
 مشخصات فردي 

 

 شیوا آقاجری خزایی نام و نام خانوادگي:

 

     نیوکاستل انگلستان - 7531تاريخ تولد و محل: 

 

 متاهلوضعيت تاهل : 

 

 saghagary@yahoo.com ايميل :

 
 بندرعباس پژوهشكده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان آدرس:

 

 15737-43435کدپستی  -7351صندوق پستی 

   

 (+57) 167 5544471  فاكس:  (+57) 167  5555535 تلفن:

 
 هاي شغلي  موقعيت

 

        
 سالهاي فعاليت مركز / پژوهشكده بخش / گروه عنوان

 اکولوژی کارشناس آزمایشگاه بنتوز
پژوهشكده اکولوژی خلیج فارس و 

 دریای عمان
7574-7575 

 تكثیروپرورش کارشناس فایكولب
فارس و پژوهشكده اکولوژی خلیج 

 دریای عمان
7575-7574 

 اکولوژی کارشناس آزمایشگاه بنتوز
پژوهشكده اکولوژی خلیج فارس و 

 دریای عمان
 تاکنون -7574

 

 

 تحصيالت دانشگاهي 

         
 عنوان پايان نامه دانشگاه سال فارغ التحصيلي رشته تحصيلي مدرك

 لیسانس
مهندسی منابع 

 شیالت-طبیعی
 واحد بندرعباسدانشگاه آزاد  7515

شناسایی فیتوپالنكتونهای 

 سواحل بندرعباس



 فوق لیسانس
مهندسی منابع 

 شیالت -طبیعی

7571 

 
 دانشگاه آزاد واحد بندرعباس

بررسی اثرات پساب های 

 استخرهای پرورش میگو

بر تراکم پرتاران خور 

 تیاب

 دانشجوی دکترا
تولید و بهره 

 شیالت -برداری
 حال تحصیل در دانشگاه هرمزگان 7553

 

 

 

 آشنايي با زبانهاي بيگانه 
 

 

  زبانهاي ديگر                      انگليسي :             زبان اصلي : فارسي    

 

 
 ها و طرحهاي تحقيقاتي( فعاليتهاي تحقيقاتي )پروژه

 

 مجري/ همكار سال عنوان

آبهای ) هیدرولوژی و هیدروبیولوژی خلیج فارسبررسی 

 ( استان هرمزگانمحدوده 
 همكار 73-74

و  Siganus sutorبررسی امكان تكثیرصافی ماهیان گونه 

 پرورش الرو تا مرحله انگشت قد
 همكار 7575

ارزیابی عملكرد سایت های تكثیر و پرورش میگو در استان 

 هرمزگان
 همكار 7575

ی بعضی از خورهای مهم شرق استان بررسی هیدروبیولوژ

 کاربری در استخرهای پرورش میگوهرمزگان با هدف 
 همكار 7574

بررسی هیدرولوژی وهیدروبیولوژی دریای عمان محدوده 

 آبهای ایران
 همكار 7573

 خلیج فارس)استانبررسی امكان توسعه زیستگاه مصنوعی در 

 (هرمزگان
 همكار 7573

در آزمایشگاه پژوهشكده  71433طراحی و استقرار سیستم ایزو

 فارس و دریای عماناکولوژی خلیج 
 همكار 7576

 همكار 7575بر  یمصنوع یها ستگاهیاز استقرار ز یاثرات ناش یبررس



 شهر بندرعباس یساحل یدر آب ها ییایدر یها سمیارگان

احداث فیلترهای طبیعی در مناطق ساحلی بندرعباس به منظور 

 کاهش آالینده های ساحلی
 همكار 7575

زنده ماکروبنتوزها در محدوده  بررسی فراوانی و توزیع توده

 آبهای ایران
 همكار 7575 - 54

بررسی اثرات شكوفایی جلبكی بر روی تنوع و تراکم 

 در سواحل استان هرمزگان ماکروبنتوزها
 مجری 7557

بررسی تنوع، تراکم و توده زنده جوامع ماکروبنتوز در خوریات 

 استان هرمزگان -تیاب و یک شبه
 مجری 7556

شرایط محیطی مزارع پرورش ماهی قفس جزیره قشم بررسی 

 در استان هرمزگان
 همكار 7556

 

 

 
 :هاي كوتاه مدت( آموزش ضمن خدمت )دوره       

 

 دوره هاي تخصصي

 



 عنوان

 الیز داده های پژوهشیدرآن Rکاربرد نرم افزار 

 یالتیش قاتیوکاربرد آن در تحق  PCA یبا آزمون آمار ییآشنا

 جهت سنجش پارامترهای فیزیكوشیمیایی CTDاصول کار با دستگاه 

 یشناس انوسیدر اق یكینامیدرودیه یبا مدل ساز ییآشنا

 GISاصول و مبانی 

 استخراج و شناسایی ترکیبات استروئیدی از اسفنج های دریایی

 ( ونیبراسی)آزمون و کال یریاندازه گ جینتا تیفیک نیتضم

 71433براساس استاندارد  یشگاهیآزما یهایفعال یداخل یزیمم

 آشنایی با فرآیند تدوین استانداردهای ملی

 Tradusبا نرم افزار مترجم متن  ییآشنا

 آموزش عمومی پرورش میگو

 مدیریت بهداشت و بیماریهای میگو

 آمار کاربردی

 روش تحقیق

 تكثیرو پرورش غذای زنده

 با تاکید بر ماهیان جنوب ماهی شناسی

 ایمنی آزمایشگاه ها

 

 

 دوره هاي عمومي

 
End note 

 زبان انگلیسی

 (ICDLمهارت های هفت گانه کامپیوتر)

 قوانین و مقررات و بخشنامه ها در حوزه ارزیابی عملكرد و جشنواره شهید رجایی

 مسئولیت انسان در اسالم

 سیره امام رضا

 جلوه های خدا محوری

 گسترش فرهنگ عفاف و حجاب

 اصالح الگوی مصرف از دیدگاه اسالم

 مكارم اخالق در صحیفه سجادیه

 آسیب شناسی تربیت دینی

 تفسیر سوره عنكبوت

 



 

 

 انتشارات 
 

 شماره عنوان مجله عنوان مقاله
سال 

 انتشار
 نويسندگان

 راتییتغ یبررس

 یو زمان یمكان

 یسطح یآبها تیفیک

 یبا استفاده از روشها

در  رهیچند متغ یآمار

استان  یساحل یآبها

 هرمزگان

مجله علمی شیالت 

 ایران
7/ شماره 33سال  53بهار    

غالمعلی اکبرزاده، لیلی 

محبی نوذر، شیوا آقاجری 

خزایی، محمدصدیق 

 مرتضوی

بررسی تنوع و تراکم 

ماکروبنتوزها پس از 

شكوفایی جلبكی 

 گونه 

Cochlodinium 

polykrikoides  
در سواحل استان 

 هرمزگان

های تازه 

بیوتكنولوژی سلولی 

 مولكولی -

دوره ششم،شماره بیست 

 و یكم

زمستان 

54 

کیوان -خزایی شیواآقاجری

محمد حسن -اجاللی خانقاه

-محمود ابراهیمی-گرامی

کاظم -غالمعلی اکبرزاده

 جوکار

اثرات پساب  یبررس

مزارع پرورش  یها

و  عیبر توز گویم

تراکم ماکروبنتوزها 

در خور مازغ در 

هرمزگان

75 زییپااقیانوس شناسی 

 ،خانقاه یاجالل وانیک

 وایش، اکبرزاده یغالمعل

 نیحس ،ییخزا یآقاجر

 ،یتمدن دینگارستان، سع

 یحسن اکبر

بررسی اثرات زیست 

محیطی ناشی از 

فعالیت مجتمع های 

پرورش میگو بر آب 

های ساحلی )در 

هرمزگان(منطقه تیاب  

 شیالت علمی مجله

ایران
 77بهار 

، عباسعلی غالمعلی اکبرزاده

استكی، کیوان اجاللی 

خانقاه، محمد صدیق 

مرتضوی، لیلی محبی نودژ، 

فرشته سراجی، شیواآقاجری 

خزایی، سید عبدالمجید 

هاشمیان و مریم سلیمی زاده

ثمانه اصغری، محمدرضا زمستان مجله آبزیان و بررسی تنوع و تراکم 



شكم پایان در قبل و 

تابستانه بعد از مانسون 

در سواحل ایرانی 

دریای عمان

احمدی، فلورا محمدی،  75شیالت

محمود ابراهیمی،کیوان 

اجاللی خانقاه، شیوا 

آقاجری خزایی، غالمعلی 

اکبرزاده

 راتییتغ یبررس

 یو زمان یمكان

 یسطح یآبها تیفیک

یبا استفاده از روشها 

در  رهیچند متغ یآمار

استان  یساحل یآبها

 هرمزگان

مجله علمی شیالت 

 ایران

و پنجم /شماره  ستیسال ب

7 

بهار 

7553 

 

 سیده، اکبرزاده یغالمعل

لیلی محبی نوذر ، شیوا 

آقاجری خزایی ، محمد 

یمرتضو قیصد 

 ، همايش، كنگرهسمينار

 شركت كننده سال برگزاري عنوان سمينار موضوع

Investigation on 

impact effects of 

shrimp aquaculture 

on distribution and 

abundance of 

polychetes in Tiab 

estuary,Hormozgan 

province 

 ناریسم نیچهارم

 طیمح و یمیشملی 

 ستیز
April 2010 خزایی شیواآقاجری 

Survey on impact 

of Cochlidinium 

sp. Algal bloom on 

abundance and 

diversity of benthic 

community in 

Percian Gulf and 

Oman Sea 

 یمل ناریسم نیچهارم

 طیو مح یمیش

 ستیز
April 2010 

کیوان اجاللی 

خانقاه، محمود 

شیوا ابراهیمی، 

، خزایی آقاجری

بهنام دقوقی، رامین 

 حسین زاده

A simple structural 

model of the 

impact of depth, 

speed and trawling 

time on the amont 

of shrimp caught in 

Hormozgan fishing 

grounds 

 نیکنگره ب نیاول

 یکشاورز یالملل

سالم و  یسالم، غذا

 جامعه سالم

July 20015 

 یآقاجروایش

محمد حسن  -خزایی

 یگرام

55آبان اولین همایش ملی بررسی اثر مواد آلی کل و   شیوا آقاجری



دانه بندی بر تنوع زیستی 

پرتاران خور تیاب در 

استان هرمزگان

پدافند غیر عامل در 

علوم دریایی

خزایی،کیوان 

اجاللی خانقاه، 

غالمعلی اکبرزاده

ارزیابی اثرات ناشی از 

فعالیت های آبزی پروری 

بر ساختار جمعیت 

ماکروبنتوزها در خور تیاب 

با استفاده از روش های 

آماری چند متغیره

 ملی همایش اولین

 در عامل غیر پدافند

دریایی علوم 

 55آبان 

اکبرزاده،  یغالمعل

 ،ییخزا یواآقاجریش

 یاجالل وانیک

خانقاه، ناصر 

 ،کاظمیآقاجر

جوکار،  یخداداد

 یرضا دهقان

بررسی شاخص های تنوع 

ماکروبنتوزهای زیستی در 

سواحل مجاور پاالیشگاه 

بندرعباس

 ملی همایش اولین

 در عامل غیر پدافند

دریایی علوم 

 55آبان 

 یاجالل وانیک

 ،یربان ایخانقاه، صوف

 ،یمیمحمود ابراه

 ییخزا یآقاجر وایش

اهمیت و نقش پرتاران در 

اکوسیستم های آبی و 

کاربرد آن در مطالعات 

 زیست دریا

ملی اولین همایش 

 زیست فناوری دریا
 شیوا آقاجری خزایی 56بهمن 

اثرات ناشی از فعالیت های 

انسانی بر روی اجتماعات 

ماکروبنتوزها با تاکید بر 

نقش آن ها در اکوسیستم 

 های دریایی

همایش ملی تغییر 

اقلیم و اکوسیستم 

 های آبی

 ییخزا یآقاجر وایش 51اردیبهشت 

تغییرات جهانی آب و هوا 

آن بر شرایط  و اثرات

اکولوژیک اکوسیستم های 

 دریایی و ساحلی

 رییتغ یمل شیهما

 ستمیو اکوس میاقل

یآب یها  

 51 بهشتیارد

غالمعلی اکبرزاده، 

فرشته سراجی، 

محمدرضا صادقی، 

 یآقاجر وایش

سیامک  یی،خزا

بهزادی، محمد 

درویشی، ناصر 

 آقاجری



Dynamics and 

controlling of 

Cochlodinium sp. 

Bloom in the 

Persian gulf and 

Oman sea 

 جیخل یپژوهشكده اکولوژ

 عمان یایفارس و در
March 2009 خزایی یواآقاجریش 

Online monitoring 

of environmental 

factors in Persian 

Gulf 

پژوهشكده اکولوژی خلیج 

 فارس و دریای عمان
April 2013 خزایی شیواآقاجری 

GIS 
 جیخل یپژوهشكده اکولوژ

 عمان یایفارس و در
 خزایی یواآقاجریش 1392

Mass culture & 

commercial 

production of 

molluscs 

 جیخل یپژوهشكده اکولوژ

 عمان یایفارس و در
May 2017 خزایی یواآقاجریش 

 تغییر اقلیممدل سازی 
 جیخل یپژوهشكده اکولوژ

 عمان یایفارس و در
 خزایی یواآقاجریش 7551

مدل سازی مطلوبیت 

زیستگاه های ماهی با 

 استفاده از داده های محیطی

 جیخل یپژوهشكده اکولوژ

 عمان یایفارس و در
 خزایی یواآقاجریش 7551

 سوابق عضويت

 تاريختا  از تاريخ نوع عضويت مسئوليت محل خدمت

پژوهشكده اکولوژی 

خلیج فارس و دریای 

 عمان

 عضو

نظام مهندسی سازمان 

استان  کشاورزی

 هرمزگان

75/73/7577 75/73/7575 

 تقدير نامه 

 



 سال كسب برگزار كننده عنوان فرعي عنوان اصلي

ارائه سخنرانی علمی 

 و پژوهشی
 تقدیر نامه

 جیخل یپژوهشكده اکولوژ

 عمان یایفارس و در
7554 


