به نام خدا
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون
مشخصات فردي عضو هيأتعلمی((CV
نام :عليرضا

نام خانوادگی :گلچين منشادي

شماره شناسنامه:
تاريخ تولد:
مليت:
سمت فعلی:
آدرس
الكترونيكی:
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دانشكده/گروهآموزشی :دامپزشكی

محل صدور شناسنامه :شميران
1011/70/70

تلفن تماس ثابت00070777 :

محل تولد :تهران

ايرانی

آدرس سايت:

مذهب :شيعه

هيات علمی تمام وقت

تلفنهمراه71100070077 :
وضعيت تاهل  :متاهل

پست golchinalireza@yahoo.com

«وضعيت استخدامی»
الف :استخدام در دانشگاه آزاد اسالمی:

مرتبه علمی:

مربی

ب :شماره و تاريخ پرونده هيأتعلمی:

دوره کارشناسیارشد :
دامپزشكی
رشته تحصيلی:
دانشگاه محل
تحصيل:

روز
10

ماه
70

گرايش تخصصی:
از سال

دانشگاه آزاد اسالمی واحد
کرج

دانشيار

تاريخ ارتقاء از مرتبه مربی به استادياري
تاريخ ارتقاء از مرتبة استادياري به دانشياري

ج -سوابق تحصيلی دانشگاهی به ترتيب تاريخ اخذ مدرك :
دوره کارشناسی:
رشته تحصيلی:
دانشگاه محل
تحصيل:

استاديار

استاد

تا سال

معدل

گرايش تخصصی:
از سال 1000

دوره دکتراي تخصصی (:)PHD
دامپزشكی
رشته تحصيلی:

تا سال 1007

معدل 17.01

گرايش تخصصی :بهداشت و بيماريهاي آبزيان
1

سال
07

دانشگاه محل
تحصيل:

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقيقات تهران

تا سال 1001

از سال 1001

معدل 10.0

د  -فعاليت در امور اجرايی دانشگاه ،کميتههاي داخل و خارج از دانشگاه و ساير خدمات
رديف

1

0

نوع فعاليت
عضوعلمی هيات داوران پانل

همايش ملی آبزيان وغذا-

بيماريهاي آبزيان

بوشهر

شماره

تاريخ

از تاريخ

-

-

17/71/07

17/71/07

-

-

17/71/07

17/71/07

همايش ملی آبزيان  -بوشهر

م ح1111/11/

11/1/01

11/71/07

1/71/07

داوري مقاالت

همايش ملی آبزيان  -بوشهر

-

-

10/1/07

10/1/07

عضو کميته علمی همايش ملی

سومين همايش ملی

کشاورزي،آبزيان و غذا

کشاورزي،آبزيان و إذا-بوشهر

م ح1010/10/

10/0/00

10/1/00

10/1/01

-

-

10/1/00

10/1/01

داوري مقاالت

عضو کميته علمی همايش ملی
0

0

1
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مشخصات ابالغ

محل فعاليت

تاريخ انجام فعاليت

آبزيان

داوري مقاالت

همايش ملی آبزيان وغذا-
بوشهر

سومين همايش ملی
کشاورزي،آبزيان و إذا-بوشهر

0

2

تا تاريخ

شناسنامه سوابق پژوهشي و تحقيقاتي
الف -مقاالت ISI
1-Golchin Manshadi,A.R.,Masoumian M.,Jalali, B.,Barzegar,M.0710. Protozoan and Myxozoan
Infections in Some Fishes of Parishan Lake,Asian Journal of Animal and Veterinary
Advances,17.0100/ajava,pp.1-1.
0-Golchin Manshadi,A.R.,Assareh,R.0710. Bacteria Study of Fin Rot inBrown Trout by
API07E,Pakistan Journal of Biological Sciences,17.0100/pjbs, pp.1-1

ب -مقاالت كامل  ISCو علمي پژوهشي در مجالت معتبر داخلي و همايشهای داخلي و بين المللي
 -1گلچين منشادي ع ،شريف پور ع ،سلطانی م ،عابدي م (:)1007مطالعه آسيب شناسی پوسيدگی باله دمی مولدين ماهی آزاد درياي خزر
در مرکز تكثير و پرورش آزاد ماهيان شهيد باهنر کالردشت ،مجله علوم دامپزشكی ايران،سال چهارم ،شماره  ، 0ص 01-00
-0گلچين منشادي ع  ،سلطانی م ،،شريف پور ع ،عصاره ر ( :)1001بررسی و تعيين موثرترين آنتی بيوتيك ها به روش آنتی بيوگرام و بيان
پيش آگهی مصرف آنها در باکتري هاي دو جنس آئروموناس و سودوموناس دخيل در پوسيدگی باله دمی مولدين ماهی آزاد درياي خزر،
مجله دامپزشكی ،سال چهارم  ،شماره،11ص 00-00
 --0گلچين منشادي ع ،جاللی ب ،برزگر م ،مصطفوي ا ،رئيسی م:)1001( ،بررسی مونوژن هاي ماهی هاي بومی و معرفی شده درياچه
پريشان ،مجله بيو پاتولوژي ايران  ،سال هفتم ،شماره  ،1ص 101-110
 -0گلچين منشادي ع  ،سلطانی م ،،شريف پور ع ،عصاره ر (:)1010مطالعه باکتريايی پوسيدگی باله دمی مولدين ماهی آزاد درياي خزر
( )Salmo trutta caspiusدر مرکز تكثير و پرورش شهيد باهنر کالردشت با تأکيد بر دو جنس آئروموناس و سودوموناس .مجله
زيست شناسی جانوري دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان ،سال پنجم ،شماره چهارم ،صفحات .00-00
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-1گلچين منشادي،ع،.هاشم خانی،م،.ترحمی،م.)1010( .بررسی فراوانی آلودگی ماهيان درياچه پريشان به الرو نماتود کنتراسكوم .مجله
زيست شناسی جانوري دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان ،سال ششم ،شماره سوم ،صفحات .11-71

همايش های داخلي و بين المللي
سخنراني
-1ماهی هاي بومی و معرفی شده درياچه پريشان ،همايش منطقه اي شيالت و علوم آبزيان،ارديبهشت ماه  ،1017دانشگاه آزاد اسالمی بوشهر
 -0مطالعه فاکتورهاي خونی ماهی کپور معمولی درياچه پريشان و مقليسه آن با ماهيان آلوده به مرحله الروي انگل کنتراسكوم در
محوطه بطنی،پانزدهمين کنگره دامپزشكی،ارديبهشت ماه ،1000تهران
-0بررسی منوژن هاي ماهی هاي بومی و معرفی شده درياچه پريشان ،همايش ملی آبزيان و غذا،آذرماه ،1017بوشهر
-0آلودگی برخی ماهيان درياچه پريشان به انگل هاي تكياخته و ميكسوزوآ،هفدهمين کنگره دامپزشكی،ارديبهشت ماه ،1011تهران
 -1بررسی اثرات ضد باکتريايی عصاره جلبك هاي جنس  .Sargassum SPو Padina SPجمع آوري شده از سواحل بوشهر بر روي
باکتري هاي  Escherichia coliو ، Vibrio choleraهمايش ملی آبزيان ،آذر ماه ،1011بوشهر
پوستر

-1بررسی ميزان وقوع المينايتيس در بعضی از اسبداري هاي اظراف تهران ،سومين گردهمايی دامپزشكان علوم بالينی ،نهم آبان ماه 1001
،مشهد
 -0نگرشی تحليلی بر عوارض ناشی از کمبود منيزيم در نشخوارکنندگان،سومين گردهمايی دامپزشكان علوم بالينی ،نهم آبان ماه 1001
،مشهد
-0مطالعه باکتريايی پوسيدگی باله دمی مولدين ماهی آزاد درياي خزر ( )Salmo trutta caspiusمرکز تكثير و پرورش شهيد باهنر
کالردشت به روش کيت بيوشيميايی  API07Eبا تأکيد بر دو جنس آئروموناس و سودوموناس،اولين همايش ملی پاتوبيولوژي و علوم
پايه دامپزشكی،آذر ماه ،1007دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون.
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-0م طالعه آسيب شناسی پوسيدگی باله دمی مولدين ماهی آزاد درياي خزر در مرکز تكثير و پرورش آزاد ماهيان شهيد باهنر کالردشت،
اولين همايش ملی پاتوبيولوژي و علوم پايه دامپزشكی،آذر ماه ،1007دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون.

-1بررسی تزريق هورمون CPEو GnRHaدر دوزهاي مختلف بر روي ماهی گلد فيش و موفقيت آميز بودن تكثير مصنوعی ماهی گلد
فيش و دستيابی به بيوتكنيك تكثير مصنوعی ماهی گلد فيش کله شيري،اولين همايش ملی علوم آبزيان ،اسفند ماه  ،1001دانشگاه آزاد
اسالمی بوشهر

-7بررسی فراوانی آلودگی ماهيان درياچه پريشان به مرحله الروي انگل کنتراسكوم،همايش منطقه اي شيالت و علوم آبزيان،ارديبهشت ماه
 ،1017دانشگاه آزاد اسالمی بوشهر
 -0بررسی هيستوپاتولوژيكی پاسخ دفاع ماهی فيتوفاگ و ماهی آمور به انگل کرو قالبدار ( لرنه آ ) پوست در برخی از مزارع پرورشی
ماهيان گرمابی شهرستان شوشتر،استان خوزستان،هفدهمين کنگره دامپزشكی ايران،ارديبهشت ،1011تهران
 -0مطالعه باکتريايی پوسيدگی باله دمی مولدين ماهی آزاد درياي خزر ( )Salmo trutta caspiusبا تأکيد بر دو جنس آئروموناس و
سودوموناس،همايش ملی آبزيان ،آذر ماه ،1011بوشهر
-1بررسی عناصر سنگين کادميوم و سرب در آب استخرهاي پرورش ماهی نواحی اطراف شيراز،،همايش ملی آبزيان ،آذر ماه ،1011بوشهر
-17بررسی آلودگی انگلی ماهيان گلد فيش و شيشه چسب در مراکز پخش ماهيان آکواريومی شهر شيراز،همايش ملی آبزيان ،آذر ماه
،1011بوشهر
 -11بررسی اثرات هيستوپاتولوژي غلظت هاي مختلف مس بر بافت هاي آبشش،کبد و عضله ماهی بياح،همايش ملی آبزيان ،آذر ماه
،1011بوشهر
-10بررسی عناصر سنگين  Mn,Zn,Fe,Caدر عضله ،آبشش و کبد ماهی بياح در رودخانه کارونمنطقه اهواز،همايش ملی آبزيان ،آذر ماه
،1011بوشهر
-10ارزيابی آزمايشگاهی اثر ضد قارچی عصاره آويشن ( )Thymus vulgarisو مرزنجوش ( )Origanum vulgareبر روي قارچ
فوزاريوم .Fuzarium spجدا شده از مولدين ميگوي وانامی ()Penaeus vannameiمرکز تكثير دلوار ميگوي استان بوشهر،سومين
همايش ملی کشاورزي،آبزيان و غذا،آذر ماه ،1010بوشهر.
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 -10مطالعه باکتريايی پوسيدگی باله دمی مولدين ماهی آزاد درياي خزربه روش  PCR/RFLPدر مرکز تكثير و پرورش آزاد ماهيان
شهيد باهنر کالردشت،سومين همايش ملی کشاورزي،آبزيان و غذا،آذر ماه ،1010بوشهر.

ج -پاياننامههای راهنمايي و مشاوره شده دوره كارشناسي ارشد و دكترای حرفه ای
 -1استاد راهنما:

1- 1بررسی مقايسه اي برخی از فاکتورهاي خونی ماهی کپور معمولی آلوده و غير آلوده به مرحله الروي نماتود کنتراسكوم در درياچه
پريشان،فرشاد شاهنده 1007،
0- 1بررسی مقايسهاي برخی از فاکتورهاي خونی ماهی حمري آلوده وغير آلوده به مرحله الروي نماتود کنتراسكوم در درياچه
پريشان،حسين خاج 1007،
0-1درگيرشدن ماهيان درياچه پريشان به مرحله الروي انگل نماتود کنتراسكوم ،محمدرضا هاشم خانی1000 ،
0-1شناسايی و بررسی فصلی فراوانی ماهيان درياچه پريشان،حسين نغمه سنج 1000،
1-1بررسی هيستوپاتولوژيكی پاسخ دفاع ماهی فيتوفاگ و ماهی آمور به انگل کرو قالبدار ( لرنه آ ) پوست در برخی از مزارع
پرورشی ماهيان گرمابی شهر اهواز ،ميالد عامري1001،
7-1بررسی ميزان ابتال به بيماري نفروکلسينوزيس در ماهيان قزل آالي رنگين کمان مزرعه رنگين کمان بيضاء استان فارس،
احسان خميسی1001،
0-1ميزان ابتالء کپور معمولی ( )Cyprinus Carpioبه انگل لرنئا در فصل گرم سال  ،محسن قنبردزفولی1001،
0-1بررسی اثر مهارکنندگی جلبك هاي جنس  .Sargassum SPو .Padina SPبر روي باکتري هاي  Escherichia coliو
 Vibrio choleraدر ازمايشگاه ،برهان مال الهی 1017 ،
 1-1ارزيابی آزمايشگاهی اثر ضد قارچی عصاره آويشن ( )Thymus vulgarisو مرزنجوش ( )Origanum vulgareبر روي قارچ
فوزاريوم .Fuzarium spجدا شده از مولدين ميگوي وانامی ()Penaeus vannameiمرکز تكثير دلوار ميگوي استان بوشهر
سهيل زنگويی فرد 1011،
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17-1ارزيابی آزمايشگاهی اثر ضد قارچی عصاره آويشن (  ) Thymus vulgarisو مرزنجوش () Origanum vulgareبر روي قارچ
ساپرولگنياي جدا شده از ماهی قزل آالي رنگين کمان مجتمع تكثير وپرورش شهيد مطهري ياسوج ،سجاد جرکانی بيات1011،
 11-1بررسی ميزان ابتالء ماهيان قزل آالي رنگين کمان مشكوك به بيماري استرپتوکوکوزيس در منطقه دشت ارژن استان فارس،سعيد
موسوي1010،
10 -1بررسی مورفومتريك -مريستيك جمعيت ماهيان صيد شده از چشمه دادين واقع در شهرستان کازرون درطول سال،ايمان شيخ
الحكمايی1010،
-2استاد مشاور:
 1-0تعيین ميزان پروتئين ها به روش کلدال و اسيدهاي آمينه به روش  HPLCدر برخی گونه هاي ماهيان خليج فارس ،افشين افراهی
1000،
 0-0بررسی اثرات هيستوپاتولوژيك انگل کونتراسكوم بر روي محوطه بطنی ماهی باربوس لوتئوس حمري درياچه پريشان
،اسكندر زاللی1007،
 0-0بررسی ميزان شيوع آلودگی ميكروسپوريديايی در ميگوهاي دريايی سواحل شهر بوشهر ،داوود عبداله زاده1000،
 0-0بررسی ميزان شيوع آلودگی سستوديايی در ميگوهاي دريايی سواحل شهر بوشهر ،بهمن مير شكاري1000،
 1-0بررسی ميزان شيوع بوتريوسفالوزيس در کپورماهيان درياچه پريشان ،محمد حسين رضايی1000 ،
 7-0بررسی ميزان ابتال ماهی کپور علفخوار يا  Ctenopharyngodon idellaبه انگل لرنئادر فصل گرم سال در استخرهاي پرورشی
منطقه شوشتر استان خوزستان ،محمد رضا بالدي1000،
 0-0ميزان ابتالء کپور نقره اي (  )Hypophthalmichthys Molitrixبه انگل لرنئا در فصل گرم سال در استخرهاي پرورشی منطقه
شوشتر استان خوزستان ،دانيال کرم نژاد 1001،

د -کتاب ( ترجمه و تاليف )
-1
0
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ه -عناوين طرحهاي پژوهشی
-1مطالعه باکتريايی و آسيب شناسی پوسيدگی باله دمی در مولدين ماهی آزاد درياي خزر ( )Salmo trutta caspiusدر مرکز
تكثير و پرورش شهيد باهنر کالردشت با تأکيد بر عوامل باکتريايی آئروموناس هايدروفيال و سودوموناس فلورسنس به همراه يافتن
آنتی بيوتيك موثر

- 0بررسی انگل هاي داخلی و خارجی ماهيان بومی و معرفی شده به درياچه پريشان با توجه به شرايط اکولوژيك منطقه
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