
التحصيل  فارغ. ،متاهل و داراي دو فرزندو پرورش یافته بندر کنگان خوزي  7431متولد ،حسين رامشي 

رشته مهندسي شييت  و  فارغ التحصيل رشته علوم تجربي از دبيرستان آیت ا هلل طالقاني بندر کنگان ، 

يت  دانشيگاه  فارغ التحصيل کارشناسي ارشد رشيته شي   . 7411محيط زیست از دانشگاه آزاد الهيجان

 .  7431آزاد استمي بندر عباس 

 عضویت در گروه ها:

 مدیر گروه نرمتنان موسسه تحقيقا  شيت  ایران  

 سایر آبزیان )جلبک ،خيار دریایي و صدف ( شيت  ایران   عضو گروه

 در ایران Cmassعضو غواصان 

  7431از سال  تحقيقا  شيتتي نرمتنان خليج فارس ریئس ایستگاه

 31تا  11از سال ن ایستگاه تحقيقا  شيتتي نرمتنان خليج فارس معاو

از سال ( در ایستگاه و ماهيان تزیيني آب شور  و خيار دریایي مدیر کارگاه تکثير و پرورش آبزیان )صدف

 31تا  31

 7431محقق نمونه استان هرمزگان در سال 

 7431و  7431لهاي محقق نمونه پژوهشکده اکولوژي خليج فارس و دریاي عمان در سا

 کارشناس معين سازمان جهاد کشاورزي استان هرمزگان در غرب استان )بندر لنگه ، کيش و پارسيان (

در نمایشيگاه  وزار  جهياد کشياورزي   نمونيه  تکثير و پرورش صدف لب سياه بعنوان طرح انتخاب طرح 

و رم پژوهشي ریيس جمهيور  و دریافت لوح تقدیر از معاون محت 7431نوآوري و شکوفایي علمي در سال 

 دیدار با مقام معظم رهبري 

 کارهاي انجام داده :

   در رابطه صدف و خارتنان دانشجویي  هاي مشاور پروژه

 کشورمشاور چندین پروژه کارشناسي و کارشناسي ارشد دیگر در دانشگاه هاي مختلف 

 

و مهنيدس بهنيام    زاده صيحافي  خليج فارس به همراه دکتر حسيين  کتاب اطلس نرمتنانمؤلف 

 دقوقي

 

   7411در سال مجري پروژه تعيين مکان مناسب پرورش صدف محار



 

 7431در غرب هرمزگان  مجري پروژه ارزیابي ذخایر صدفهاي مروارید ساز محار

 مجري پروژه مانيتورینگ و مدیریت صيد صدف مروارید ساز در غرب هرمزگان جهت استحصال مروارید  

بيراي     صيدفهه  مرحليه تکنيک تکثير وپرورش صدف لب سياه تا مجري پروژه بدست آوردن 

 و انجام آن بصور  ساالنه   7434اولين بار در ایران 

با همکياري   7431 صدفهه بصور  انبوه مرحلهمجري پروژه  تکثير وپرورش صدف لب سياه تا 

 شيت  هرمزگان  

 لين بار براي او  Holothuria scabraمجري پروژه تکثير خيار دریایي گونه 

 Amphiperionمجري پروژه تکثير و پرورش ماهي تزیينيي آب شيور دلقيک مياهي  گونيه      

clarkii   براي اولين بار در ایران   7431در سال 

 تا کنون  7431مجري پروژه توسعه آبزي پروري در غرب هرمزگان از سال 

در هرمزگيان از    Saccostrea cucullataمجري پروژه ملي جمع آوري و پرورش صدف هاي خيوراکي  

  31سال 

محقق معین پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان در شهرستانهای بندر لنگه ، پارسییان و زیییره   

 کیش 

 کيش جزیره  آوري نوزاد اسکالوپ و پرورش آن در همکار پروژه جمع

 همکار پروژه شناسائي جلبکهاي ساحلي غرب هرمزگان

  جزایر)قشم ،هرمز ،الرک و هنگام(ساحلي  همکار پروژه شناسائي جلبکهاي

 همکار پروژه پراکنش نرمتنان جزایر خليج فارس

 آلبوم نرمتنان خليج فارسشناسایي و تهيه همکار پروژه 

 دریاي عمان غربيهمکار پروژه آلبوم نرمتنان حوزه 

 همکار پروژه بيولوژي ساردین ماهيان غرب هرمزگان  

 بررسي سيکل جنسي توتياي دریایي )نر و ماده( در زیستگاه بندر بستانه

 7411مسئول کشت غذاي زنده در پروژه تکثير صدف لب سياه در سال 

 مروارید ساز محار بررسي موجودا  مزاحم در زیستگاههاي صدف

 در بندر لنگه  صدف زني اسپا  یا صدفهه آوري گزارش مقدماتي از جمع

 صدف محارجهت جمع آوري صدفهه آور  ترین نوع جمعبهتعيين رش ازگ

 در زیستگاه الوان   بررسي سيکل جنسي صدف محار

 بررسي پراکنش صدف محار در بندر نخيلو 

 اهميت تکثير و پرورش صدف مروارید ساز لب سياه  در سمينار باز سازي ذخایر  آبهاي جنيوب 

7434    

 نطقه بندرلنگهخيار دریایي در م شناسایي  گزارش مقدماتي از

در آبهاي خليج فارس )جزیيره    Thelenota ananasشناسایي یک گونه خيار دریایي کمياب 

  فارور(

 بررسي پراکنش و برآورد زیتوده جلبکهاي دریایي در سواحل برخي جزایر خليج فارس 



در غيرب جزیيره     Pinctada radiateپویایي شناسي جمعيت دوکفه اي مروارید ساز محيار  

   الوان

توسيط   Isochrysis aff galbanaبررسي تاثير درجه حرار  بر ميزان فيلتراسييون جلبيک   

 صدفهه هاي صدف مروارید ساز لب سياه  

سيواحل جنيوبي ایيران       Echinodermata mathaeiارزیابي سييکل تولييد مثليي توتيياي دریيایي     

  )بستانه(در فصل بهار بر اساس اختصاصا  هيستولوژیک سيتولوژیک تخمدان

 بررسي سيکل توليد مثلي توتياي دریایي گونه

Echinodermata mathaei        در سواحل خليج فارس )بستانه(در فصيل بهيار بير اسياس خصوصييا

 هيستولوژیکي بيضه 

 

 در دو زیستگاه زییره الوان Pinctada radiataمعیت صدف های مرواریدساز محار پویایی شناسی ز

 
ییره  در اطیراف زی  Pinctada radiateبررسی وضعیت زیستگاه های طبیعی صیدف مرواریدسیاز محیار     

 الوان، شمال خلیج فارس

 

 Holothuriaهای تغذیه ای و سییک  نقیز زدن روزانیه خییار درییایی       تأثیر تغییرات دما بر روی فعالیت 

parva 

 
 

 

 

The effects of dietary supplements of polyunsaturated 

fatty acid on pearl oyster, Pinctada margaritifera L., 

gonad composition and reproductive output 

 

 

Proximate and fatty acid composition of the gonads of wild versus 

hatchery –conditioned Pinctada margaritifera broodstock 

 
Effects of location and time of Pinctada margaritifera spat transfer from 

hatchery, on its growth and mortality in the sea 

 

 

Breeding and larval rearing of the sea cucumber Holothuria leucospilota 

Brandt (Holothuria vegabunda Selenka) from the northern Persian Gulf, 

Iran 
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