسه ای شاخص های رشد، بقا، رسيدگي جنسي و ميزان هماوری در ماهي ماکرو) .ملک نژاد-32

 (10/6/93و آرتميا ) با الرو کولكس و شيرونوميد

با چهار نوع جيره غذایي ) کرم خوني منجمد، کرم خوني خشک، غذای بررسي ميزان رسيدگي جنسي و هماوری ماهي اواتوس تغذیه شده بهرامي.-33

 کنسانتره و ترکيبي از سه جيره( .

 (26/6/93).تاثير گياه یونجه بر رشد ، بقاء  و برخي فاکتورهای خوني بچه ماهي قزل آالی رنگين کماناکبری -34

 باکتریایي محيط های آکواریومي بررسي قدرت مهارکننده ای نانوذره اکسيدروی برجمعيت محمد بيگي.-35
 بررسي اثرات هيستوپاتولوژیک نانوذره اکسيد روی بر ماهي قرمزساعد . -36

 آب شيرین زمانبر خواص ضد باکتریایي نانوذره اکسيد روی در محيط آکواریوم ارزیابي فاکتور -فرامرزپور -37
های باکتری رشد،مختلف مولتي آنزیم کمين و کنجاله سویا بر شاخص های . اثر استفاده از جيره های غذایي حاوی سطوح  ، مسهراب نژاد-38

 )دکتری(جوان.( Huso husoالشه فيل ماهيان) ها، پروفيل اسيد چرب درهوازی روده، ارتفاع پرزاسيدالکتيک و بي

) دانشجوی دوره هیان حاصل از دورگه گیری. بررسي دو رگه گیری پالتي نر با  گوپي و دم شمشیری ماده بچه ما1394آبادی ، ع . ر.ارسرد -39

 کارشناسي ارشد(

) دانشجوی دوره کارشناسي  ها های رشد و ثبت روند تکاملي الرو گیری شاخص گیری بین مولي و گوپي و اندازه بررسي امکان دورگه. 1394کارآمد، آ.  -40

 ارشد(

یدگي جنسي ،هماوری،بازمانردگي الرو، رنرگ پرذیری و آنرزیم  لیرزوزیم وکمپلمران مراهي        بررسي تاثیر جلبک اسپیرولینا برسرعت رس. 1394بیاباني ، م . -41

 ) دانشجوی دوره کارشناسي ارشد( (.Trichogaster laliusگورامي کوتوله)

 ) دانشجوی دوره کارشناسي ارشد(. تاثیر شیب استلرهای گرد و هشت ضلعي در تعویض آب و حذف فضوالت1394کاوندی ، م. -42

 با استفاده از عصاره بافت عصبي آن Holothuria scabra . بررسي القای رسیدگي جنسي خیار دریایي ماده1394واني ، ب .کل -43

 (Cyprinus carpio)اثرات مواد ضدانجماد، سرما و انجماد روی جنين کپور معمولي . 1394کيوانلو، س. -44

( و تأثیر آن برر فاکتورهرای رشرد،    Poecilia reticulataز دستگاه گوارش ماهي گوپي ). بررسي امکان تولید پروبیوتیک ا1394جهانگیری ، ل.  -45

 ) دانشجوی دوره دکتری( .IGF-IIبازماندگي و بیان ژن هورمون رشد و 

 ی حاصله( و اثر آن بر رشد و بقاء الروهاPterophyllum scalare Lichtenstcin, 1823تاثير تریپلوئيدی تخم ماهي آنجل ) هاتقي ، ش. -46

تاثير هورمون آزادکننده گنادوتروپين )انكپسوله شده و تزریقي( در مقایسه با قطع پایه چشمي بر روی بلوغ تخمدان، تخمریزی و برخي  .آدینه ، ح. -47

 (Litopenaeus vannameiفاکتورهای بيوشيميایي بدن در ميگوی وانامي )

زیم تریپسین انکپسوله شده با کیتوزان در جیره فیل ماهي بر فاکتورهای رشد، قابلیت هضم و برخي . اثرات استفاده از آن1394خسرواني زاده ، ع.  -48

 ) دانشجوی دوره دکتری( فاکتورهای بیوشیمایي خون

 In  در شهراي    (ruthenus Acipenser) مطالعه كشت اوليه سلول هاي فوليکولي تخمدان ماهي اسهترلياد  . 1392، م. ر. نوروزفشخامي -49

Vitro هاي اندوكريني  )ترشح هورمون هاي تستوسترون،  استراديول و پروژسترون( به منظور تبيين عملکرد فعاليت 

( Osphronemus goramyهای حسي ماهي گورامي عظیم الجثه )های رشد، ارزش غذایي، صرفه اقتصادی و برخي ویژگيبررسي شاخص. 1394فرحي ، ا.  -50

 ای) دانشجوی دوره دکتری(( پرورش یافته در استلرهای بتوني به روش پرورش تک گونهCyprinus carpioعمولي )در مقایسه با ماهي کپور م

 ماهيگير،ن. -51

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 استاد مشاور پايان نامه هاي دانشجويان دكتري و كارشناسي ارشد 

 12/2/86.های رشد و بقاء نوزادان قزل آالی رنگین کماناثرات نورگرایي ، رنگ نور و دوره های نوری بر شاخص  ،مزدک.پاکزاد سورکي -1

بررسي تاثیر افزودن مواد جاذب اسید سیتریک و گالیسین در جیره غذایي بچه فیل ماهیان به منظور تحریک غذایي و افزایش  .عحسین پور زلتي، -2

 21/3/86.رشد

 .( روی پارامترهای اسپرم شناختي و بیوشیمیایي سمنRutilus frisii kutumتکه ، شارمین. اثر زمان مهاجرت تولید مثلي مولدین ماهي سفید) -3

28/9/86 

شیلي ،یعقوب. اثر ماهیان کاراس و سوف روی پروفیل اسیدهای هرب غیر اشباع ، بقاء و برخي شاخص های رشد ماهي کپور معمولي  -4

(Cyprinus carpio) 17/2/87.در پلي کالچر کپورماهیان 

 12/4/87.( روی برخي بیومارکرهای کیفي سمنRutilus frisii kutum)ر مکان مهاجرت تولید مثلي مولدین ماهي سفید . اثزنوذری ،  -5

اثرات عوامل فیزیکوشیمیایي و یوني آب استلرهای کپورماهیان پرورشي روی تغییرات یوني سرم خون ، پروفیل اسیدهای هرب غیر  .مکردجزی،  -6

 3/4/87.(Cyprinus carpioای رشد کپور معمولي )اشباع ، بقاء و برخي شاخص ه

 10/4/86.باغفلکي،مریم. اثر تراکم کشت مولدین کپور دریایي روی بقاء و برخي شاخص های رشد الروی و بچه ماهي در استلر خاکي -7

ن محصول و خواص حسي ماهي قزل آالی اثر غلظت نمک ، دما و زمان فرایند نمک سود تر بر ترکیب شیمیایي ، میزا زارع زاده مهریزی،راحله. -8

 Oncorhynchus mykiss) ).24/4/87 رنگین کمان 

 10/4/86.اثر ناپلیوس آرتمیا بعنوان غذای زنده بر روی برخي شاخص های رشد و بقاء نوزادان قزل آالی رنگین کمان .پاکبری، -9

 23/4/87.چيني پرورش توام شاه میگو با کپورماهیان .عدانش خوش اصل، -10

ارتباط برخي خصوصيات زيست شناختي گناد با پروفيل اسيدهاي چرب غير اشباع تخمك ، موفقيت لقاح و اندازه الروي در  شعباني،نریمان. -11

 29/10/87.(Rutilus frisii kutum) ماهي سفيد

رهای اسپرم شناختي در ناهي قرمز و عصاره هیپوفیز روی پارامت GnRHa  ،HCGمقایسه اثرات تزریق هورمون های  زادمجید،وحید. -12

(Carassius auratus gibelio.25/3/88 

بر رشد ، ترکیب اسید هرب و تغییرات کیفي هربي گوشت میگوی سفید هندی  Eاورجي ،حسین. تاثیر میزان و منبع هربي جیره به همراه ویتامي  -13

Fenneropenaeus indicus  27/11/87.درجه سانتیگراد -18نگهداری شده در دمای 

ن عظیمي،عظیم.اثر جایگزیني بلشي از پودر ماهي با پودر آمفي پودا روی رشد ، بقاء و ترکیبات شیمیایي الشه بچه ماهي قزل آالی رنگین کما -14

30/10/88 

ت در ماهي کپور معمولي  باف Cجیره ، اندازه ماهي و سحوح شوری بر بقاء و ذخیره ویتامین   C.بررسي اثر سحوح ویتامین 1389کربالیي، ز. -15

(Cyprinus carpio)21/7/89 

 8/4/89حسیني،سید مرتضي.تاثیر اسیدهای آمینه تریپتوفان و لیزین بر غذاگیری، رشد ، بقاء و ترکیب الشه بچه فیل ماهیان جوان. -16

 21/7/88(.Huso huso) مهدوی ،س.اثرات میزان هربي و درصد غذا بر کارایي مواد مغذی و میزان مصرف غذا درفیل ماهي-17

 Rutilus frisii kutum Komensky)بررسي اثر رنگ تانک پرورش روی رشد و بازماندگي الرو ماهي سفید دریای خزر .شاهکار، عرفان-18

1901). 

یک خون و ( بر غذاگیری، شاخص های رشد و برخي پارامترهای هماتولوژZingiber officinalis.بررسي تاثیر پودر زنجبیل)طوسي،مریم-19

 .90مقاومت بچه ماهیان کپور معمولي در برابر استرس دمایي.شهریور 

 Huso huso.ارزیابي کارایي ایمونوژن ) بتاگلوکان و مانان الیگوساکارید( در جیره غذایي بچه فیل ماهي پرورشي)مهاجر استرآبادی،حبیب-20

Linne,1758)  89تابستان 

و تحمل استرس های شوری و (  Litopenaeus vannamei)الرو میگوی واناميپست و بازماندگي عصاره سیر بر رشد  اثرات.1391.زارع-21

pH.14/4/91 

 27/6/91..تعیین ارتباط بین فاکتورهای فیزیکوشیمیایي با پویایي فیتوپالنکتون در منابع آبي 13910حکردی،-22

یزان تورین بدن و کبد و برخي پارامترهای خوني و بیوشیمیایي در بچه بررسي اثر سحوح ملتلف تورین بر شاخص های رشد ، محسیني ، س. م. -23

  (1/11/93فیل ماهیان جوان)

روی میزان رشد و بازماندگي الرو  Artemia franciscanaک و روغن ماهي در غني سازی زرمقایسه ی اثر استفاده از روغن بم .ه. ابولحسني ،  -24

 (16/4/92)   (.Pterophyllum scalare)ماهي آنجل
 (12/6/92) (Rutilus rutilus)های رشد و بازماندگي بچه ماهیان کلمه اثر بتاوین و تریپتوفان بر شاخصبررسي   فتاحي.-25



 

 

 Scenedesmusمقایسه نرخ فيلتر کنندگي ماهي فيتواگ و دافني ماگنا در تراکم های متفوت جلبک ).1391گرایلو، حدیثه.-26

quadicauda)(30/6/92) 

تاثير کودهای مختلف بر شاخص های کيفي آب ، شاخيص های تنوع و تراکم فيتوپالنكتوني در استخرهای پرورش ماهيان گرم آبي در ، ح. ارسانيف -27

 (31/3/93)استان گلستان.

ترکيب الشه و ميزان آنزیم الفا توکوفرول استات ( و نانوذره سلنيوم بر شاخص های رشد ، بقاء ( E تغذیه با جبره های حاوی ویتامين طهماسبي.-28

 (18/7/93گلوتاتيون پروکسيداز و مالون دی آلدهيد کل بدن در ماهي سفيد)

 اثرات بيهوشي وآسيب شناسي بافتي عصاره نعناع در تاسماهي ایراني جوان سوالي.-29

  دهقاني ، م. -30

 خليج گرگان(  منطقه مورد پرورش يکآب و جوامع بنت يفيتک برآبهای محصور  در یاریخاو ياناثرات پرورش ماه يبررس. 1394فرهنگي ، م. -31

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 شركت در كارگاه هاي علمي

 (5/11/84لغایت  4/11/84).مقدماتي SPSSآشنایي با امکانات نرم افزار  -1

 (11/8/85)مپیوتریاصول تغذیه و جیره نویسي جوجه های گوشتي با استفاده از نرم افزارهای کا -2

 (18/8/85لغایت  17/8/85)و کاربرد آن در کشاورزی و منابع طبیعي GPSسیستم تعیین موقعیت جهاني  -3

 (2/9/85لغایت  1/9/85)الکتروفورز پروتئین ها و روشهای فعالیت آنزیمي در ژل -4

 (9/9/85لغایت  8/9/85)شناخت نرم افزارها و دستگاههای آنالیز خاک -5

 (16/9/85لغایت  15/9/85ي با بیماری های انگلي و غیر انگلي درختان میوه و روش های مدیریت مبارزه نوین با آنها.)آشنای-6

 (24/3/86.تدوین درس افزار روش های تولید الکترونیکي در دانشگاه مجازی -7

 (15/12/87ت لغای 14/12/87.)مهارتهای تدوین و انتشار مقاله های علمي پژوهشي به زبان انگلیسي -8

 ( 24/4/88لغایت  23/4/88اصول و مباني تغذیه ماهیان گرم آبي) -9

 (22/4/88لغایت  21/4/88تغذیه ماهیان گرم آبي با تاکید بر تولید غذای زنده.) -1

 (18/8/88لغایت  16/8/88.)کارگاه ادوات صیادی ،روش ها، صید انتلابي و آوین نامه ها-11

 (12/11/88.)کترونیکي و اطالعاتيکارگاه آموزشي منابع ال-12

 Pelagiarism(29/2/89)سرقت علمي و ادبي -13

 (28/7/89.)دوره اصول و مباني فناوری نانو و کاربرد آن در کشاورزی-14 

 (18/12/89.)نقش آموزه های دیني در آموزش و پؤوهش بلش کشاورزی و منابع طبیعي -15

 (30/9/89.)دانشگاه هم اندیشي راهکارهای علمي وحدت حوزه و -16

 (16/4/90لغایت  14/4/90مدیریت تکثیر و پرورش ماهي تزویني )-17

 (29/3/90دانشگاهیان و اخالق )-18

 (ساعت 10بمدت  11/9/90لغایت  10/9/90) فرقه های انحرافي-19

 (11/10/90جنبش وال استریت و مدیریت جهاني آمریکا ) -20

 (7/10/90آخرالزمان و فیلم های هالیوودی)-21

 (23/2/91آینده انقالب اسالمي ) -22

 (17/4/91تعامل دین با کشاورزی ، منابع طبیعي و محیط زیست )-23

 ساعت( 18، بمدت  91اندیشه سیاسي اسالم)تابستان  -24

 ساعت( 18، بمدت  91آداب تعلیم و تربیت )تابستان  -25

 عت(سا 30بمدت  18/3/91الي  16/3/91دوره آموزشي جنگ نرم.)-26

 ساعت(8بمدت  9/91/ 29و  28دروه آموزشي عفاف و حجاب ) -27

 ساعت( 10بمدت  19/7/91( )1دوره آموزشي توجیهي و حفاظتي امنیت ملي )-28

 ساعت( 2بمدت  27/1/92علم ودین )-29

 ساعت( 3بمدت  31/2/91بیداری اسالمي)-30

 ساعت( 3بمدت  24/11/91تفاوت انقالب اسالمي با دیگر انقالب ها)-31

 ساعت( 3بمدت  1/12/91علوم و دین )-32

 نقش اسباب بازی و بازی های رایانه ای در تهاجم فرهنگي -33

 نقش اساتید در حماسه سیاسي-34

 عشق در اسالم و ادبیات عرب-35

 اختالالت شایع رواني در دانشجویان -36

 قانون هک و مسایل مرتبط به آن-37

 حقوق خانواده-38

 حقوق شهروندی-39

 آسیب های اجتماعي و توسعه-40

 جنگ سایبری -41



 

 

 دعاوی خانوادگي-42

 استراتژی رسانه ای یهود در گذشته و حال-43

 ساعت( 6 -92 22/2بودجه ریزی عملیاتي) -44

 ساعت( 8تاریخ تمدن اسالمي ) -45

 ساعت( 6معرفت شناسي ) -46

 ساعت( 3جریا های پس از انقالب)  -47

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 و عضويت در هيات تحريريه مجالت هاپايان نامه  ،داوري مقاالت

 عنوان 8داوری پایان نامه دکتری: 

 عنوان 30 :داوری پایان نامه کارشناسي ارشد

 ساری -89خرداد سال  12و  11منحقه ای اکولوژی دریای خزر، داوری مقاالت اولین همایش ملي 

 مایش منابع شیالتي دریای خزرداوری مقاالت نلستین ه

 مقاالت دومین همایش منابع شیالتي دریای خزر داوری

 هالش ها و فرصت ها -مقاالت اولین همایش آبزی پروری نوین داوری

 آزاد شهرواحد داوری مقاالت مجله شیالت دانشگاه آزاد 

 داوری مقاالت مجله علوم و فنون دریایي خرمشهر 

 ناسي داوری مقاالت مجله زیست ش

 داوری مقاالت مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعي گرگان 

 پژوهش های ماهي شناسي کاربردیداوری مقاالت مجله 

 آبزیانو پرورش  جله بهره برداری داوری مقاالت م

 داوری مقاالت مجله علوم زیستي 

 دانشگاه تهران شیالت  داوری مقاالت مجله

 یمحیط زیست جانور فصلنامهداوری مقاالت 

  داوری مقاالت مجله حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعي 

 Ferdowsi University International Journal of Biological Sciences(FUIJBS)داوری مقاالت مجله 

 Journal of Cell and Molecular Research(JCMR)   داوری مقاالت مجله

 و بیوتکنولوژی آبزیانداوری مقاالت فصلنامه علمي پژوهشي فیزیولوژی 

 عضو هیات تحریریه مجله حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعي 

 آبزیانو پرورش عضو هیات تحریریه مجله بهره برداری 

 عضو هیات تحریریه مجله پژوهش های ماهي شناسي کاربردی

 توسعه آبزی پروریعضو هیات تحریریه مجله 

 بزیان و شیالتپژوهشي آ-فصلنامه علميعضو هیات تحریریه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 کارهای اجرایي:

 معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه

 رویس شورای هاهنگي فعالیت های فرهنگي دانشگاههای استان

 مدیر کل امور دانشجویي دانشگاه

 معاون آموزشي و پژوهشي دانشکده های شیالت و محیط زیست و مرتع و آبلیزداری

 اه سرپرست دفتر مجالت دانشگ

 مدیر گروه تکثیر و پرورش آبزیان

 عضو شورای نظارت و ارزیابي دانشگاههای استان گلستان

 دبیر شورای صنفي اساتید دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي گرگان

 هالش ها و فرصت ها -دبیر اولین همایش آبزی پروری نوین

 دبیر اجرایي نلستین همایش منابع شیالتي دریای خزر

 ته علمي نلستین همایش ملي منحقه ای اکولوژی دریای خزرعضو کمی

 عضو کمیته علمي نلستین همایش منابع شیالتي دریای خزر

 عضو کمیته محالعاتي معاونت امور جوانان استان گلستان

 عضو کمیسیون تلصصي آموزشي شورای نظارت و ارزیابي دانشگاه

 عضو کمیته انظباطي تجدیدنظر دانشجویان دانشگاه

 و شورای فرهنگي دانشگاهعض

 عضو کمیته تلصصي صندوق رفاه دانشجویان کشور

 عضو کارگروه تلصصي دانشجویي شورای نظارت و ارزیابي دانشگاه

 دانشکده شیالت و محیط زیستعضو کارگروه بررسي توانایي علمي 

 عضو کمیته پژوهشي اداره کل آموزش فني و حرفه ای استان گلستان

 انشکده ماوده عضو کمیته پژوهشي د
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