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  ارشد :كارشناسي عنوان پایان نامه 

(جداشده  از میگو هاي پرورشي پنج  استخر در (Vibrio sppسویه مختلف گونه هاي ویبریو   11شناسایي ژنتیكي و تعین توالي از ژنوم  

 منطقه تیاب

 : ها و طرحهاي تحقیقاتي پروژه -12  

 كارفرما عنوان طرح ردیف
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 خاتمه

مسئوليت در 

 طرح

 مجري/همكار

1 

و ارائه  غني جمعيت ماهي ساردین رو بررسي

گونه از ساردین ماهيان 4ماركرملكولي جهت 

 خليج فارس ودریاي عمان

موسسه تحقیقات علوم شیالتی 
 کشور

 همكار 1838 1831
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2 

تعيين ميزان توده زنده و تعيين زمان آزادسازي و 

خاتمه فصل صيد ميگوهاي اقتصادي استان 

 هرمزگان

شیالتی موسسه تحقیقات علوم 
 کشور

 همكار 1831 1832

8 
موسسه تحقیقات علوم شیالتی  بررسي الگوي بهره برداري ميگوي موزي

 کشور

 همكار 1831 1831

4 

تعيين مدت زمان ماندگاري پس از صيد برخي از 

گيدر( خليج فارس و  -آبزیان اقتصادي )هوور

 دریاي عمان

موسسه تحقیقات علوم شیالتی 
 کشور

 همكار    1831 1831

1 

گونه از ميگوهاي اقتصادي  2بررسي ملكولي 

حاشيه شمالي خليج فارس و دریاي 

به كمک  P.indicus & P.merguiensisعمان

 نشانگرهاي ميكروساتالیت

موسسه تحقیقات علوم شیالتی 
 کشور

 همكار 1831 1831

1 

بررسي اپيدميولوژیک تاثير برخي عوامل محيطي و مدیریتي در بروز 

 بيماري لكه سفيد در ميگوي سفيد هندي و سفيد غربي
موسسه تحقیقات علوم شیالتی 

 کشور

 همكار 1812 1831

1 
ایجاد بانک ژن ميگوهاي بومي و سخت پوستان 

 خليج فارس و دریاي عمان
موسسه تحقیقات علوم شیالتی 

 کشور

 همكار 1814 1811

3 
مطالعه كنترل زیستي شكوفایي جلبكي مضر با 

 استفادهاز باكتریهاي دریایي بومي خليج فارس
موسسه تحقیقات علوم شیالتی 

 کشور

 همكار 1818 1811

1 
بررسي جوامع پالنكتوني آبهاي ساحلي شهر 

 بندرعباس
موسسه تحقیقات علوم شیالتی 

 کشور

 مجري 1814 1818

11 

 ميگوي پرورش مزارع مدیریت عملكرد پایش

در منطقه  Litopenaeus vannamei پاسفيد

 تياب

موسسه تحقیقات علوم شیالتی 
  کشور

 همكار 1814 1818

11 
ارزیابي مخاطرات آزمایشگاههاي پژوهشكده 

 اكولوژي خليج فارس و دریاي عمان
موسسه تحقیقات علوم شیالتی 

 کشور
 همكار 92/4/24 1/6/29

12 
بررسي پالنكتونهاي گياهي و جانوري در خوریات 

 خمير والفت
 همكار 11 11 محیط زیست هرمزگاناداره کل 

 همكار 11 11 اداره کل محیط زیست هرمزگان بررسي ایكتيوپالنكتونهاي خوریات خمير و الفت 18

14 
بررسي پالنكتونهاي گياهي و جانوري در خوریات 

 تياب و یكشویه
 همكار 11 11 اداره کل محیط زیست هرمزگان

11 
و بررسي ایكتيوپالنكتونهاي خوریات تياب 

 یكشویه
 همكار 11 11 اداره کل محیط زیست هرمزگان

11 
 خليج هاي فيتوپالنكتون اطالعاتي بانک ایجاد

 -عمان دریاي و فارس
 همكار 1/4/11 1/4/11 نهاد ریاست جمهوری

11 

بررسي پالنكتونهاي گياهي، جانوري و ایكتيو 

پالنكتون در زیستگاههاي ميگوي موزي در شرق 

خوریات تياب، الفت، خمير و استان هرمزگان) 

 یک شویه(

موسسه تحقیقات علوم شیالتی 
 کشور

 همكار 1811 1814

13 

 جوامع زنده توده و تراكم تنوع، بررسي

 استان-شبه یک و تياب خوریات در ماكروبنتوز

 هرمزگان

 همكار 1/1/11 1/1/11 سازمان حفاظت محیط زیست

11 
پایش کیفت آب های مجاور قفس 

 ماهی در منطقه قشمهای پرورش 

 همكار 1811  اداره کل شیالت هرمزگان

21 

ارزیابی شرایط محیطی برخی از زیست گاههای مهم 

میگو در شرق و غرب استان هرمزگان)خورهای تیاب ، 

 .یک شوبه ،الفت و خمیر(

 همكار 1811 1811 سازمان حفاظت محیط زیست



 …و ، ابتكار نوآوري ، اختراع -13

 نام اختراع ردیف
تاریخ و شماره ثبت/ 

 تأییدیه

مرجع تأیید 

 کننده

 KF154982 NCBI سویه از باکتری ویبریو منطقه تیاب 11ثبت ژنوم  1

  KC631410 NCBI 

  KF154983 NCBI 

  KF154984 NCBI 

  KF154985 NCBI 

  KF154986 NCBI 

  KF154987 NCBI 

  KF154988 NCBI 

  KF154989 NCBI 

  KF154990 NCBI 

 .ضروری است …تاییدکننده یا ثبت کننده نوآوری، اختراع، ابتكار و …ذکر عنوان شورا، کمیسیون ، کمیته، مجمع یا  *

 همین جدول است. …های جدید، رقم یا ارقام معرفی شده و محل درج اطالعات مربوط به شناسایی گونه یا گونه -

 : مقاالت علمي و پژوهشي -15

 مجلهعنوان  عنوان مقاله ردیف
شماره 

 مجله
 سال چاپ

1 
Identification and Molecular Phlogeny of the 

Dinoflegellate (Cochlodinium polykricoides) 

from Persian Gulf 

international journal of 

Review in life science 

Vol.4 1122 دسامبر 

 همکار

9 

بررسی ملكولی و مورفومتریكی مورفوتیپ های گونه  

Penaeus semisulcatus در خلیج فارس 

همایش ملی میگوی ایران، 

بوشهر، پژوهشكده میگوی 

 کشور

 1832آذر  

8 

 White spotردیابی و شناسایی ویروس لكه سفید )

virusدر میگوهای وحشی خلیجفارس و دریای عمان ) 

همایش ملی میگوی ایران، 

بوشهر، پژوهشكده میگوی 

 کشور

 1832آذر  

4 
Molecular Investigation of  Indian White 

(P.Indicus) Populations from Persian Gulf and 

Oman sea using Microsatellite Markers 

The 3 international 

Scientific Conference of 

Iranian Students in 
Belarus 

مینسک ، 

 بالروس،

june 2102 

 همکار

5 

 Cochlodinium جلبک مولکولی بررسی
polykricoides فارس خلیج در 

اولین همایش بین المللی 

بحران های زیست محیطی 

و راهكارهای بهبود آن، 

 جزیره کیش

 1821 

6 

)  بررسی ملكولی جمعیت میگوی موزی

P.merguiensisر منطقه خلیج فارس و دریای  ( د

 های میكروساتالیت )ریزماهواره( ازنشانگرعمان با استفاده 

 

مجله تحقیقات دامپزشكی 

(Journal of Veterinary 

Research)     

 1828بهار  1

 همكار



7 

WATER QUALITY AND GROWTH 

RATE OF POND CULTURED WHITE 

SHRIMP  

Litopenaeus vannamei (BOONE) IN 

TEYAB FARMS, HORMOZGAN, IRAN 

Middle East and 

Central Asia 

Aquaculture 2015 

(Tehran) 

 9115دسامبر  

 همكار

3 
 کشند سبز درآبهای خلیج فارس 

 )آبهای ساحلی بندرعباس(

اولییین کنفییرانس بییین المللییی 

مخاطرات طبیعی و بحران های 

زیست محیطی ایران، راهكارها 

 و چالش ها، اردبیل

 1825 

 همكار

2 
  Vibrio harveyi شناسایی و آنالیز فیلوژنتیكی سویه های

 Litopenaeus) جداشده از میگو های پرورشی سفید غربی

vannamei Boone, 1931) -  هرمزگان-منطقه تیاب 

بوم شناسی آیزیان، دانشگاه 

 هرمزگان

 9شییماره 

 7دوره ، 

 1826پاییز 

 نویسنده

11 
بررسی وضعیت تغذیه گرایی آب های ساحلی استان 

 ( PCAهرمزگان با استفاده از مولفه های اصلی ) 

 1826شهریور  4شماره  مجله علمی شیالت

 همكار

11 

( از Noctiluca Sciantilansشكوفایی نوکتی لوکا ) 

دریای کشند قرمز تا کشند سبز در آبهای خلیج فارس و 

 عمان

اولین همیایش ملیی تغیییر    

 اقلیم و اکوسیستم های آبی

 27اردیبهشت  

 همكار

19 
تغییرات جهانی آب و هوا و اثرات آن بر شرایط اکولوژیک 

 اکوسیستم های دریایی و ساحلی

اولین همایش ملی تغییر 

 اقلیم و اکوسیستم های آبی

 27اردیبهشت  

 همكار

18 
میگو های وحشی سفید بیماری لكه سفید میگو در 

 هندی آب های ساحلی هرمزگان در ایران

پزوهش و نشریه دامپزشكی)

 (سازندگی

 (4)نفر  

35 1833 

 همكار

های علمی وپژوهشی معتبر داخلی یا خارجی اشاره شود. در مورد مقاالت چاپ شده، باید صرفاً به مقاالت چاپ شده در مجله *

 كتب و سایر آثار منتشر شده: -14

 تیراژ نوع* عنوان ردیف
 تعداد

 صفحات
 تاریخ چاپ

1      

2      

    

 تشویقات و جوایز علمي : -17

 تاریخ اعطاء اعطا كننده مورد ردیف

1 
رئیس پژوهشكده اكولوژي خلیج  همكاري در برگزاري گارگاه آموزشي جلبک هاي سمي منطقه راپمي

 فارس و درباي عمان

 1395شهریور 

2 
پایش آنالین شكوفایي جلبكي، مواد مغذي و هیدروكربن هاي نفتي در راه اندازي سامانه 

 پژوهشكده اكولوژي خلیج فارس و درباي عمان
رئیس پژوهشكده اكولوژي خلیج 

 فارس و درباي عمان
22/9/1394 

3    

http://jae.hormozgan.ac.ir/article-1-382-fa.html
http://jae.hormozgan.ac.ir/article-1-382-fa.html
http://jae.hormozgan.ac.ir/article-1-382-fa.html


 علمي و پژوهشي داخلي و خارجي : …ها و  همكاري با مجامع ، شوراها ، كمیسیونها، كمیته -16

 عنوان ردیف
  تاریخ

 عضویت
 سمت* ماه عضویت به  مدت

1     

2     

3     

5     

4     

 وس ، دبیر ، عضسمت : ریی *

 : تدریس -18

 عنوان واحد درسي ردیف

 تعداد واحد

 سال تحصیلي تدریس دانشگاه محل

 نیمسال
ي

ظر
ن

ي 
لم

ع
 

ول
ا

وم 
د

 

1 
    

   

2        

3        

5        

 سوابق اجرایي : 2002

 تاریخ انتصاب سمت ردیف
 مدت اشتغال در سمت

 مذكور به ماه 

1     

2    

 :  *مهارتهاي شخصي -21

 میزان تسلط مهارت ردیف

 متوسط ITمهارتهاي  -كامپیوتر 1

 متوسط زبان انگلیسي 2

  PCRو  DNAاستخراج  3

  شناسایي زئوپالنكتون 5

  مدیریت مزارع پرورش میگو 4

 



 .اشاره شود …در این جدول الزم است به مهارتهایی نظیر آشنایی با زبانهای بیگانه، کامپیوتر و   *

 دورهاي ضمن خدمت : سایر موارد -22

 سال عنوان دورهای ضمن خدمت رديف

 1331 آشنايي با اصول و كاربرد ژنتيك در تكثير و پرورش آبزيان 1

 4331 ماهي شناسي با تاكيد بر ماهيان جنوب 2

 4333 آشنايي با نحوه استقرار سيستم مديريت كيفيت آزمايشگاهي 3

 1333 3مهارت   ITآموزش  1

 ACCESS 4331آموزش  9

 EXCEL 4331آموزش  6

 POWER POINT 4331آموزش  7

 4331 جلوه های خدا محوری در زندگی 3

 4331 سیره امام رضا )ع( 5

 4339 مکارم اخالق در صحیفه سجادیه 41

 4336 مسئولیت انسان در اسالم 44

 م Level  5 1116تا  ACC Courseآموزش زبان انگليسي  41

43 
Comparison review of Cochlodinium bloom in Iranin waters of the Persian gulf and Oman 

sea and the coastal waters of  Korea                                                                                           

 آگوست م 1115

41 Dynamics and controlling of Cochlodinium sp. Bloom in the Persian Gulf and Oman sea  م 1115مارچ 

 4333 كاربرد نانوتكنولوژي در بخش كشاورزي 49

 1333 تضمين كيفيت نتايج اندازه گيري ) آزمون و كاليبراسيون( 46

 1333 ) كالیبراسیون و آزمون(عدم قطعیت اندازه گیري  47

43 REQUIREMENTS & INTERNAL AUDIT OF ISO 14001:2004  1115اكتبر 

 4335 آموزش عقیدتی درسهایی از نهج البالغهدوره  45

 1320 و كاربرد آن در تحقیقات شیالتی PCAآشنایی با آزمون آماري  11

 1320 احتیاجات غذایی بمنظور افزایش نرخ رشد الرو صدف لب سیاه 14

 GC-FID 1390دوره آموزشی اصول كار با دستگاه  11

 GC-MS 4351دوره آموزشی اصول كار با دستگاه  13

 4354 دوره آموزشی اصول بایگانی و مکاتبات اداري 11

 17/6/51 آسیب شناسی تربیت دینی 19

 GIS 4351كارگاه آموزشی اصول و مبانی  16

 endnote 11/3/4353دوره آموزشی آشنایی با نرم افزار فهرست نویسی  17

 11/7/53 آشنایی با فرایند تدوین استانداردهاي ملی 13

15 Participated in Shrimp Inbereeding and Genetic Improvement Workshop Jan 2013 



31 
Regional Training Course on the Analyses of Marin Algal Toxins August and September 

2015 

 4351 كارگاه سنجش كیفی و كمی پالنکتون هاي دریایی 34

 16/6/4351 تفسیر سوره عنکبوت  31

 41/44/4359 ایمنی آزمایشگاهی HSEدوره آموزشی  33

31 Mass  Culture & Commercial Production of  Molluscs May 2017 

 4356 آشنایی با تجهیزات پیشرفته نقشته برداري و گیرنده هاي حرفه اي و دقیق ماهواره اي 39

   

   

   

   

   

   

   

   


