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 : سوابق تحصیلي -11

 ردیف
مدرك 

 تحصیلي*
 رشته تحصیلي

دانشگاه محل 

 تحصیل

سال 

 مدركاخذ
 توضیحات لمعد

 - 34/15 80 صنعتي اصفهان یالتش -مهندسي منابع طبیعي کارشناسي 1

2 
کارشناسي 

 ارشد
 03/18 85 تربیت مدرس یالتش -مهندسي منابع طبیعي

آزمون  9رتبه 

 کشوری

 40/18 94 تهران كثیر و پرورش آبزیانت -مهندسي منابع طبیعي دکتری 3
حائز رتبه کل یک 

 آزمون دکتری

 Carcharhinusی چانه سفید )( و کوسهScomberomrous commersoniتغییرات کیفي فیله ماهي شیر  ) کارشناسي ارشد :عنوان پایان نامه  -

dussumieri رس حین نگهداری به حالت انجمادفا( خلیج 

 

 Sparidentexپپسینوژن در مرحله الروی ماهي صبیتي،  های گوارشي و بیان ژنبررسي تكوین برخي از آنزیم: عنوان پایان نامه دکتری  -

hasta (Valenciennes, 1830)  

  

 6/8/1396 :تاریخ تكمیل فرم

 

 وزارت جهاد کشاورزی

 کشاورزیو ترویج  آموزش، سازمان تحقیقات

  علوم شیالتي کشور موسسه تحقیقات

 فرم اطالعات محققین
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mailto:samira.nazemroaya@gmail.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:Search/Sparidentex_hasta
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:Search/Sparidentex_hasta
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:Search/Sparidentex_hasta
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 : ها و طرحهاي تحقيقاتيپروژه -12  

 عنوان پروژه/طرح
شماره 

 مصوب
 واحد اجرا *نوع تحقیق

سمت در 

 پروژه/طرح
 **وضعیت 

سال 

 شروع

سال 

 خاتمه

 شماره ثبت

 گزارش نهایي

ارزیابي زیست محیطي 

استخر پرورش ماهیان 

 گرمابي

یط پژوهشكده مح طرح خاص 

 زیست رشت

 /20 /7296 87 87 خاتمه یافته همكار

 پ -م -29

 شوراي تحقيقات و فناوري استان  طرح ، خاص طرح، مستقل طرح،  پروژه، طرح مشترك :تحقيق نوع *

 شده متوقف ،ختومهم ،در دست اجراء وضعيت: **
 

 …و ، ابتكار نوآوری ، اختراع -13

 تاریخ محل تایید یا ثبت* مورد ردیف

1 
بت توالي ژن پپسینوژن در ماهي صبیتي برای اولین بار در بانک ژن ث

 «NCBI»پایگاه داده 

 NCBIپایگاه داده 

 KM096472.1با کد دسترسي 
2015 

 .تضروري اس …تاييدكننده يا ثبت كننده نوآوري، اختراع، ابتكار و …ذكر عنوان شورا، كميسيون ، كميته، مجمع يا  *

 همين جدول است. …قام معرفي شده وهاي جديد، رقم يا اره شناسايي گونه يا گونهمحل درج اطالعات مربوط ب -

 

 : مقاالت علمي و پژوهشي -14

ف 
دی

ر
 

 عنوان

 نحوه ارائه

عنوان مجله*/ عنوان 

 …همایش،

 شماره

 مجله
 سال

رتبه 

 دربین

نگارندگا

ي ن
ران

خن
س

 

تر
وس

پ
ده 

 ش
پ

چا
 

1 

Effect of frozen storage on fatty acid 

composition and changes in lipid content 

of Scomberomorus commersoni and 

Carcharhinus dussumieri 

  * 

Applied 

Ichthyology 
25 2009 1 

2 

Fatty Acid and Biochemical Changes in 

Mackerel (Scomberomorus Commersoni) 

and Shark (Carcharhinus Dussumieri) 

Fillets during Frozen Storage 

  * 

J. Agricultural 

Science and 

Technology 

3 2009 2 

3 

Identification of Fatty Acid in Mackerel 

(Scomberomorus commersoni) and 

Shark (Carcharhinus dussumieri) Fillets 

and their Changes during six Month of 

Frozen Storage at -18°C 

  * 

American-

Eurasian Journal 

of Sustainable 

Agriculture 

13 2011 1 
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4 

Ontogenetic development of digestive 

enzymes in Sobaity sea bream 

Sparidentex hasta larvae under culture 

condition 

  * 

Aquaculture 448 2015 1 

5 

 غذای با زنده غذای زودهنگام جایگزیني تأثیر

صبیتي  ماهي الرو درعملكرد خشک

(Sparidentex hasta) 

  * 

شیالت علمي مجله 

 دانشگاه تهران
68 1394 1 

6 

تغییرات شكل بدن و توسعه خصوصیات ریختي در 

طي مراحل اولیه تكویني ماهي صبیتي 

(Sparidentex hasta) 

  *
 

مجله توسعه آبزی 

 ، الهیجانیپرور
9 1394 3 

7 

A preliminary risk assessment of the 

trace metals accumulated in the farmed 

Beluga sturgeon (Huso huso) caviar from 

Caspian Sea 

  * 

Persian Journal of 

Seafood Science 

and Technology 

1 2015 3 

8 

ماهیان بررسي برخي ویژگیهای فیزیكوشیمیایي فیله 

شیر و کوسه خلیج فارس حین نگهداری به حالت 

 انجماد

*  * 

دومین همایش بزرگ 

و صنایع غذایي  علوم

انشگاه صنعتي د -ایران

 اصفهان

 1385 1 

9 
بررسي اثرات زیست محیطي ناشي از حضور برخي 

  *  عناصر سنگین در کیفیت خاك

اولین نمایشگاه تخصصي 

-مهندسي محیط زیست

 تهران

 1385 4 

10 
مرور مقایسه ای نگهداری ماهي و سایر آبزیان در 

  *  ای و یخ پولكيیخ ژله

هفدهمین کنگره ملي 

انشگاه د -صنایع غذایي

 ارومیه

 1386 1 

  *  تعیین فعالیت آنتي اکسیداني 11

همایش سراسری علوم و 

دانشگاه -صنایع غذایي

 آزاد ورامین

 1386 2 

12 

ر فیله ماهیان شیر د 3-تغییرات اسیدهای چرب امگا

و کوسه خلیج فارس حین نگهداری به حالت 

 انجماد

 * * 

اولین کنفرانس ملي 

 -علوم شیالت و آبزیان

 دانشگاه آزاد الهیجان

 1387 1 

https://www.researchgate.net/publication/279737318_Ontogenetic_development_of_digestive_enzymes_in_Sobaity_sea_bream_Sparidentex_hasta_larvae_under_culture_condition?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/279737318_Ontogenetic_development_of_digestive_enzymes_in_Sobaity_sea_bream_Sparidentex_hasta_larvae_under_culture_condition?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/279737318_Ontogenetic_development_of_digestive_enzymes_in_Sobaity_sea_bream_Sparidentex_hasta_larvae_under_culture_condition?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/279737318_Ontogenetic_development_of_digestive_enzymes_in_Sobaity_sea_bream_Sparidentex_hasta_larvae_under_culture_condition?ev=prf_pub
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13 
بررسي اثرات زیست محیطي استخرهای پرورش 

 * *  ماهیان گرمابي

یازدهمین همایش ملي 

 -بهداشت محیط ایران

دانشگاه علوم پزشكي 

 دانزاه

 1387 3 

14 
Effect of shrimp culture on mangrove 

forest and its eutrophication of Gowater 

bay 

 * * 

International 

Conference on the 

Marine Ecosystems 

Langkawi, 

Malaysia 

 2009 1 

15 
Fish biodiversity of Persian Shores of 

Oman Sea  * * 
International 

Conference on the 

Marine Ecosystems 

Langkawi, 

Malaysia 

 2009 2 

16 
Effects of coastal road establishment on 

Sistan Balochestan creeks and their life  * * 

International 

Conference on the 

Marine Ecosystems 

Langkawi, 

Malaysia 

 2009 2 

17 
Threatening factors of coral life in 

Chabahar bay  *  

International 

Conference on the 

Marine Ecosystems 

Langkawi, 

Malaysia 

 2009 2 

18 
اثر پرتودهي گاما بر خصوصیات شیمیایي فیله ماهي 

  *  ( نگهداری شده در سرماliza auratusکفال )

نخستین همایش ملي 

فرآوری و بهداشت 

 -های شیالتي فراورده

لي موسسه تحقیقات انز

 شیالت ایران

 1389 3 

19 
Semi quantitative expression of 

Pepsinogen gene during larval 

development of Sobaity seabream 

 * * 

1st International 

and 9th National 

biotechnology 

congress of Islamic 

Republic of Iran. 

Shahid Beheshti 

University 

 2015 1 
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20 
های گوارشي در بررسي تكوین برخي از آنزیم

 Sparidentex hastaمرحله الروی ماهي صبیتي 

*  * 

اولین همایش ملي 

منطقه ای آبزی پروری 

 -ماهیان دریایي

پژوهشكده آبزی پروری 

 جنوب کشور. اهواز

 1394 1 

21 
بررسي بیان ژن پپسینوژن در مرحله الروی ماهي 

 * *  با رشدصبیتي و رابطه آن 

اولین همایش ملي 

منطقه ای آبزی پروری 

 -ماهیان دریایي

پژوهشكده آبزی پروری 

 جنوب کشور. اهواز

 1394 1 

22 
های گوارشي در دوران مروری بر تكوین آنزیم

  *  الرویِ ماهیان مهم پرورشي دنیا

اولین همایش ملي منابع 

طبیعي و توسعه پایدار 

در زاگرس مرکزی، 

 رکرد،دانشگاه شه

 1395 1 

23 
ماهیان در چراهگاه های مصنوعي خوزستان 

 ((AVPتولید ) -)جذب

 4 1395  دانشگاه خرمشهر   *

 ود.هاي علمي وپژوهشي معتبر داخلي يا خارجي اشاره شدر مورد مقاالت چاپ شده، بايد صرفاً به مقاالت چاپ شده در مجله  *

 

 کتب و سایر آثار منتشر شده: -15

 تیراژ نوع* نعنوا ردیف
 تعداد

 صفحات
 تاریخ چاپ

 1389 468 500 تألیف راهنمای جامع آکواریوم آب شور وشیرین 1

 …نوع: تاليف، گردآوري ، ترجمه،  *

 

 تشویقات و جوایز علمي :-16

 تاریخ اعطاء اعطا کننده مورد ردیف

 23/11/1390 دانشگاه تهران زمون دکتریرتبه یک آ 1
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 علمي و پژوهشي داخلي و خارجي : …و  ها، شوراها ، کمیسیونها، کمیته همكاری با مجامع -17

 عنوان ردیف
 تاریخ

 عضویت

عضویت  مدت

 ماهبه
 سمت*

 عضو 45 1393 انجمن ماهي شناسي ایران 1

 عضو 70 1389 ایران انجمن آبزی پروری 2

 …سمت : رييس ، دبير ، عضو، *

 

 : تدریس -18

 عنوان واحد درسي ردیف

 د واحدتعدا

 تدریسدانشگاه محل
سال 

 تحصیلي

 نیمسال

ی
ظر

ن
ي 

لم
ع

 

ل
او

وم 
د

 

 1 2 های ماهي و سایر آبزیانبهداشت و بیماری 1

مرکز آموزش عالي 

 جهادکشاورزی اصفهان

 )شهید فارسي( 

1388 *  

 1 2 های ماهي و سایر آبزیانبهداشت و بیماری 2

مرکز آموزش عالي 

 جهادکشاورزی اصفهان

 فارسي( )شهید 

1389  * 

 

 های دانشجویي :نامهسرپرستي پایان -19

 عنوان ردیف

 مقطع

 سال تحصیلي دانشگاه

 نیمسال

ي
اس

رشن
کا

شد
ار

 

د
ش

 

ی
تر

دک
 

ل
او

وم 
د

 

1        

 

 سوابق اجرایي : -20

 تاریخ انتصاب سمت ردیف
 مدت اشتغال در سمت

 مذکور به ماه 

1 
و مجری طرح های « آبزی اسپادانا آبان» عضو هیئت مدیره شرکت تعاوني 

 1387-1392پژوهشي و خدماتي این شرکت در سالهای 
1387 60 
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 :  *مهارتهای شخصي -21

 میزان تسلط مهارت ردیف

 خوب زبان انگلیسي 1

 خوب ICDL   مهارت های چهار گانه 2

 خوب SPSSنرم افزار آماری  3

 خوب نرم افزار طراحي پرایمر 4

 خوب ي )دارنده گواهینامه صالحیت مدرسي از دانشگاه تربیت مدرس با معدل عالي(صالحیت مدرس 5

6 

 :های آزمایشگاهيروش

 ..(آنالیز تقریبي )پروتئین، چربي، فیبر، خاکستر 

 ( سنجش اسیدهای چرب فرارFFA) 

 ( سنجش مواد ازته فرارTVBN) 

 ( پراکسایدPV) 

 پروفیل اسیدهای چرب 

 سنجش آنزیم 

  استخراجDNA  وRNA  

 PCR  وReal time PCR 

 بسیار خوب

 خوب ، بیوادیت، مگاکار با نرم افزارهای تخصصي طراحي پرایمر 7

 خوب دانش بیوانفورماتیک 8

 .اشاره شود …در اين جدول الزم است به مهارتهايي نظير آشنايي با زبانهاي بيگانه، كامپيوتر و   *

 

 : سایر موارد -22

 


