
 بسمه تعالي

  اصغر نام پدر: -2                            سجاد پورمظفر  نام و نام خانوادگي : -1

 1331 تاريخ تولد: -4                                      11812شماره شناسنامه:  -3

 مجرد وضعيت تأهل: -3                                            کازرونمحل تولد:  -5

  -اولسمت راست، درب  کازرون، خيابان اميرکبير، کوچه دومآدرس محل سكونت: -9

 Sajjad5550@gmail.com پست الكترونيكي : 

 : سوابق تحصيلي -11

مدرك  رديف

 تحصيلي*

 رشته تحصيلي
 دانشگاه محل تحصيل

سال 

 مدركاخذ

 لمعد
 توضيحات

  13683 1389 خليج فارس بوشهر ير و پرورش آبزيانتكث کارشناسي 1

کارشناسي  2

 ارشد

 18611 1391 خليج فارس بوشهر تكثير و پرورش آبزيان
 

دانشگاهعلوم کشاورزی و منابع  تكثير و پرورش آبزيان دکتری 3

 طبيعي گرگان

1395 18631 
 

 فاکتورهای رشد، خونی و سلول های کلرایدی در ماهی قزل آالی رنگین کمانبررسی اثر شوری بر برخی از کارشناسي ارشد: عنوان پايان نامه  -

(Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با محرک ایمنی، بتاگلوکان 

میگوی  اثر رژیم غذایی سرکه سیب بر کارایی رشد، بیان ژن های سیستم ایمنی،یکپارچگی هپتاتوپانکراس و فلور باکتریایی روده :عنوان پايان نامه دکتری  -

    (Litopenaeus vannameiپاسفید غربی)

 

 

 

 

 



 

 : مقاالت علمي و پژوهشي 

ف 
دي

ر
 

 عنوان

نحوه 

 ارائه
عنوان مجله*/ 

 …عنوان همايش،

 سال نويسندگان

ده
 ش

پ
چا

 

بررسی اثر ماکروگارد برکارایی واکسن ضد  1

و برخی  (Streptococcus iniae) استرپتوکوکوزیس

آالی  ماهی قزل شاخص های خونی و رشد

 .(Oncorhynchus mykiss) کمان رنگین

مجله  *

دامپزشکی 

 ایران.

مهدی سجاد پورمظفر، 

سلطانی، محمود نفیسی بهابادی، 

ژاله مهاجری برازجانی، مهرزاد 

 محمدی

94 

بررسی اثر شوری بر عملکرد رشد، متغیرهای  2

خونی و سلول های کلرایدی آبشش ماهی قزل 

 Oncorhynchus mykiss).آالی رنگین کمان
مجله زیست  *

شناسی 

 جانوری تجربی

محمود نفیسی سجاد پورمظفر، 

بهابادی، عبدالعلی محودی نیا، 

 مهرزاد محمدی، خلیل پذیر،

1394 

ماکروگارد بر پارامتر  سطوح مختلف مطالعه اثر 3

های رشد، خونی و پاسخ های ایمنی ماهی قزل 

 (Oncorhynchus mykiss) آالی رنگین کمان

 مواجهه یافته با باکتری استرپتوکوکوس اینیایی

(Streptococcus iniae) 

مجله  *

دامپزشکی 

 دانشگاه زنجان

محمود نفیسی سجاد پورمظفر، 

بهایادی، ژاله مهاجری برازجانی، 

 مهرزاد محمدی، سلیمی،

1394 

های مختلف نور بر میزان  اثر شدتماهیانه  4

تتراسالمیس ترکیبات بیوشیمیایی ریزجلبك 

 (Tetraselmis chuiiچوئی )

نشریه شیالت  *

 و آبزیان

سجاد پورمظفر، خلیل پذیر، 

 عبدالمجید ماهیانه

1395 

ی شناس بافتبررسی اثر رژیم غذایی سرکه سیب بر  5

هپاتوپانکراس و فلور باکتریایی روده در میگوی 

 Litopenaeus vannameiوانامی 

نشریه  *

فیزیولوژی و 

تکوین 

 جانوری.

عبدالمجید   سجاد پورمظفر،

حاجی مرادلو، حامد کلنگی میان 

 دره،

1395 

اثرات رژیم غذایی حاوی اسید آلی و  سرکه سیب  3

بر یکپارچگی هپاتوپانکراس و فلور باکتریایی روده 

 .Litopenaeus vannameiدر میگوی وانامی 

نشریه محیط  *

 زیست جانوری

عبدالمجید   سجاد پورمظفر،

حاجی مرادلو، حامد کلنگی میان 

 دره

1395 

بررسی اثر سطوح مختلف سرکه سیب بر  1

پارامترهای همولنف و فلور اختصاصی روده میگوی 

 (.Litopenaeus vannameiوانامی )

فیزیولوژی و  *

بیوتکنولوژی 

 آبزیان

عبدالمجید   سجاد پورمظفر،

حاجی مرادلو، حامد کلنگی میان 

 دره

1395 



8 Dietary effect of Apple cider vinegar and 

Propionic acid on immune related 

transcriptional responses and growth 

performance in white shrimp, Litopenaeus 

vannamei 

* Fish and 

Shellfish 

Immunolog

y. 

 Sajjad Pourmozaffar,

Abdolmajid Hajimoradloo, 

Hamed Kolangi Miandare 

2111 

9 Effect of dietary supplementation with 

apple cider vinegar and propionic 

acid on hemolymph chemistry, intestinal 

microbiota and histological 

structure of hepatopancreas in white 

shrimp, Litopenaeus vannamei 

* Fish and 

Shellfish 

Immunolog

y. 

Sajjad Pourmozaffar, 

Abdolmajid  

Hajimoradloo,  ,

Paknejad Hamed,  ,

Hossein Rameshi 

2119 

بررسي پارامترهای رشد و خوني ماهي قزل آالی رنگين  11

کمان تحت تأثير تجويز بتاگلوکان و واکسن ضد 

 استرپتوکوکوزيس
همايش ملي  *

 آبزيان

 1391 سجاد پورمظفر

پروبيوتيک کلوستات بر روی برخي از بررسي تأثير  11

فاکتورهای رشد و برخي از فاکتورهای خوني ماهي قزل 

 آالی رنگين کمان

همايش ملي  *

 آبزيان

 1391 سجاد پورمظفر

بررسي روند تغييرات فيزيكي ماهي قزل آالی رنگين  12

کمان در فاصله بين دو زيست سنجي به منظور مديريت و 

 پرورش آبزيانبهره وری حوضچه های 

همايش ملي  *

 آبزيان

 1391 سجاد پورمظفر

بررسي اثر شوك هايپر اسموتيک بر پارامترهای رشد  13

 ماهي قزل آالی رنگين کمان

همايش ملي  *

 آّبزيان

 1391 سجاد پورمظفر

14 
 Pinctadaاثر کاهش شوری بر ميزان فيلتراسيون صدف محار )

radiata تغذيه شده با )Isochrysis aff galbana 

 

آبزی پروری  *

دريايي و محيط 

 های محصور

سجاد پورمظفر، حسين رامشي، شهرام 

 صيد مرادی

1391 

 تشويقات و جوايز علمي :

 مورد رديف

1 
  استفاده از سهمیه دانشجویان برتر در ورود به مقطع ارشد در دانشگاه خلیج فارس بوشهر.

 و پرورش آبزیان در دانشگاه خلیج فارس بوشهر. نفر اول در مقطع کارشناسی ارشد رشته تکثیر 2

 رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان 3

4 
  .0931برگزیده جشنواره دانشجویان ممتاز و مبتکر بسیجی استان بوشهر در سال 

5 
  عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان.

 : و طرح های پژوهشي تدريس



 سال تحصيلي تدريس دانشگاه محل عنوان واحد درسي رديف

1 
همکاری در ارائه درس فیزیولوژی جانوری در مبحث 

 خون شناسی در مقطع ارشد

 1391 دانشگاه خليج فارس بوشهر

2 
همکاری با طرح تولید سیست و بیوماس آرتمیا به 

 منظور استفاده در مزارع پرورش میگو

 1392 شرکت پارس آبزيستان

 سوابق اجرايي :

 انتصابتاريخ  سمت رديف

 1381-1385 همکاری با نشریه علمی بسیج دانشجویی دانشگاه خلیج فارس بوشهر 1

2 
دانشکده کشاورزی و منابع  اجتماعی دانشجویی در -معاونت کانون فرهنگی

 بوشهر دانشگاه خلیج فارس طبیعی

1383-1388 

 1394-1392 کارشناس ارشد تكثير آبزيان در مزرعه تكثير ميگو 3

 1394-1393 کارشناس ارشد فرآوری ميگو  4

 :  مهارتهای شخصي

 ميزان تسلط مهارت رديف

 خوب آشنايي با نرم افزارهای ورد، اکسل، پاور پوينت 1

 عالي Mendeleyو  END noteآشنايي با نرم افزارهای  2

 خوب آشنايي با زبان انگليسي 3

 

 داور نشریات بین المللی:

 سمت رديف

1 
Fish and Shellfish immunology  

2 Advances in Dairy Research  

3 Journal of Veterinary Science & Technology  

4 Journal of Bacteriology & Parasitology   

5 Fisheries and Aquaculture Journal  

3 Journal of Biodiversity, Bioprospecting and Development 

1 International Journal of Aquaculture and Fishery Sciences 

8 Annals of aquaculture and research  

9 Journal of Agriculture and Allied Sciences  

11 Journal of Aquaculture and Marine Sciences.  



11 Applied Microbiology: open access  

12 International Journal of Fisheries Science and Research 

13 Journal of Nutrition & Food Sciences  

14 
International Journal of Veterinary Science &  

Technology  

15 International Journal of Fisheries and Aquatic Research  

13 
International Journal of Veterinary Sciences and Animal 

Husbandry  

11 Journal of Fisheries and Aquaculture Research  

18 Examines in Marine Biology & Oceanography 

19 

Journal of Aquatic Science and Oceanography (JASO) 

 

21 
Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries 

Research 

21 Iranian Journal of Fisheries Sciences 

 
 عضویت در هیئت تحریریه نشریات بین المللی: 

1 Annals of Clinical and Experimental Immunology 

2 SM Journal of Internal Medicine 

3 International journal of Fisheries Science and Research  

4 SM Nutrition and Food Science  

5 Mathews Journal of Nutrition & Dietetics 

3 Global Science Chronicle  

1 
International Journal of Aqua Culture and Fisheries 

 

8 Environmental Pollution and Control 

9 Journal Of Immunology Forecast 

11 International Journal of Fisheries and Aquatic Studies  

11 
Journal Of Environmental Toxicology and Analytical Research 

(JETAR) 

12 
Stechnolock Journal of Biology (SJB) 

 

13 Journal of Antimicrobial Agents 

14 
EC Nutrition 

 

15 
Pharmaceutics and Pharmacology Research 

 

13 
Immunology and Inflammation Diseases Therapy 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGn-iIzKLXAhVQpqQKHT_-AX8QFgg8MAQ&url=http%3A%2F%2Fescires.com%2Fglobal-science-chronicle-editorial-board.html&usg=AOvVaw0bUvjmEa1OsvqojKbHsrff
https://u6819858.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=WCLuUaeqdrUZr0rDP72NqAwgRb25Gp2fYQY1gQcxZ4S-2FAMyGUJmB8kEu5TIRSPdJ9UiyNmtSiTu-2FRL-2FBYW6D-2BPayZ5G8kRjHKvsSFaSMycaOZ23p-2FqxhWyFnrdND4Gih_zAfm26pdPWUMX-2BdnNmMDLVyMuj-2BgQlyzLXphv-2FBpRyBVgQYsi3GepJor8dE51qQEDG6HnvjQ70ZQEOsEMgqCNheZtu0AEWIIltWMatDR-2Brpi7XEnloRWEi-2BPnR9zXMYt6AkMbjzEpiIxdp3URNBKpfhQiQvqPtWuviF7BUy12VzQG-2F-2B-2BVGObPr-2B1nC56ZvZtX6qwmyleZMnqMtPLP8QceTzrPIs-2BRoRflm9i2DYL-2FxE-3D
http://auctoresonline.org/journals/pharmaceutics-and-pharmacology-research
http://auctoresonline.org/journals/immunology-and-inflammation-diseases-therapy


11 
Journal of Environmental Pollution and Management 
 

18 
American Journal of Pharmacology 

 

19 
SCIREA Journal of Fisheries 

 

21 SCIREA Journal of Biology  

21 
Journal of Aquatic Science and Oceanography (JASO) 

 

22 Mathews Journal of Veterinary Science 

 شرکت در کارگاههای علمي:

 رديف
 سال نام 

1 
 0931 آموزشي و ترويجي سازمان شيالت ايران

2 Fish Reproduction: Molecular Aspects 9831 

3 Molecular Cloning & Gene Identification 0931 

4 Effect of pollution on Aquatic Organism Genome 0931 

 0931 مهارت های کسب و کار آفريني 5

 

http://www.scholarena.com/journals/journal-of-environmental-pollution-and-management/jhome.php
http://www.scirea.org/journal/Biology

