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تان هرمزگان. مجلوه علموي شويالت. ايران.پواييز     . بررسي تغييرات كيفي آب هاي ورودي و خروجي مزارع پرورش ميگو در منطقه تياب اس5471. م، طاهري زاده و ك، ا جاللي.اكبرزاده،غ 4

 .14-43.صفحات51.شماره سوم.سال 71

بررسي تاثير درجه حرارت بر ميزان فيلتراسيون جلبک ايزوكرايسيس توسط صدف لب سويا. مجلوه علموي شويالت.ايران. پواييز       .5471غ،اكبرزاده.عبدالعليان،عيسي.م،سجادي،م،يحيوي و  3

 .14-44فحات.ص51.شماره سوم .سال 71

 .44-31.صفحات51.شماره سوم .سال 71مجله علمي شيالت ايران. پاييز  . اثرات آبزي پروري بر اكوسيست  هاي ساحلي در استان هرمزگان.5471 . م، سجادي ،و م، مرتضوي.اكبرزاده،غ 1

 5زيست محيطي ناشي از فعاليت مجتمع هاي پرورش ميگو. مجله علمي شويالت ايران.شوماره   . بررسي اثرات 5477. ع،استكي ، ك،اجاللي ، م،مرتضوي ، ل،محبي ،ف سراجي. اكبرزاده،غ 6

 .55-55.صفحات  51.سال 

. بررسي اثورات زيسوت محيطوي ناشوي از موزارع پورورش پورورش ميگوو بور خوور تياب.مجلوه علموي شويالت ايوران.               5477، م،مرتضوي، ك،جوكارو م،سليمي زاده. غ،اكبرزادهاستكي ،ع. 1

 .55-55.صفحات5.شماره51سال

. مجلوه علموي   هرمزگوان  يساحل يدر آبها يمصنوع يها ستگاهيرسوبات بستر جهت استقرار ز يو كربن آل يدانه بند يبررس .5475ي.شي. ساالرپور و م. درواكبرزاده، عس؛  غ .ع .  يبهزاد 7

 .15-17.صفحات  4.شماره   55شيالت ايران. سال 

. بررسي اثرات پساب هاي مزارع پرورش ميگو بر توزيع و تراك  مواكروبنتوز هوا در خوور مواز  در اسوتان هرمزگوان. مجلوه        5475قاجري، س،تمدني و ،، اكبري.ش،آ غ،اكبرزادهاجاللي،ك. 5

 .7-5.صفحات 4. شماره 5اقيانوس شناسي. سال  -علمي

. 4.شوماره  5تاثير دما و تغذيه جلبكي بر تراك  روتيفر براشيوس در شرايط آزايشگاهي. آبزيوان و شيالت.سوال    .5475غ، اكبرزاده.عبدالهي،،.م،يحيوي،ع،ساالرزاده،،،فروغي فرد،م،معزي و  53

 .67-61صفحات 



وع و توراك  شوك  پايوان در قبول و بعود از      بررسوي تنو  . 5475 بورزاده غالمعلي اك،  شيوا آقاجري،  كيوان اجاللي،  محمود ابراهيمي،  فلورا محمدي زاده،  محمدرضا احمدي،  ثمانه اصغري 55

 . 3شماره  .زمستان « آبزيان و شيالت .مانسون تابستانه در سواحل ايراني درياي عمان

بررسوي اثورات پسواب هواي موزارع پورورش ميگوو بور توزيوع و توراك            .  5475 حسون اكبوري  ،  سعيد تمدني،  حسين نگارستان،  شيوا آقاجري،  غالمعلي اكبرزاده،  كيوان اجاللي خانقاه 51

 . 4شماره  5475(، پاييز 53)پياپي   « اقيانوس شناسي .  ماكروبنتوزها در خور مازغ در هرمزگان

،  موري  معوزي  ،  كيوومرث روحواني قواديكالئي   ،  عيسي عبدالعليان : گان نويسنده  Cochlodinium polykrikoides  تعيين برخي از پارامترهاي موثر بر رشد و شكوفايي داينوفالژله 54

 . 1شماره  5455(، تابستان 15)پياپي  ،علمي شيالت ايران مجله ،  فاطمه بنارويي،  مسعود غرب نيا،  رضا دهقاني،  محمد صديق مرتضوي،  غالمعلي اكبرزاده،  حجت اله فروغي فرد
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 مقاالت منتشره در مجالت علمي رديف

(، 11)پياپي    -ت ايران ، علمي شيال غالمعلي اكبرزاده،  محمد رضا طاهري زاده،  ناصر آقاجري : گان نويسنده.  (Penaeus indicus) سنجش ميزان تجمع نيكل در ميگوي سفيد هندي  53

 .4 شماره  5453تابستان 

محمود  ،  علي سواالرپور ،  غالمعلي اكبرزاده،  سيامک بهزادي:  گان نويسنده.  بررسي دانه بندي و كربن آلي رسوبات بستر جهت استقرار زيستگاههاي مصنوعي در آبهاي ساحلي هرمزگان 51

 . 4شماره  5475(، پاييز 11)پياپي  -علمي شيالت ايران مجله  ، درويشي

، علموي   محمد صديق مرتضوي،  مير مسعود سجادي،   غالمعلي اكبرزاده : گان نويسنده  ( .اثرات آبزي پروري بر اكوسيست  هاي ساحلي در استان هرمزگان )مناطق تياب و سايه خوش 56

 . 4شماره  5471(، پائيز 63)پياپي   « شيالت ايران 

،  بهنام دقووقي ،  ديسيامک بهزا : گان نويسنده (.با تاكيد بر پراكنش جوامع ايكتيوپالنكتوني در آب هاي استان هرمزگان)خليج فارس  (Artificial reefs) استقرار زيستگاه هاي مصنوعي 51

 . 4پيش شماره. 5475پاييز « ، آبزيان و شيالت ، غالمعلي اكبرزاده ، محمد صديق مرتضوي  محمد درويشي،  فرشته سراجي

ه فيتوپالنكتوني در آب هاي ساحلي استان هرمزگان)مناطق قش  و بندر لنگه(.مجله بوم شناسي آبزيان. .بررسي ساختار جامع5453ساالرپوري، ع.، بهزادي، س.، درويشي، م.،  اكبرزاده،غ.، 57

 .531-513(.1)1دانشگاه هرمزگان .

چنود متغيوره در آب هواي سواحلي      .بررسي تغييرات مكاني و زماني كيفيت آب هاي سطحي با استفاده از روش هاي آماري5451اكبرزاده، غ.، محبي نوذر، ل.، آقاجري، ش.، مرتضوي، م. 55

 .554-133.سال بيست و پنج .صفحات 5.مجله علمي شيالت ايران.شماره 5451استان هرمزگان.

درسواحل  Cochlodinium polykrikoides. بررسي تنوع و تراك  ماكروبنتوز ها پس از شكوفايي جلبكي گونه 5453آقاجري، ش.،اجاللي، ك.، گرامي، م.، ابراهيمي، م.، اكبرزاده، غ.،  13

 . 71  -51.صفحات 15.شماره 6. دوره 53ملكولي. زمستان  –استان هرمزگان.مجله تازه هاي بيوتكنولوژي سلولي 

 آب هاي ساحلي ذيه گراييوضعيت تغ ارزيابي و طبقه بندي درو غير مقياسي مقياسيتروفيک  هاي شاخص . استفاده از5456اكبرزاده ، غ.، محبي نوذر، ل.، اجاللي، ك.، دهقاني، ر. 15

 .11-1871(5. مجله بوم شناسي آبزيان. )استان هرمزگان

. تغييرات مكاني و زماني جمعيت فيتوپالنكتون ها در آب هاي سواحلي قشو  و بنودر لنگوه در اسوتان هرمزگان.مجلوه       5451، س.،  درويشي، م.  ، ع.،  بهزادي ساالر پوري اكبرزاده ، غ.،  11

 .علمي شيالت ايران

http://elmnet.ir/article/623691-21252/%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87_-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%8A%DA%AF%D9%88%D9%8A-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A-%28Penaeus-indicus%29
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http://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4%DB%8C
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http://elmnet.ir/author/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%2361482
http://elmnet.ir/author/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%2361482
http://elmnet.ir/author/%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C
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http://elmnet.ir/author/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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http://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4%DB%8C


. بررسي كيفيت آب هاي ساحلي استان هرمزگان با استفاده از روش هاي آماري چند متغيره. اقيانوس شناسي، زمستان ،سال هفت ، 5451اكبرزاده،غ.، دهقاني، ر.، صادقي، م.، محبي، ل.، 14

 .11-17861شماره 

تروفيک مقياسي و غير مقياسي در ارزيابي و طبقه بندي وضعيت تغذيه گرايي آب هاي ساحلي استان  اكبرزاده، غ.، محبي، ل.، اجاللي، ك.، دهقاني، ر.، استفاده از شاخص هاي 13

 .11-1871(5بوم شناسي آبزيان.)هرمزگان.

 ولفه هاي اصلي.مجله علمي شيالت ايران.بررسي وضعيت تغذيه گرايي آب هاي ساحلي استلن هرمزگان با استفاده از م. 5456صادقي،م.، محبي، ل.، اجاللي،ك.، مرتضوي.،  اكبرزاده، غ.،  11

Vol. 26, No.4 .557-533. 

16 Zare, M. R., Kamali, M., Omidi, Z., Khorambagheri, M., Mortazavi, M. S., Ebrahimi, M., & Akbarzadeh, G. (2015). Evaluation of natural radioactivity content in 

high-volume surface water samples along the northern coast of Oman Sea using portable high-resolution gamma-ray spectrometry. Journal of environmental 

radioactivity, 144, 134-139. 
11 Mohebbi-Nozar, S. L., Zakaria, M. P., Ismail, W. R., Mortazawi, M. S., Salimizadeh, M., Momeni, M., & Akbarzadeh, G. (2015). Total petroleum hydrocarbons in 

sediments from the coastline and mangroves of the northern Persian Gulf. Marine pollution bulletin, 95(1), 407-411. 
  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 سمينار ها رديف

. بررسي اثرات زيست محيطي ناشي از ورود پساب استخر هاي پرورش ميگو در آب هاي 5475غ. ، مرتضوي.،م.،سراجي.،ف.،اجاللي.،ك.آقاجري.،ن .، جوكار.،ك.، محبي.، ل .  اكبرزاده .، - 5

 ياسوج. ساحلي منطقه تياب استان هرمزگان.اولين سمينار شيمي و محيط زيست ايران .دانشگاه

. پايش كشند قرموز در ابهواي اسوتان هرمزگوان. نخسوتين هموايش ملوي علووم زيسوتي          5475و اسالمي.، اكبر زاده.،غسراجي. ،ف. مرتضوي.، م.، پهپوري.،ع.، جوكار. ،ك.، ابراهيمي.،م.  - 1

 مكران.چابهار.

 ررسي و ارزيابي اكولوژيک منشا منشا تامين ذرات كربن آلي در ابهاي استان هرمزگان)خوريوات الفوت و خميور( .   . ب5475سراجي .،  بني اعمام و ر. دهقاني.. ، اكبرزاده .، غجوكار.،ك.،  - 4

 نخستين همايش ملي علوم زيستي مكران.چابهار.

آلي و رسوبات بستر جزيره كيش خليج فارس به منظور استقرار زيستگاه مصنوعي. هموايش  ..مطالعه مواد 5475.، غ و مرتضوي.،م.، اكبرزادهبهزادي، س.؛ م، درويشي. ؛ ع،  ساالرپور.، ع . - 3

 منطقه اي خليج فارس.دانشگاه خليج فارس.

اكوتوريس  در خليج فارس.  .، غ و مرتضوي.،م.. استقرار زيستگاه هاي مصنوعي در جنوب جزيره قش  به منظور توسعه صنعت، اكبرزادهبهزادي، س.؛ م، درويشي. ؛ ع،  ساالرپور.، ع . - 1

 .5475 همايش منطقه اي خليج فارس.دانشگاه خليج فارس.

اولين همايش ملي  تغييرات جهاني آب و هوا و اثرات آن بر اكوسيست  هاي ساحلي و دريايي..آقاجري، ن م.، ي،شيدروس.،  ي،بهزاد ش.، ي،آقاجرم.،  ي،صادقف.، ي، سراج غ.،  ،اكبرزاده 6

 ، بندر عباس.5451ارديبهشت ماه  16و  11اكوسيست  هاي آب، پژوهشكده اكولوژي خليج فارس و درياي عمان،  تغيير اقلي  و

اقلي  و برآورد نر  رشد و سالمت جوامع مرجان شا  گوزني در آب هاي پيرامون جزيره الرك.اولين همايش ملي تغيير  بهزادي،س.، ساالرپوري، ع.، درويشي، م.، اكبرزاده، غ.، .....،. 1

 ، بندر عباس.5451ارديبهشت ماه  16و  11اكوسيست  هاي آب، پژوهشكده اكولوژي خليج فارس و درياي عمان، 

ت  هواي آب،  اولين همايش ملوي تغييور اقلوي  و اكوسيسو     در آب هاي پيرامون جزيره الرك. استراتژي رشد مرجان شا  گوزني.،. ، غاکبرزادهبهزادي، س.، درويشي، م.، ساالرپوري، ع.،  7

 ، بندر عباس.5451ارديبهشت ماه  16و  11پژوهشكده اكولوژي خليج فارس و درياي عمان، 

 



ت  اولين همايش ملي تغيير اقلي  و اكوسيسو صادقي، م.، اكبرزاده، غ.، مرتضوي، م.، شكوفايي نوكتيلوكا از كشند قرمز تا كشند سبز در آب هاي خليج فارس استان هرمزگان.  سراجي، ف.، 5

 ، بندر عباس.5451ارديبهشت ماه  16و  11هاي آب، پژوهشكده اكولوژي خليج فارس و درياي عمان، 

  ارزيابي اثرات ناشي از فعاليت هاي آبزي پروري بر ساختارجمعيت ماكروبنتوز ها در خور تياب با استفاده از روش هاي آماري چند متغيره*  53

 .5454 –، اولين همايش ملي پدافند غير عامل در علوم دريايي  ناصر آقاجري،  كيوان اجاللي،  شيوا آقاجري،  غالمعلي اكبرزاده

اولين همايش ملي پدافنود غيور     . غالمعلي اكبرزاده،  كيوان اجاللي،  شيوا آقاجري. نويسندگان : بررسي اثر موادآلي كل ودانه بندي بر تنوع زيستي پرتاران خور تياب در استان هرمزگان 55

 .5454. عامل در علوم دريايي 

،  شيوا آقاجري،  غالمعلي اكبرزاده گان :نويسند.  ارزيابي اثرات ناشي از فعاليت هاي آبزي پروري بر ساختارجمعيت ماكروبنتوز ها در خور تياب با استفاده از روش هاي آماري چند متغيره 51

 5454 -لوم دريايي ، اولين همايش ملي پدافند غير عامل در ع ناصر آقاجري،  كيوان اجاللي

،  ناصور آقواجري  : گوان  نويسنده. در بندرسيريک استان هرمزگان Penaeus indicus هندي واناديوم،نيكل،كادميوم،سرب ومس درميگوي سفيد احتمال بحران برخي ازفلزات سنگين روي، 54

 . 5454 -اولين همايش ملي پدافند غير عامل در علوم دريايي  ، فخريه راهگل،  غالمعلي اكبرزاده،  محمدصديق مرتضوي

  در بندركوه مبارك استان هرمزگانPenaeus indicus نيكل،كادميوم،سرب ومس درميگوي سفيد هندي احتمال بحران برخي ازفلزات سنگين روي،واناديوم، 53

 .5454 –، اولين همايش ملي پدافند غير عامل در علوم دريايي  ركاظ  خدادادي جوكا،  محمدصديق مرتضوي،  غالمعلي اكبرزاده،  ناصر آقاجري :گان نويسنده

  در بندرجاسک استان هرمزگان Penaeus indicus بحران برخي ازفلزات سنگين روي،واناديوم،نيكل،كادميوم،سرب ومس درميگوي سفيد هندي بررسي احتمال 51

 .5454 –اولين همايش ملي پدافند غير عامل در علوم دريايي  ، كاظ  خدادادي جوكار،  غالمعلي اكبرزاده،  محمدصديق مرتضوي،  ناصر آقاجري : گان نويسنده

كواظ   ،  آقواجري ناصور  ،  غالمعلي اكبرزاده،  محمود ابراهيمي  : گان نويسنده.  بررسي مقايسه اي داده هاي اقيانوس شناسي خليج فارس، تنگه هرمز و درياي عمان محدوده آبهاي ايران 56

 . 5454 -، اولين همايش ملي پدافند غير عامل در علوم دريايي  جوكار

  .گانكاربرد آزمون مولفه هاي اصلي در تعيين سطو، پرغذايي جهت ارزيابي بحران هاي مربوط به شكوفايي پالنكتوني در آب هاي ساحلي استان هرمز 51

 . 5454 -، اولين همايش ملي پدافند غير عامل در علوم دريايي  كيوان اجاللي،  كاظ  جوكار،  محمود ابراهيمي،  غالمعلي اكبرزاده : گان نويسنده
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 ادامه   سمينار ها و همايش ها رديف

  زيابي تغييرات مكاني و زماني كيفيت آب هاي سطحي با استفاده از روش هاي آماري چند متغيره در آبهاي ساحلي استان هرمزگانار 57

 . 5451 -، سومين همايش ملي سالمت، محيط زيست و توسعه پايدار  ناصر آقاجري،  كاظ  جوكار،  محمود ابراهيمي،  غالمعلي اكبرزاده : گان نويسنده

 -پدافند غير عامول در علووم دريوايي     اولين همايش ملي . غالمعلي اكبرزاده،  كاظ  جوكار،  محمود ابراهيمي،  فرشته سراجي :  گان نويسنده.  شاخص تروفي در آبهاي ايراني درياي عمان 55

5454 . 

،  علوي اكبورزاده  غالم،  محمد صوديق مرتضووي   :گان نويسنده  (.هرمزگان، بوشهر و چابهار)بررسي اثرات زيست محيطي فعاليت هاي پرورش ميگو بر كيفيت آب هاي ساحلي جنوب ايران  13

 .5451 –دومين همايش ملي شيالت و آبزيان ايران  ، شراره خدامي

،  غالمعلوي اكبورزاده  ،  علي ساالري پوور ،  محمد درويشي،  سيامک بهزادي : گان نويسنده.  بررسي برخي از فاكتورهاي فاضالبهاي شهري در آبهاي ساحلي شهر بندرعباس در خليج فارس 15

 . 5455 -سالمت، محيط زيست و توسعه پايدار  دومين همايش ملي

، ششومين   علوي سواالرپوري  ،  محمد درويشوي ،  غالمعلي اكبرزاده،  سيامک بهزادي : گان نويسنده. بندرعباس به منظور مديريت ساحلي مطالعه پساب ها در دو ايستگاه شرق و غرب شهر 11

 .5455 –همايش ملي مهندسي محيط زيست 

بهنوام  ،  محمود درويشوي  ،  غالمعلوي اكبورزاده  ،  سيامک بهوزادي  :  گان نويسنده.  بررسي نقش زيستگاه هاي مصنوعي در كاهش مواد مغذي پساب هاي شهري بندرعباس در خليج فارس 14

 . 5453 -، پنجمين همايش تخصصي مهندسي محيط زيست  دقوقي

،  بورزاده غالمعلوي اك ،  علي ساالري پوور ،  محمد درويشي،  سيامک بهزادي : گان نويسنده.  بررسي برخي از فاكتورهاي فاضالبهاي شهري در آبهاي ساحلي شهر بندرعباس در خليج فارس 13

 . 5455 -دومين همايش ملي سالمت، محيط زيست و توسعه پايدار 

 

 

 

http://elmnet.ir/article/20162784-79143/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B3%D8%B7%D8%AD%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://elmnet.ir/author/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://elmnet.ir/author/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85-%D8%AC%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://elmnet.ir/author/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C
http://elmnet.ir/article/20078258-25619/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://elmnet.ir/article/20078258-25619/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://elmnet.ir/author/%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85-%D8%AC%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://elmnet.ir/author/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://elmnet.ir/article/20109785-25912/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7%D9%8A-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%8A%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B1-%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%28%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%29
http://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://elmnet.ir/author/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://elmnet.ir/article/20289022-12131/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://elmnet.ir/article/20289022-12131/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://elmnet.ir/author/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://elmnet.ir/author/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://elmnet.ir/article/20356071-91402/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%88-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%8A
http://elmnet.ir/author/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://elmnet.ir/article/20294851-12951/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B2%D9%8A%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%BA%D8%B0%D9%8A-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://elmnet.ir/article/20294851-12951/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B2%D9%8A%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%BA%D8%B0%D9%8A-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://elmnet.ir/author/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%D8%A8%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%D8%A8%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%D8%A8%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C
http://elmnet.ir/article/20289022-12131/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://elmnet.ir/article/20289022-12131/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://elmnet.ir/author/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://elmnet.ir/author/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87


 

 
 

 

 

 

  سمينار ها و همايش ها

-Behzadi S., Darvishi M., Salarpouri A and Akbarzadeh .1389. Using of Artificial reefs to decrease red tide effects in Bandar Abbas coastal waters. 4
th

 

NationalSeminar on Chemistry and Environment. 
11 

- Khodadadi Jokar,k.Ebrahimi M.,Akbarzadeh G.,Pahpori A.,And Dehghani R.1389.Assesing ecological parameter during Bloom of coclidinium polykodies in North 

Coast of Persian Gulf. 4
th

 NationalSeminar on Chemistry and Environment. 
16 

- Aghajeri N.,Yahyavi M., Tahherizadeh R. and Akbarzadeh Gh.1389.Inorganic Pollutants Concentration in p.indicus from Jask Castal Waters. 4
th

 NationalSeminar 

on Chemistry and Environment.  
11 

Rohani-ghadikolahi, k.,Akbarzadeh, Gh., Abdolalian, E., Foroghifard, H., Moezzi, M., Sadeghi, M.R., Mortazavi, M.S.2015. WATER QUALITY AND GROWTH 

RATE OF POND CULTURED WHITE SHRIMP Litopenaeus vannamei (BOONE)IN TEYAB FARMS, HORMOZGAN, IRAN.World aquaculture 

Society.Intrnational conference & Exposion.Decmber 14-16,2015.Tehran,Iran. 

17 

  

 

 

 

 

 

 



 

 (مرتبط با كار هاي كوتاه مدت آموزش ضمن خدمت )دوره

 عنوان

 ( و تحت ويندوزDOS)تحت  SPSSدوره آموزشي 

 ندين سطحچآموزش زبان انگليسي  در 

  ITمهارتهاي  

 روش تحقيق در علوم شيالتي 

 نوبماهي شناسي با تاكيد بر ماهيان ج

 GC and GC Massآشنايي با دستگاه كروماتوگرافي گازي و مايع در بيوتكنولوژي آبزيان

 HPLCآموزش نحوه كار و آناليز نمونه ها با دستگاه 

 نقش فاكتورهاي فيزيكوشيميايي در استخرهاي پرورش ميگو

 تكثير و پرورش صدف لب سياه

 هاي اكولوژيک  كاربرد و آناليز داده

  Marin Biochimestry of Persian Gulfموزشي كارگاه ا

 EIAدوره ارزيابي اثرات زيست محيطي 

 دوره تضمين كيفيت نتايج اندازه گيري )آزمون و كاليبراسيون(

 دوره مميزي داخلي فعاليت هاي ازمايشگاهي

 دوره عدم قطعيت اندازه گيري

 GISو  RSدوره امزشي سنجش از راه دور

 حليل داده هاي اكولوژيکكاربرد تجزيه و ت

 كاربرد نانو تكنو لوژي در بخش كشاورزي

 دوره آموزش نحوه كار با دستگاه نوترينت آناليز

 Coclodiniumدوره اموزشي پويايي شناسي و كنترل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 مهارتهاي شخصي )از نظر شغلي(

 زيست محيطي و اكولوژيكي  اتمطالعهاي ساحلي جهت  انجام عمليات نمونه برداري از آب و رسوب آب -5

آب  ،جزايور و  سوواحل و خوريوات    اثرات ناشي از توسعه برو اكولوژيكي  ،انجام پروژه هاي زيست محيطي  -1

 هاي داخلي

صونعتي ، شوهري و    مختلوف ناشي از فعاليت هاي  اثرات زيست محيطيمربوط به ارزيابي انجام پروژه هاي  -4

 بر اكوسيست  هاي ساحلي كشاورزي

 ازسطح مبتدي تا پيشرفته SPSSگزاري كارگاههاي آموزشي بر -3

روش هواي رياضوي و   با اسوتفاده از   يمحيطو زيست اكولولوژيک داده هاي كمي و كيفي تجزيه  و تحليل  -1

 آماري مختلف در سطو، مختلفآزمون هاي 

 


