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 التحصیل

 عنوان پايان نامه دانشگاه

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد 7411 منابع طبیعي شیالت لیسانس

 بندرعباس

 تعیین هم آوري میگوي موزي در آبهاي هرمزگان

دانشگاه آزاد اسالمي واحد  7491 منابع طبیعي شیالت فوق لیسانس

 بندرعباس

 بررسي تنوع و پراكنش سپر ماهیان در استان هرمزگان

دكتري 

 تخصصي

تولید وبهره برداري  -شیالت

 آبزيان

به  کينزد يتجار انیماه ييغذا ييايپو هاي استفاده از شاخص دانشگاه هرمزگان 7491

 جیخل يریگیماه ستمیسالمت اكوس نییبه منظور تع يكف و كفز

 عمان )استان هرمزگان( يايفارس و در

 

 آشنايي با زبانهاي بیگانه 

      انگلیسي :                                                   فارسي زبان اصلي :       

 :ها و طرحهاي تحقیقاتي( یتهاي تحقیقاتي )پروژهفعال          

مجري/  سال عنوان

 همكار

 مجري 6731 بررسی ذخایر ماهیان گرگوري اطراف جزیره ابوموسی 

 مجري 6731 بررسی ذخایر ماهیان گرگوري اطراف جزیره فارور

 مجري 6711 (بررسی تنوع و پراکنش سپر ماهیان در آبهاي استان هرمزگان ) پروژه کارشناسی ارشد

 مجري 6711 بررسی امكان توسعه زیستگاه هاي مصنوعی در خلیج فارس)استان هرمزگان(

 مجري 6737 الرک رهیجز در (.Acropora spp )مرجان ریذخا يمكان جهت بازساز نیبهتر ییشناسا

شهر   یحلسا يها درآب ییایدر يها سمیبر ارگان یمصنوع يها ستگاهیاز استقرارز یاثرات ناش ارزیابی

 بندرعباس
6737 

 مجري

 مجري 6731 )طرح(کیو اکولوژ يادیص يبر داده ها دیشرق استان هرمزگان با تاک يگوهایم ریعلل کاهش ذخا یابیارز

سالمت  نییبه منظور تع يبه کف و کفز کینزد يتجار انیماه ییغذا ییایپو هاي استفاده از شاخص

 ) پایان نامه دانشجوي دکتري( ان )استان هرمزگان(عم يایفارس و در جیخل يریگیماه ستمیاکوس
 مجري  6731

 مجري 6731 استان هرمزگان يتجار يگوهایم يها ستگاهیغالب در ز يگونه ها یروابط غذائ یابیارز

 مجري 6733ارزیابی تنوع و برآورد زي توده ماهیان با تاکید بر مدیریت شیالتی در زیستگاه هاي مصنوعی بندر بستانه و 

 

 وزارت جهاد كشاورزي

 كشاورزي و آموزش  سازمان تحقيقات

 موسسه تحقيقات شيالت ايران

 فرم اطالعات محققين
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 (فارس لیجخ)بندر سلخ

 مجري 6733 رآورد ذخایر گونه هاي غالب ماهیان زینتی در آبهاي استان هرمزگان)فاز اول جزیره الرک (ب

 برآورد زي توده سرپا ماهیان زینتی جزیره ابوموسی
6733 

در دست 

 اجراء

 همكار 6731 زگان گزارش نهایی تجزیه و تحلیل ساختار جمعیتی و وضعیت صید میگوهاي غالب استان هرم

 همكار 6731 (Swept areaگزارش نهایی چهار گشت پروژه ارزیابی ذخایر منابع کفزي به روش مساحت جاروب شده)

 همكار 6711 پایش ذخایر ماهیان کفزي به روش مساحت جایروب شده

 همكار 6711 بررسی وضعیت ذخایر ماهیان یال اسبی درآبهاي استان هرمزگان

 همكار 6711 (6گونه هاي مهم تجاري میگو با تاکید بر پارامترهاي هواشناسی )فاز مدیریت ذخایر

 همكار 6711 6731و  6733، 6731بررسی ذخایر پنج گونه از تون ماهیان در استان هرمزگان سال هاي 

 همكار 6717 رحال بهره برداري سی و ضعیت ذخائر ماهیان تزئینی دبرر

 همكار 6717 و تهیه اطلس از گیاهان دریایی سواحل خلیج فارس و دریاي عمان بررسی پراکنش، تعیین بیوماس

 همكار 6711 بررسی برخی از ویژگیهاي زیستی  سنگسر معمولی ، شوریده و میش ماهی در آبهاي استان هرمزگان

 همكار 6711 بررسی برخی از ویژگیهاي زیستی ماهی سوکال

اتمه فصل صید میگوهاي مهم تجاري در آبهاي خلیج فارس و دریاي تخمین زي توده و اعالم زمان شروع و خ

 عمان
 همكار 6711

 همكار 6713 اکولوژي ماهی گل خورک در استان هرمزگان

 همكار 6711 دراطراف زیستگاه هاي مصنوعی )بندرلنگه(استان هرمزگان آبزیان تجاريپایش ذخایر 

اي عمان به روش مساحت جاروب شدهتعیین میزان توده زنده کفزیان خلیج فارس و دری  همكار 6711 

 همكار 6711 پایش ذخایر ماهیان کفزي به روش مساحت جایروب شده درخلیج فارس ودریاي عمان

 جزیره قشماستان هرمزگان ) بررسی زیستی ذخایر سطحزیان ریز )ساردین وموتوماهیان (درآبهاي ساحلی

 aکنش پالنكتونی وکلروفیل دماي سطحی آب ،پرا تاکید بر وبندرلنگه( با
 همكار 6711

 همكار 6711 ( در میگوهاي وحشی و خرچنگ هاي White Spot Virusردیابی حاملین حد واسط ویروس لكه سفید)

 همكار 6713 گونه از ماهیان کفزي اقتصادي درخلیج فارس و دریاي عمان 1برآورد حداکثر میزان قابل برداشت ذخایر 

 همكار 6713 ان پیرامون زیستگاه مصنوعی منطقه ملوبررسی اکولوژي ماهی

 همكار 6713 بررسی ذخایر ماهیان زیستگاه مصنوعی شرق جزیره کیش

 همكار 6713 بررسی وضعیت ذخایر ماهی ساردین و طالل در آبهاي دور از ساحل دریاي عمان 

 همكار 6713 ه هاي صید و صیادي ارزیابی ذخایر ساردین و موتو در آبهاي استان هرمزگان با تاکید بر داد

 همكار 6736 استان هرمزگان یساحل يدر آبها يموز يگویم ریذخا یابیارز

 همكار 6731 پایش منابع شیالتی زیستگاههاي مصنوعی در آبهاي شرق جزیره کیش

 همكار Arc GIS 6737 طیاستان هرمزگان در مح یالتیش یمكان يداده ها يساز ادهیو پ جادیا

 همكار 6731 در سواحل استان هرمزگان یختیر يبا استفاده از پارامترها ریش یرماهیگوشگ يچشمه تورها نشیگز نییتع

 همكار 6731 برآورد میزان توده زنده کفزیان خلیج فارس و دریاي عمان به روش مساحت جاروب شده

( در Carangoides chrysophrysپوزه دراز )  شیگ یماه یشناس ستیز يها یژگیاز و یبرخ یبررس

 استان هرمزگان يآبها
 همكار 6731

 همكار 6731 تعیین گزینش چشمه تورهاي گوشگیر ماهی شیر با استفاده از پارامترهاي ریختی در سواحل استان هرمزگان

( در Carangoides chrysophorysبررسی برخی از ویژگی هاي زیست شناسی ماهی گیش پوزه دراز ) 

 انآبهاي استان هرمزگ
 همكار 6731

 همكار 6731 بررسی وضعیت ذخایر میگو در آبهاي استان هرمزگان

 همكار 6731مطالعه کنترل زیستی شكوفایی جلبكی مضر با استفاده از باکتریهاي دریایی بومی خلیج فارس در شرایط 



 آزمایشگاهی

رهمكا 6731 پایش منابع شیالتی زیستگاههاي مصنوعی در آبهاي شرق جزیره کیش  

 همكار 6731 برآورد میزان توده زنده کفزیان خلیج فارس و دریاي عمان به روش مساحت جاروب شده

 همكار 6731 برآورد میزان توده زنده کفزیان خلیج فارس و دریاي عمان به روش مساحت جاروب شده

 همكار 6731 پایش ذخایر میگو به منظور مدیریت بهینه صید در استان هرمزگان 

 همكار 6731 د میزان توده زنده کفزیان خلیج فارس و دریاي عمان به روش مساحت جاروب شدهبرآور

 همكار 6731 بررسی تراکم آبزیان شیالتی موجود در خوریات تیاب و جالبی

 همكار 6731 ارزیابی ذخایر میگوهاي تجاري در صیدگاه هاي مختلف آبهاي استان هرمزگان  

 همكار 6731 اسیت زیست محیطی مناطق مهم شیالتی استان هرمزگانارزیابی و طبقه بندي حس  

ارزیابی ذخایر ماهیان سطح زي ریز)ساردین و موتو( با استفاده از مدل هاي پویایی جمعیت و داده هاي صید و 

 صیادي در آبهاي استان هرمزگان
 همكار 6731

 همكار 6731 ه حفاظت شده حرا قشمبررسی ساختار جمعیت، تعیین تنوع و الگوي پراکنش ماهیان منطق

بررسی پالنكتونهاي گیاهی ، جانوري و ایكتیوپالنكتونهادر زیستگاههاي میگوي موزي در شرق استان هرمزگان 

 ) خوریات تیاب، الفت و خمیر و یک شوبه
 همكار 6731

 همكار 6731 هرمزگانارزیابی اکولوژیک اجتماعات بنتوز در خوریات مجاور با صید گا ه هاي میگو در استان 

 همكار 6731 بررسی آالینده هاي نفتی در زیستگاههاي میگوي استان هرمزگان

ارزیابی شرایط محیطی برخی از زیستگاههاي میگو در شرق استان هرمزگان)خورهاي تیاب ، یک شوبه ،الفت 

 و خمیر(
 همكار 6731

 همكار 6731 بررسی فلزات سنگین در زیستگاههاي میگوي استان هرمزگان

 همكار 6733 در استان هرمزگان Saccostrea cucullataهزار کیلوگرم دوکفه اي خوراکی  61تولید تجاري 

 همكار 6733 تاثیر دوره تاریكی و روشنایی بر ترکیب صید برخی ماهیان کفزي خلیج فارس

 همكار 6733 فارس و دریاي عمان( هاي استان هرمزگان )خلیج بررسی وضعیت صید ذخایر ماهی یال اسبی سربزرگ در آب

 همكار 6733 بررسی ذخایر آبزیان اعماق آب هاي ایرانی دریاي عمان

 همكار 6733 شناسایی صیدگاه هاي جدید فانوس ماهیان در آبهاي دریاي عمان

برآورد میزان توده زنده کفزیان کمتر بهره برداري شده خلیج فارس و دریاي عمان به روش مساحت جاروب 

 شده

 همكار 6733

 همكار 6733 بررسی ساختار جمعیت ماهیان کفزي استان هرمزگان

بررسی نوسانات زمانی و مكانی هیدرو کربنهاي نفتی کل در رسوبات صیدگاههاي ماهیان کفزي اقتصادي    

 آبهاي ایرانی خلیج فارس و دریاي عمان

 همكار 6733

تون با توده زنده ماهیان کفزي اقتصادي در آبهاي ایرانی خلیج بررسی تغییرات و روابط جوامع میكرو زئوپالنك

 دریاي عمان –فارس 

 همكار 6733

 همكار 6733 بررسی شرایط محیطی مزارع پرورش ماهی قفس جزیره قشم در استان هرمزگان  

هاي  (در قفسLates calcariferبررسی عوامل موثر بر پارامترهاي رشد و تولید ماهی سی باس آسیایی )  

 مستقر در آبهاي جزیره قشم)استان هرمزگان(

 همكار 6733

 همكار 6733 ارزیابی تنوع و تراکم موجودات مزاحم بر قفس هاي پرورش ماهی در جنوب جزیره قشم)استان هرمزگان(

 همكار 6733 مطالعاتی -شناسایی و آمایش اکوسیتم هایی آبی در آبهاي خلیج فارس و دریاي عمان 

 اختصاصی ضمن خدمت  )آموزش غواصی(: آموزش های

 عنوان 

International Certificate(CIMAS ) (1 2   منطقه آزاد قشم زير نظر فدراسیون فرانسه و)    دوره غواصي در    آموزش عالي صنايع شیالتي

 بوشهر



سیستم های های كوتاه مدت مرتبط با شناخت، ارزیابی و پایش اكو آموزش های اختصاصی ضمن خدمت )دوره

 :مدل سازی غذائی در اكوسیستم های آبی ، مرجانی(

 عنوان 

1)Monitoring Methods, Data and Information Management of Coral Reefs  & 2) Reef Check Coral Reef Monitoring 

Protocol4) Ecopath with Ecosim Modelling  

 كارگاه آبسنگهاي مرجاني خلیج فارس (3

 

 هاي كوتاه مدت(: زش ضمن خدمت )دورهآمو

   

تا  79/3/7419ساعت.  40بوشهر. -. مركز آموزش عالي علوم و صنايع شیالتي خلیج فارس"روش تحقیق در علوم شیالتی"دوره  -

01/3/7419  . 

 .71/0/7497تا 77/70/7493ساعت. از تاريخ  99. مركز آموزش جهاد كشاورزي استان هرمزگان.  " روش تحقیق "دوره  -

 .  74/77/7411تا  41/77/7411ساعت.ازتاريخ 99رشت. -كاربردي میرزا كوچک خان -. مركز آموزش عالي علمي"آمارحیاتی"دوره  -

 .9/70/7493تا 9/73/7493ساعت. از تاريخ  99. مركز آموزش جهاد كشاورزي استان هرمزگان. " آماركاربردی "دوره  -

ساعت.  79ايستگاه تحقیقات شیالتي نرمتنان بندرلنگه.  -موسسه تحقیقات شیالت ايران. "هتکثیر و پرورش صدف لب سیا "كارگاه آموزشي -

 .77/3/7499تا  73/3/7499از تاريخ 

ساعت. از تاريخ  17مجتمع آموزش جهاد كشاورزي استان هرمزگان. "در امر برنامه ریزی   GISو  RSضرورت استفاده از  "دوره  -

 .73/9/7493تا 1/9/7493

 .71/77/7493تا 79/73/7493ساعت. از تاريخ  09. مجتمع آموزش جهاد كشاورزي استان هرمزگان. " Access "دوره  -

 .1/70/7493تا 01/77/7493ساعت. از تاريخ  70. مجتمع آموزش جهاد كشاورزي استان هرمزگان. " Internet "دوره  -

 .03/77/7493تا 73/73/7493ساعت. از تاريخ  09. مجتمع آموزش جهاد كشاورزي استان هرمزگان. " Powepoint "دوره  -

 .71/73/7497تا 1/9/7497ساعت. از تاريخ 1/19. مركز آموزش جهاد كشاورزي استان هرمزگان. " 1زبان انگلیسی سطح "دوره  -

 .3/77/7490تا 09/9/7490ساعت. از تاريخ  93. مركز آموزش جهاد كشاورزي استان هرمزگان. " 2زبان انگلیسی سطح "دوره  -

 .4/9/7494تا 1/1/7494ساعت. از تاريخ 93. مجتمع آموزش جهاد كشاورزي استان هرمزگان. " 3زبان انگلیسی سطح "دوره  -

 .01/77/7494تا 04/9/7494ساعت. از تاريخ 33. مجتمع آموزش جهاد كشاورزي استان هرمزگان. " 4زبان انگلیسی سطح "دوره  -

 .01/77/7419تا7/9/7419واحد درسي. از تاريخ  9سازندگي استان هرمزگان. . مركز آموزش جهاد "1كامپیوتر سطح  "دوره  -

 .73/1/7494تا 1/1/7494ساعت. از تاريخ  70. مجتمع آموزش جهاد كشاورزي استان هرمزگان. " (1)مهارتITآموزش  "دوره  -

 .03/1/7494تا 77/1/7494 ساعت. از تاريخ9. مجتمع آموزش جهاد كشاورزي استان هرمزگان. " (2)مهارتITآموزش  "دوره  -

 .01/70/7494تا 74/70/7494ساعت. از تاريخ  09. مجتمع آموزش جهاد كشاورزي استان هرمزگان. " (3)مهارتITآموزش  "دوره  -

تا 79/70/7499ساعت. از تاريخ  70. مجتمع آموزش جهاد كشاورزي استان هرمزگان."كاربرد نانوتکنولوژی در بخش كشاورزی "دوره  -

03/70/7499. 

ساعت. از تاريخ  79. سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتي.  " تضمین كیفیت نتایج اندازه گیری)آزمون وكالیبراسیون( "دوره  -

 .09/73/7499تا 09/73/7499

تا 00/73/7499ساعت. از تاريخ  79. سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتي.  "عدم قطعیت اندازه گیری)كالیبراسیون و آزمون( "دوره  -

04/73/7499. 

. سازمان استاندارد و  "ISO/IEC 17025: 2005 ممیزی داخلی فعالیت های آزمایشگاهی بر اساس استاندارد    "دوره  -

 .43/73/7499ساعت. در تاريخ  9تحقیقات صنعتي. 

ساعت. از تاريخ  43ان.. مجتمع آموزش جهاد كشاورزي استان هرمزگ" GISوسامانه اطالعات جغرافیایی   RSسنجش از دور  "دوره  -

 .9/9/7499تا 9/9/7499



تا 09/9/7499ساعت. از تاريخ  03. مجتمع آموزش جهاد كشاورزي استان هرمزگان. " اصول ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه "دوره  -

43/9/7499. 

 49استان هرمزگان. . مجتمع آموزش جهاد كشاورزي "و كاربرد ان در تحقیقات شیالتی PCAآشنایی با آزمون آماری  "دوره  -

 .09/3/7499تا 01/3/7499ساعت. از تاريخ 

ساعت. از 43. مجتمع آموزش جهاد كشاورزي استان هرمزگان. " آشنایی با مدل سازی هیدرودینامیکی در اقیانوس شناسی "دوره  -

 .70/4/7499تا 9/4/7499تاريخ 

ساعت.ازتاريخ  03 شكده اكولوژي خلیج فارس و درياي عمان.پژوه -موسسه تحقیقات شیالت ايران. "روش های تعیین سن ماهی"دوره  -

 .  71/70/7493تا  71/70/7493

پژوهشكده اكولوژي خلیج فارس و  -موسسه تحقیقات شیالت ايران. "بررسی جوامع مرجانی جزایر كیش و الرک "كارگاه آموزشي -

 .03/70/7493ساعت. در تاريخ  9درياي عمان. 

تا  1/61/6736ساعت.از تاریخ11دانشگاه جامع علمی کاربردي هرمزگان. "مومی مركز تربیت مدرسمهارت های ع"كارگاه آموزشي -

1/1/6736. 

 .00/1/7490تا 74/1/7490ساعت. از تاريخ  39. مجتمع آموزش جهاد كشاورزي استان هرمزگان." GIS اصول و مبانی "دوره  -

 .0/1/7494تا 7/1/7494ساعت. از تاريخ  79شاورزي استان هرمزگان.. مجتمع آموزش جهاد ك" endnoteآشنایی با نرم افزار "دوره  -

 . 73/1/7494تاريخ  درساعت.  9استان هرمزگان. اداره كل استاندارد. " آشنایی با فرایندهای تدوین استاندارد ملی "دوره  -

و  جيمعاونت ترو -يكشاورز جيآموزش و ترو قات،یسازمان تحق، " گویم دیلکه سف یماریاز ب یریشگیپ یروش ها یآموزش" دوره -

 . 71/77/39تا 71/77/94از     ساعت 43، آموزش

 ،هرمزگان استان کشاورزي جهاد آموزش مجتمع، " Endnote یسیبا نرم افزار فهرست نو ییآشنا یآموزش" دوره -
 .2/1/39تا  7/31/94از   ساعت 79،  و آموزش جيمعاونت ترو -يكشاورز جيآموزش و ترو قات،یتحق سازمان

 71/1/39تا  73/1/94از    ساعت 9،  كل استاندارد هرمزگان اداره، " یمل یاستانداردها نیتدو ندیبا فرآ ییآشنا"دوره -

اونت مع -يكشاورز جيآموزش و ترو قات،یتحق سازمان، "(شرفتهی)پ ریذخا یابیو ارز ینمونه بردار یروش ها یآموزش" دوره -

 .82/9/98 تا 01/9/90از    ساعت 63، و آموزش جيترو

 9،  عمان يايدرفارس و  جیخل ياكولوژ پژوهشكده،  "در استان هرمزگان انیو موتوماه نیسارد یو فرآور ریذخا یابیارز"دوره -

 .82/5/95تا  03/1/91از ساعت

 9،  عمان يايفارس و در جیخل ياكولوژ پژوهشكده ،"MZ- 2003با دستگاه رنگ آمیزی و پردازش بافت مدل كار "دوره -

 . ساعت

 67/1/6731، 111/31/61371مجوز شماره  ساعت، 71، 3/9/39 -8/9/39، "مروري بر مدل سازي داده هاي اكولوژيک منابع آبیدوره آموزش ی"  -

 دفتر آموزش کارکنان 

وزش دفتر آم 63/1/6731، 1131/111مجوز  ،72/9/39-77/9/39ساعت، Endnote " ،71مديريت منابع تحقيق با نرم افزار  "یدوره آموزش -

 کارکنان 

 1133/11/13، ،مجوز67/61/31، "نگرشی بر روش هاي نوين ارزيابی ذخايرو مديريت ذخاير ميگو در آبهاي هرمزگان"شرکت در نشست علمی -

- Workshop on; Seminar on Sustainable Development of Ocean and Fishery, China, 15-30, 

Fub,2008. 

- Workshop on; Stock assessment and management of Prawn fisheries  in the Persian Gulf. 

Sponsored by Research deputy of Hormozgan University, Bandar Abbas. 15-19
th

 November, 

2008.  
 

- Workshop on: Management and law of sustainable fisheries in the Persian Gulf: 

suggestions from international and comparative law. Sponsored by Research deputy of 

Hormozgan University, Bandar Abbas.28
th

 Feb.-2
nd

 March, 2011.  

 

- Workshop on: Mangrove ecology with emphasis on Biodiversity. Sponsored by Research 

deputy of Hormozgan University, Bandar Abbas.7-11
th

 Feb, 2005.  

 



 

- Workshop on: Dynamics and controlling of Cochlodinium sp. Bloom in the Persian Gulf 

and Oman Sea and the coastal waters of Korea. Persian Gulf & Oman Sea Ecological 

Research Institute , Bandar Abbas.4
th

 August 2009.  

 

- Workshop on: Comparision review of Cochlodinium bloom in Iranian waters of the 

Persian Gulf and Oman Sea. Persian Gulf & Oman Sea Ecological Research Institute , 

Bandar Abbas.4
th

 March, 2009 

 

- Workshop on:Advanced Stock Assessment. Persian Gulf & Oman Sea Ecological Research 

Institute , Bandar Abbas.16-19 December 2013. 

 
- Workshop on”Course of Catch by Trawl Method”, Busheher University,10-20 Sep. 2008. 

 

- Workshop on”First International Workshop on Marine Biogeochemistry of  the Persian Gulf’, Biotechnology 

Center in Qeshm Island Free Zone.10.Feb.2010. 

 

 

 

 كارگاه آموزشی عقيدتی فرهنگی
 

سیره امام رضا، معاد شناسی کتاب دیدار یار، اصالح الگوي مصرف از دیدگاه اسالم، درسهایی از نهج  تفسیر سوره عنكبوت،آسیب شناسي تربیت ديني،

 البالغه، مكارم اخالق در صحیفه سجادیه، جلوه هاي خدا محوري در زندگی، درس اخالق پیامبران

 

:ی تحقیقاتی)گزارش نهایی(پروژه ها  
 

. ،  غ .ع . اكبرزاده، م. درويشي ، ع. ساالرپور ب دقوقي، ش صید مرادي، م ابراهیمي، ف سراجي، م شجاعي، ش آقاجريبهزادی س (7

شهر   یساحل یها درآب ییایدر یها سمیبر ارگان یمصنوع یها ستگاهیاز استقرارز یاثرات ناش یبررس . 7494

 صفحه. 703قات و آموزش شیالت ايران. تهران. موسسه تحقی، بندرعباس

ش صید مرادي، م ابراهیمي، ف سراجي، م شجاعي، ش آقاجري.  دهقاني ر.، ،ع. ساالرپورغ .ع . اكبرزاده، م. درويشي ،   بهزادی س، (0

آموزش و  قاتیموسسه تحق ،الرک رهیجز در (.Acropora spp )مرجان ریذخا یمکان جهت بازساز نیبهتر ییشناسا .7494

  .صفحه703. تهران. رانيا التیش

غالب  يگونه ها يروابط غذائ يابيارز . 7493، ،  غ .ع . اكبرزاده، م. درويشي ، ع. ساالرپورولي نسب، ت.، وهاب نژاد،آ؛  بهزادی س، (4
 .ز گزارش نويسي()فا.صفحه .... تهران. رانيا التیو آموزش ش قاتیموسسه تحق، استان هرمزگان يتجار يگوهایم يها ستگاهيدر ز

 ریعلل كاهش ذخا یابیارز. 7493حسیني س.ع.؛  ، اجاللي، ك؛ سراجي ف؛  ع. ساالرپور مومني، م، م. درويشي بهزادی س،   (3

 التیو آموزش ش قاتیموسسه تحق ، کیو اكولوژ یادیص یبر داده ها دیشرق استان هرمزگان با تاك یگوهایم

 )گزارش نويسي( صفحه. 790تهران.  .رانیا

ش صید مرادي، م ابراهیمي، ف سراجي، م شجاعي، ش آقاجري، ،  ع. ساالرپور و م. درويشي ، ب دقوقي، غ .ع . اكبرزاده، بهزادی س (1

. موسسه تحقیقات و آموزش شیالت بررسی امکان توسعه زیستگاه های مصنوعی در خلیج فارس. 7499ح رامشي و پ محبي.

 صفحه. 771ايران. تهران. 

. فارور رهیاطراف جز یمرجان انیماه ریذخا یبررس. 7419.يو ع كمال يم فالحت ،يا كامران ،ييم صفا ،يشي،م.دروس یهزادب (9

 صفحه. 10. تهران. رانيا التیو آموزش ش قاتیموسسه تحق



. موسسه یابوموس رهیاطراف جز یگرگور انیماه ریذخا یبررس. 7419.يو م مومن يخواجه نور ،كيشيس، م.درو يبهزاد (1

 صفحه. 13. تهران. رانيا التیآموزش ش و قاتیتحق

پ.، پرورش  يش.، محب يدمرادیح.، ص يم.، رامش ي.، مومنس یبهزادف.،  يم.، اكبرزاده غ.، سراج ييم.، صفا يشيع.، درو ساالرپور (9

 استان یساحل ی(درآبها انیوموتوماه نی)سارد زیر انیسطحز ریذخا یستیز یبررس. 7491ر.،  ينسب ت. و دهقان يم.، ول

و  قاتی. موسسه تحقaبر دمای سطحی آب ،پراكنش پالنکتونی وكلروفیل    كیدقشم وبندرلنگه( با تا رهیهرمزگان )جز

 صفحه. 703. تهران. رانيا التیآموزش ش

 ریذخا شیپا. 7491م.،  ينسب ت. و مرتضو يا.، ول يساس يح.، رجب يم.، ساالرپور ع.، رامش يشي.، دروس یبهزادع.،  يكمال (9

 التیو آموزش ش قاتی. موسسه تحق استان هرمزگان ) حوزه بندر لنگه ( یمصنوع یستگاههایدر اطراف ز یتجار انیآبز

 صفحه. 10. تهران. رانيا

مهم  یگونه ها ریذخا تیریمد. 7497.،س .یبهزادع. ساالرپور؛ و  ،يك. اجالل  ؛يغ. زرشناس؛ م. مومن ،يم.؛ ا. كامران ييصفا (73

 صفحه. 11. تهران. رانيا التیو آموزش ش قاتی. موسسه تحق یهواشناس یپارامترهابر  دیبا تاك گویم یتجار

تعیین میزان توده زنده . 7499.؛ درويشي م.؛ صفايي م.؛ ساالرپور ع.؛ اجاللي ك. و كريمي د. بهزادی سر؛ كمالي ع.؛  دهقاني (77

 صفحه. 93. تهران. رانيا التیو آموزش ش قاتی. موسسه تحقكفزیان آبهای استان هرمزگان به روش مساحت جاروب شده

پایش ذخائر .7494.ع، .يو ساالرپور، .،ع.س. ينیحس ، م.يشي؛ دروس.. یبهزاد؛ س، ع، . ي؛ كمالغ. انبردينسب، ت.؛ در يول (70

 صفحه. 13. تهران. رانيا التیو آموزش ش قاتیموسسه تحق كفزیان آبهای استان هرمزگان به روش مساحت جایروب شده.

قابل  زانیبرآورد حداكثر م. 7491. يساس يو ا، رجب انيدی. ؛ ك، خورشس یبهزاد ،ينسب، ت.؛ م شجاع يع.، ول يكمال (74

. موسسه عمان)استان هرمزگان( یایفارس و در جیدر خل یاقتصاد یكفز انیشش گونه از ماه ریبرداشت ذخا

 صفحه. 90. تهران. رانيا التیو آموزش ش قاتیتحق

بررسی برخی از ویژگیهای زیستی  سنگسر معمولی ، شوریده و میش  .م. و ساالرپور ع ،يشي. ؛ دروس ،یبهزادع.؛  ،يكمال (73

 صفحه. 737. تهران. رانيا التیو آموزش ش قاتی. موسسه تحقماهی در آبهای استان هرمزگان

غالب استان  یاه گویم دیص تیو وضع یتیساختار جمع لیو تحل هیتجز. 7419 .م يشيو درو .س .یبهزاد. ا،  يكامران (71

 صفحه. 91. تهران. رانيا التیو آموزش ش قاتیموسسه تحقهرمزگان. 

در استان هرمزگان  انیذخائر پنج گونه از تون ماه یبررس. 7490. س .یبهزادو س.ع. طالب زاده  ف، . مرامیك م،. يشيدرو (79

 فحه. ص794. تهران. رانيا التیو آموزش ش قاتی. موسسه تحق1331و  1333، 1331 یسال ها

در حال بهره  ینیتزئ انیذخائر ماه تیوضع یبررس. 7494 ،ر يو دهقان .ش. يمراد دیص ع،. رانيا .،س. یبهزاد؛ ه. ياسد (71

 صفحه. 19. تهران. رانيا التیو آموزش ش قاتیموسسه تحق. یبردار

بی و شناسایی حاملین و ردیا. 7499.س یبهزادو  .ع و يكمال.،ش. يكاكولك ،.مم، افشارنسب.  .،س يتمدن ،ب. يقره و   (79

 میزبانهای واسط ویروس لکه سفید در میگوهای وحشی و خرچنگهای خلیج فارس و دریای عمان )استان هرمزگان(.
 . حهصف94. تهران. رانيا التیو آموزش ش قاتیموسسه تحق

روش مساحت جاروب به  یچهار گشت منابع كفز ییگزارش نها. 7419م. . يشيدرو . وس یبهزاد ، ع.يكمال ، ا.يكامران (79

 صفحه. 19. تهران. رانيا التیو آموزش ش قاتیموسسه تحق (.Swept areaشده)

و  وماسیب نییپراكنش، تع یبررس. 7494. ينیو م،ر، حس .س .یبهزاد. ؛ ي. ؛ ر، دهقانرانيع، ا ح، . يرامش ا. يرجب .،ك يروحان (03

. تهران. رانيا التیو آموزش ش قاتیموسسه تحق. عمان یایفارس و در جیسواحل خل ییایدر اهانیاطلس از گ هیته

 صفحه. 91

 یمهم تجارت یگوهایرمیذخا یابیارز. 7419 ك. .يوخواجه نور .ع.يصبحان،.س .یبهزاد ،.م.يشيدرو ،م. ييصفا .ا ؛يكامران (07

 صفحه.91. تهران. رانيا التیو آموزش ش قاتی. موسسه تحقدراستان هرمزگان



بررسی برخی از  .7499.ع فرد نیمت و ت. نسب يول ،ع. ي، كمالح. فرد يفروغ ،م.  ييصفا ،.س یبهزاد، م. يشي.ب، درويدقوق (00

 صفحه.97. رانيا التیو آموزش ش قاتیموسسه تحق .Rachycentron canadumویژگیهای زیستی ماهی سوكال

 يدر آبها ياسب الي انیماه ريذخا تیوضع ي. بررس7490،ت نسب يو ول .م.يشيدروي.ع،ساالرپور، س. یبهزاد ر. يع.؛ دهقان يكمال (04

 صفحه. 13. تهران. رانيا التیو آموزش ش قاتیاستان هرمزگان. موسسه تحق

 نییتع. 7499 غ،.يو اسكندر .س.ع.طالب زادهع.، . يساالرپور م..يشيدروس.،.یبهزادع.، .يكمالر.،.يدهقانم.، .يمومن ،ت نسب يول (03

 التیو آموزش ش قاتی. موسسه تحقبه روش مساحت جاروب شدهعمان  یایفارس و در جیخل انیتوده زنده كفز زانیم

 . تهران. رانيا

. دانشگاه )كارشناسی( یینامه دانشجو انیهرمزگان پا یدر آبها یموز یموز یگویم یهم آور. 7411، س .یبهزاد (01

 صفحه.  14واحد بندر عباس.  يآزاد اسالم

)كارشناسی یینامه دانشجو انیاستان هرمزگان. پا یادر آبه انیتنوع و پراكنش سپر ماه یبررس. 7491. س یبهزاد (11

 صفحه. 770واحد بندر عباس.  ي. دانشگاه آزاد اسالم ارشد(

سالمت  نييبه منظور تع يبه كف و كفز کينزد يتجار انيماه يیغذا يیايپو هاي استفاده از شاخص .6731.، بهزادي.س (13

 صفحه. 133دانشگاه هرمزگان، پایان نامه دکتري،  ،گان(عمان )استان هرمز يايفارس و در جيخل يريگيماه ستمياكوس

 ريذخا یابيارز. 6736، مرام ف. یب. و ک ی. ک.، دقوقيم.، خواجه نور یشی.، دروس يبهزادم.،  يم.، ساالرپور یم.، صفائ یمومن (11

التی کشور، سازمان پژوهشكده اکولوژي خلیج فارس، مؤسسه تحقیقات علوم شی ،استان هرمزگان یساحل يدر آبها يموز يگويم

 صفحه.31تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، ایران، بندرعباس، 

 يچشمه تورها نشيگز نييتع. 4931. ساالرپوري ع.، اسماعیل زاده ع. و موحدنیا م بهزادي س.،حسینی س.ع.، کی مرام ف.، خانی پور ع.ا.، ایران ع.، درویشی م.،  (13

مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، ایران، ، در سواحل استان هرمزگان یختير يابا استفاده از پارامتره ريش یرماهيگوشگ

 صفحه.617بندرعباس، 

 یشناس ستیز يها یژگیاز و یبرخ یبررس .6731 فرد ح. یم.، فروغ یشیدرو ،.بهزادي سنسب ت.،  دهقانی ر.،  کمالی ع.، ولی (71

، مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، سازمان استان هرمزگان ي( در آبهاCarangoides chrysophrysاز ) پوزه در شیگ یماه

 صفحه.31تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، ایران، بندرعباس، 

ساالرپوري.ع.، .،بهزادي.س .م.،درویشی،..، علوي.ع.، شعبانی .م.ج.، مرادي .غ.، اسماعیلی.غ.، طالب زاده .س.عيولی نسب.ت.، میاحی  (76

برآورد ميزان توده زنده كفزيان خليج فارس و درياي عمان به . 6731مهدي نژاد.ع.، وهاب نژاد .آ.، دریانبرد .غ. و دهقانی.ر.

 )فاز گزارش نویسی(.روش مساحت جاروب شده

 

 

 مقاالت علمی:

و كربن آلي رسوبات بستر جهت استقرار زيستگاه . بررسي دانه بندي 7499؛  غ .ع . اكبرزاده، ع. ساالرپور و م. درويشي.بهزادی س (1

 .07-09. صفحات 4. شماره79جلد . مجله علمي شیالت ايرانهاي مصنوعي در آبهاي ساحلي هرمزگان. 

استقرار زيستگاه هاي  .7499؛ ب دقوقي، ف سراجي،  ع. ساالرپور ، م درويشي ، غ .ع . اكبرزاده و م. ص. مرتضوي.بهزادی س (2

ر آب هاي استان هرمزگان)حوزه خلیج فارس(. مجله ايكتیوپالنكتوني د( با تاكید بر پراكنش جوامع Artficial reefsمصنوعي )

 .77-03. صفحات 4آبزيان وشیالت. جلد اول. پیش شماره 

 Artficialمصنوعي ) . بررسي استقرار زيستگاه هاي7499ابراهیمي ، م درويشي ، ع. ساالرپوروم. ص. مرتضوي. م؛ بهزادی س (3

reefs.3مجله آبزيان وشیالت. سال اول. شماره  ( در آبهاي استان هرمزگان)حوضه خلیج فارس(با تاكید بر فاكتورهاي آبشناسي .

 .49-47صفحات 

. پژوهش و 7419 -11. تركیب صید ماهیان گرگوري اطراف جزيره ابوموسي7494.؛ م. درويشي، و ع. ساالرپور.، بهزادی س (4

 . 730-739، صفحات. 90زيان ،شماره سازندگي در امور دام و آب



. برآورد توده زنده سپر ماهیان در اليه هاي عمقي آبهاي استان هرمزگان. مجله 7499.؛ م، يحیوي وم،ر، طاهري زاده. بهزادی س (5

 .17-90. صفحات7علوم و فنون دريايي. شماره 

با تاكید بر هماوري                     ( Penaeus merguiensis. زيست شناسي تولید مثل میگوي موزي)7419.س، بهزادیا، كامراني و  (1

 .07-09. صفحات 4. شماره9جلد . مجله علمي شیالت ايران د رآبهاي استان هرمزگان.

سواحل شهر بندرعباس)خلیج  بررسي تنوع و شناسائي دوكفه اي ها و شكم پايان. 7490وهاشمي پور ف.  س، بهزادیا، كامراني و  (3

 .14-93، 9، 74 سال چهارم، شمارهپژوهشي اقیانوس شناسي،  -ميفارس(، نشريه عل

. بررسي تنوع گونه اي و تراكم ماهیان در زيستگاه مصنوعي 7499. س. بهزادیكمالي ع.، م . ص. مرتضوي ، ت. ولي نسب و  (1

 3709-749. صفحات 4. شماره79جلد . . مجله علمي شیالت ايراندريايي در منطقه بندر لنگه )خلیج فارس(

 Sardinella) ساردين سند             . زيست شناسي تولید مثل و تغذيه ماهي7491. و درويشي م.، بهزادی سساالرپور ع.،  (9

sindensis) 19-13. صفحات 0. شماره 71قشم. مجله علمي شیالت ايران. جلد  در آبهاي ساحلي جزيره. 

يست شناسي تولید مثل و تغذيه ماهي موتو منقوط . ز7491.، درويشي م. و سراجي ف.، بهزادی سساالرپور ع.،  (11

(Encrasicholina punctifer)  13-33. صفحات 7. شماره 71در آبهاي ساحلي جزيره قشم. مجله علمي شیالت ايران. جلد. 

                            . پويايي جمعیت ماهي ساردين سند                         7491. ، درويشي م. و مومني م.، بهزادی سساالرپور ع.،  (11

(Sardinella sindensis)  11-99. صفحات 4. شماره 71در آبهاي ساحلي جزيره قشم. مجله علمي شیالت ايران. جلد. 

. بررسي پراكنش و 7491و م،ر، حسیني و س، تمدني جمهرمي.  س، بهزادی؛ ا. رجبي. ؛ ح، رامشي. ؛ ر، دهقاني. ؛  ك، روحاني. (12

-99. صفحات3. شماره 71مجله علمي شیالت ايران. جلد  جلبكهاي دريايي در سواحل و برخي جزايرخلیج فارس.برآورد زيتوده 

19. 

درخلیج فارس  (Thunnus tonggol)تغذيه ماهي هوور وري وهما. تخمريزي، 7490و ع. ساالرپور.  س. بهزادیدرويشي م.؛  (13

 . 13-11، صفحات. 19اره ودرياي عمان. پژوهش وسازندگي در امور دام و آبزيان، شم

درآبهاي  (Euthynnus affinis)ماهي زرده برخي از خصوصیات پويايي جمعیت . 7494و ع. ساالرپور.،  س. بهزادیدرويشي م.؛  (14

 .93-99،صفحات. 93. پژوهش وسازندگي در امور دام و آبزيان ،شماره .استان هرمزگانمحدوده 

ساحلي ( در آبهاي Sardinella sindensis. پويايي جمعیت ماهي ساردين سند)7491. . وبهزادی، سدرويشي، م ؛ساالرپور، ع.  (15

 .79-09،صفحات93پژوهش وسازندگي در امور دام و آبزيان ،شماره  منطقه جاسک.

( د ر Nemipterus japonicasتعیین رژيم غذايي گوازيم دم رشته اي ). 7499. و درويشي م و م. مومني.بهزادی سساالرپور ع.،  (11

 .33-31. صفحات 4مجله آبزيان وشیالت. جلد اول. پیش شماره ه تنب تا هنگام. رج فارس، منطقه جزيخلی

 (Nemipterus japonicasتعیین هماوري گوازيم دم رشته اي ) .7499. و درويشي م و ع. كمالي.بهزادی سساالرپور ع.،  (13

 .34-39.  صفحات 0اول. پیش شماره  مجله آبزيان وشیالت. جلد .خلیج فارس، منطقه جزيره تنب تا هنگامدر

 (Thunnus albacares)پارامترهاي رشد و مرگ و نرخ میر ماهي گیدر. 7493 .،ع. ساالرپورو س. بهزادی .؛ درويشي م (11

 .09-41. صفحات 4و 0مجله علمي علوم دريايي ايران. جلد دوم. شماره درآبهاي استان هرمزگان. 

استان  يساحل يدرآبها يتوپالنكتونیساختار جامعه ف ي. بررس7493م.،  يشي. و دروس یبهزادع.،  ياكبرزاده. غ.ع، ساالرپور (19

 49-17صفحات  1دوره  ان،يآبز يهرمزگان)مناطق قشم و بندر لنگه(، مجله بوم شناس

 اليمثل گل خورك  دیتول يشناس ستيو ز يشناس يياي. پو7493م.،  يشيو درو س. یبهزادزاده م. ر.،  يع.، طاهر ساالرپور (21

 الت،یو ش انيفارس، مجله آبز جیاستان هرمزگان، خل اتي( در خورBoleophthalmus dussumieri, Valenciennes, 1837دار)

 .01-49، صفحات 93، تابستان 0، شماره9سال

 يب هاها در آ توپالنكتونیف تیجمع يو زمان يمكان راتییتغ. 7491.س یبهزاد و م. يشيع.، درو ياكبرزاده. غ.ع، ساالرپور   (21

 .24-92، صفحه 2، 52، مجله علمی شيالت ايران، قشم وبندرلنگه در استان هرمزگان يساحل



 یدر آبهاي شمالRhabdosargus haffara Frosska, 1775) (شانک گوفر هیاکولوژي تغذ. .....م.شو رنجبر ف. مرام کی، ا. کامرانی ،س. بهزادي (55

 )در دست چاپ(.جانوري ستیز طیمح پژوهشی –مه علمی فصلنا(، استان هرمزگان)عمان ايیفارس و در جیخل

59) Kaymaram F., Darvishi M.,Behzadi S. and Ghasemi S.2013. Population Dynamic Parameters of Thunnus 

tonggol (Bleeker,1851), in  the Persian Gulf and Oman Sea,  Iranian Journal of Fisheries Science, Vol12(4), 855-

863pp. 

51) Behzadi S., Kamrani E., Kaymaram.F. and Ranjbar Sh.,2017.  Trophic  Level,  Food Preference  and  Feeding  

Ecology  of  Rachycentron  canadum  (Linnaeus.  1766), in  Hormuzgun  province  Waters  (Northern  

Persian  Gulf  and  Oman  Sea), Iranian Journal of Fisheries Science,  

Behzady, S. 2008. Bleaching Continues in Kish Island Coral reefs. IFRO Newsletter. No 53. 

 سمینار:

. شناسايي بستر و آبزيان مناطق مرجاني اطراف جزيره ابوموسي با استفاده 7490؛ م. درويشي، و ع. ساالرپور.سبهزادی  (1

 .7490آذر زيردريا، دانشگاه مالک اشتر اصفهان. دومین همايش علوم و فناوري . SCUBAازروش مانتاتو و 

و تعیین  (Biomass). برآورد میزان توده زنده 7419. و درويشي م. بهزادی س، كامراني ا.، مومني م.، ساالرپور ع.، .صفايي م (2

(. اولین كنفرانس ملي علوم 7411-7490زمان آغاز فصل صید میگوهاي تجاري در آبهاي ساحلي استان هرمزگان)سالهاي 

 . الهیجان.7419ارديبهشت  71-79شیالت و آبزيان ايران.

. همايش . استقرار زيستگاه مصنوعي در آبهاي بندر خمیر راهكارها و موانع7499.؛ ع. ساالرپور و م. درويشي، بهزادی س (3

 پژوهشكده هرمز. سراسري بندر خمیر: گذشته، حال و چشم انداز آينده. دانشگاه هرمزگان، 

در آبهاي استان  (Dasyatidaeده سپرماهیان گزنده)نوا. معرفي خا7499.؛ ر. دهقاني، ع. ساالرپور و م. درويشي، بهزادی س (4

 صفحه. 9هرمزگان. سمینار ملي زيست شناسي. دانشگاه آزاد اسالمي مرند. 

گونه هاي فرصت طلب و سفید شدگي مرجان . مطالعه 7499.؛ ع،  ساالرپور. ؛ م. درويشي و م.ص. مرتضوي.بهزادی س (5

Acropora sp.  اسالمي در جزيره كیش خلیج فارس. اولین همايش ملي سالمت، محیط زيست و توسعه پايدار. دانشگاه آزاد

 صفحه. 9واحد بندرعباس. 

رسوبات بستر جزيره  . مطالعه مواد آلي و7493.؛ م، درويشي. ؛ ع،  ساالرپور.؛ غ،ع، اكبرزاده و م.ص. مرتضوي.بهزادی، س (1

 كیش خلیج فارس به منظور استقرار زيستگاه مصنوعي. همايش منطقه اي خلیج فارس. دانشگاه هرمزگان.

 Acroporaطالعه بازسازي ذخاير مرجانم.7493.؛ م، درويشي. ؛ ع،  ساالرپور.؛ غ،ع، اكبرزاده و م.ص. مرتضوي.بهزادی، س (3

sp. آذر ماه. 9-9. اولین همايش ملي آبزي پروري. انزلي 

 Colpomenia) زيستگاه جلبک قهوه اي شناسايي. 7493.شجاعي. و مم ؛ مرتضوي  ع ؛ م درويشي ؛ ساالرپوريسبهزادی  (1

sinuosa) نخستین همايش جلبک شناسي. تهران دانشگاه شهید بهشتي آذرماه.آبهاي پیرامون جزيره هنگام  درخلیج فارس در . 

در پديده سفید شدگي مرجان   .Entromorpha spمطالعه جلبک سبز .  7493.م مرتضوي و ع ؛ م درويشي ؛ ساالرپوريسبهزادی  (9

 نخستین همايش جلبک شناسي. تهران دانشگاه شهید بهشتي آذرماه. .گوزني د رجزيره كیش

(در Artificial reefs).  بررسي نقش زيستگاه هاي مصنوعي7493.و مم م ؛ مرتضوي  ع ؛ م درويشي ؛ ساالرپوريسبهزادی  (11

پنجمین همايش مهندسي محیط زيست، دانشكده آذرماه. 0آبان تا  09كاهش مواد مغذي پسابهاي شهري بندرعباس در خلیج فارس. 

 محیط زيست، دانشگاه تهران.

. مديريت ماهیگیري ساردين و موتو ماهیان غالب د رخلیج فارس و درياي 7493. . و درويشي مبهزادی سساالرپور ع.،  (11

 اكید بر شاخص هاي زادآوري. همايش منطقه اي خلیج فارس. دانشگاه هرمزگان.عمان، با ت

.؛ م، درويشي. ؛ ع،  ساالرپور.؛ غ،ع، اكبرزاده و م.ص. مرتضوي. استقرار زيستگاه هاي مصنوعي در جنوب بهزادی، س (12

 ره قشم. جزيره قشم به منظور توسعه صنعت اكوتوريسم در خلیج فارس. همايش منطقه اي خلیج فارس. جزي



.بررسي و تعیین شاخص هاي رشد و مرگ و میر 7493نظري ع. و .ساالرپوري ع.دقوقي ب. صفايي م بهزادی سدرويشي م . (13

در آبهاي خلیج فارس و درياي عمان به منظور مديريت بهینه ذخاير.اولین همايش   Euthynnus affinisذخاير ماهي زرده 

 ندرانزلي.ب 7493آذرماه  9-9ملي آبزي پروري ايران.

 يها ستگاهیز يوبنتوز در آبها وپالنكتونیكتیا یتنوع و فراوان. 6731، م. یشیر. و درو ی.، دهقانس يبهزادع.،  یکمال (14

تا 13، ایران، دانشگاه تهران داریپا یعیو منابع طب يکشاورز يسراسر شیهما نیسوم، فارس)بندرلنگه( جیدر خل یمصنوع

 .6731خرداد ماه  11

 ستگاهیمطالعه پساب ها در دو ا .6736 م.ص. يم. و مرتضو یع.، مومن يم.، ساالرپور یشیرزاده غ.ع.،درو، اکبس يبهزاد (15

 ست،یز طیدانشكده مح ست،یز طیمح یمهندس شیهما نیششم،  یساحل تیریشرق و غرب شهر بندرعباس به منظور مد

 ، دانشكده محیط زیست.دانشگاه تهران
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th
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18) Behzadi S., Darvishi M., Salarpouri A and Akbarzadeh G..2010. Using of Artificial reefs to decrease red 

tide effects in Bandar Abbas coastal waters. 4
th

 National Seminar on Chemistry and Environment. Persian 

Gulf and Oman Sea Ecological Research Institute.pp 65- 71. 

19) Darvishi M., F.Kaymaram., Salarpouri A., Behzadi S and Daghoghi B. 2011.Population dynamics and 

biological aspects of  Scombermorus commerson  in Persian Gulf and Oman Sea (Indian coastal) . Indian 
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:برگزاری همایش و تدریس  

 دانشگاه هرمزگان. -برگزاري اولین همايش و كارگاه آموزشي نقش زيستگاه هاي مصنوعي د رمحیط زيست دريايي -

 . ايستگاه تحقیقات نرم تنان خلیج فارس.برگزاري همايش بررسي زيستگاه هاي مصنوعي در آبهاي استان هرمزگان -

 هشكده اكولوژي خلیج فاس و درياي عمان.برگزاري همايش بررسي زيستگاه هاي مصنوعي در استان هرمزگان. پژو -

 .93-91تدريس درس اكولوژي عملي )يک واحد درسي(. دانشگاه پیام نور بندرعباس. سال هاي  -

 واحد درسي(. مجتمع علمي كاربردي جهاد كشاورزي. 0تدريس درس ژنتیک و اصالح نژاد آبزيان) -

 ، عمان يايفارس و در جيخل يهشکده اكولوژپژو، "كارگاه آموزشی جلبک هاي سمی در منطقه دريايی راپمی" -

 يايفارس و در جيخل يپژوهشکده اكولوژ، "كارگاه آموزشی جلبک هاي سمی در منطقه دريايی راپمی"همکاري در  -

 .عمان

 

 

:انتشارات سایر  



ه گزارش دوره روش هاي جمع آوري اطالعات و پايش آب سنگ هاي مرجاني. پژوهشكد. 7499و ح ، رامشي. س، بهزادی (1

 صفحه. 37اكولوژي خلیج فارس و درياي عمان. 

.دوره آموزش روش صید ترال)بهبود و تكمیل صید ترال( .پژوهشكده اكولوژي خلیج فارس و 7490و م، صفائي.  س، بهزادی (2

 صفحه. 14درياي عمان. 

صنوعي درآبهاي پیرامون . بررسي امكان توسعه زيستگاه م7499م، درويشي. ؛ ع،  ساالرپور.؛ غ،ع، اكبرزاده..؛ بهزادي، س (3

 صفحه. 90پژوهشكده اكولوژي خلیج فارس و درياي عمان.  جزيره كیش.

پژوهشكده اكولوژي خلیج فارس و . اثرات صیادي بر ماهیان صخره هاي مرجاني)ترجمه(. 7494.بهزادی. س ؛.ساالرپور ع (4

 صفحه. 43. درياي عمان

 :از نظر شغلی( مهارتهای شخصی )

بافت شناسي ) بافت سخت ونرم(،  -IT  3مهارتهاي  ، SPSSنرم افزارهاي    آشنايي با -2  (CIMAS و PADI) دوره غواصي -4

 .، مطالعه پراكنش و بیماري مرجان هاماهي شناسي -4 برآورد زي توده ماهیان صخره اي به روش مشاهده مستقیم و فیلم برداري

 تشویق نامه ها:

  7490سال دريانورد نمونه . 

 پژوهشكده اكولوژي خلیج فارس و درياي عمان.7499فعال سال عنوان پژوهشگر . 

  موسسه تحقیقات شیالت ايران.7499عنوان پژوهشگر برگزيده سال . 

  دانشگاه هرمزگان.7491عنوان پژوهشگر برگزيده سال . 

 د بندرعباس.نشگاه آزاد اسالمي واحتقدير نامه، مقاله برتر در همايش ملي سالمت، محیط زيست و توسعه پايدار. دا 

 7491، "مجتمع آموزشي جهاد كشاورزي "تقدير نامه استاد برتر. 

 علوم شيالتی كشور. قاتي. موسسه تحق4932سال  دهيعنوان پژوهشگر برگز 

 در علوم دريايی استان هرمزگان. 4932سال  دهيعنوان پژوهشگر برگز 

 

 مشاوره دانشجويي:

 (ي شهر بندرعباس)محدوده اسكله باهنر تا ترمینال اتوبوسرانيبررسي و شناسايي ايكتیوپالنكتونهاي آبهاي ساحل -

 شناسايي وبررسي  زئوپالنكتونهاي آبهاي ساحلي شهر بندرعباس)محدوده اسكله باهنر تا ترمینال اتوبوسراني( -

 ي(بررسي فراواني و پراكنش ماكروبنتوزهاي آبهاي ساحلي شهر بندرعباس)محدوده اسكله باهنر تا ترمینال اتوبوسران -

 مطالعه جوامع بنتوزي در آب شیرين كن هاي جزيره قشم -

 و... داوری مقاالت -

 وترويجي پژوهشي -در مجالت علميداوري مقاالت  -

 .6737آبان ماه  13تا  11داوري اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی. عضو پانل -

 .6737آبان ماه  13تا  11ساعت. 11یی به مدت اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریا داوري مقاالت -

 .6733ماه اردي بهشت  11تا  7ساعت 31به مدت  داوري مقاالت همايش تغيير اقليم در اكوسيستم هاي آبی  -

 


