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دانشگاه محل تحصیل رشته تحصیلی مدرك تحصیلی* ردیف 
 سال اخذ
مدرك 

توضیحات  لمعد

  90/13 1368 تهران علوم جانوري کارشناسی 1

2 
کارشناسی 

 ارشد(معادل) 
 بیولوژي ماهیان دریا

تربیت مدرس (نور -
 مازندران)

1379 18/17  

 بیولوژي ماهیان دریا کارشناسی ارشد 3
علوم و فنون دریایی 

 خرمشهر
1385 49/17 

با پذیرش نیمی از 
واحدهاي گذرانده 
 شده در مقطع معادل

4 
دانشجوي 

 دکتري
 بوم شناسی دریا

موسسه تحقیقات علوم 
 شیالتی کشور

   

 کارشناسی ارشد : تعیین سن هامور معمولی هرمزگان با استفاده از برش سنگ گوشمعادل عنوان پایان نامه  -

 کارشناسی ارشد : مطالعه تنوع، تراکم و پراکنش گیش ماهیان آبهاي هرمزگان عنوان پایان نامه -

 تنوع گونه اي کفزیان آبهاي دریایی هرمزگان: عنوان پایان نامه دکتري  -

 

   
 

 10/11/1397 :تاریخ تکمیل فرم

 
وزارت جهاد کشاورزي 

 سازمان تحقیقات  و آموزش کشاورزي
 موسسه تحقیقات شیالت ایران 

فرم اطالعات محققین 
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 ):- آموزش ضمن خدمت (دوره هاي کوتاه مدت12

 مکان زمان برگزاري عنوان دوره
مدت دوره 

 (ساعت/واحد)
 نمره

 3/11/71تا22/10 آمار حیاتی 
مرکز آموزش عالی علوم وصنایع 

 شیالتی (بوشهر)
 5/14  س60

 5/18  س60 جهاد دانشگاهی استان کرمان 24/5/72 تا 14/4 بیسیک مقدماتی 
MS-DOS19  س60 جهاد دانشگاهی استان کرمان 14/6/72 تا 3/5  مقدماتی 

 آموزش جهاد سازندگی هرمزگان 24/12/74 تا 29/7  جهاد)5آموزش زبان انگلیسی (سطح
 س 40

 واحد)2(
4/16 

 21/4/75 تا 13/4 روش هاي تعیین سن ماهیان 
مرکز آموزش عالی میرزا 

 کوچک خان

 3 س (68
 واحد)

75/19 

 25/4/78 تا 19/4 روش تحقیق در علوم شیالتی
مرکز آموزش عالی علوم وصنایع 

 شیالتی (بندرعباس)
 2 س (32

 واحد)
19 

 21/6/78 تا 15/6 رفتار شناسی ماهی 
مرکز آموزش عالی علوم وصنایع 

 شیالتی (بوشهر)
 2 س (34

 واحد)
20 

 10/10/78 تا 10/9 کاربرد رایانه در مدیریت 
مرکز آموزش مدیریت دولتی 

 هرمزگان
 %5/93  س32

Fish Aging Techniques using 
Otolith 

29 Oct. – 12 
Nov. 2001 KISR (Kuwait) 80س   

 26/9/81 تا 19/9 کاربرد و تجزیه و تحلیل داده هاي اکولوژیک
مرکز آموزش عالی علوم وصنایع 

 شیالتی (بوشهر)

 2 س (68
 واحد)

20 

 10/5/83 تا 5/5 )1 (مهارتITآموزش 
پژوهشکده اکولوژي خلیج فارس و 

دریاي عمان (زیر نظر آموزش 
 جهاد هرمزگان)

 19  س12

 24/5/83 تا 11/5 )2 (مهارتITآموزش 
پژوهشکده اکولوژي خلیج فارس و 

دریاي عمان (زیر نظر آموزش 
 جهاد هرمزگان)

 19  س8

 27/12/83 تا MS Word( 13/12: 3 (مهارتITآموزش 
پژوهشکده اکولوژي خلیج فارس و 

دریاي عمان (زیر نظر آموزش 
 جهاد هرمزگان)

 20  س26

 20  س26 (زیر نظر آموزش جهاد هرمزگان) 20/11/84 تا IT) PowerPoint( 10/10آموزش 
 20  س26 (زیر نظر آموزش جهاد هرمزگان) 17/11/84 تا IT) Access( 19/10آموزش 
 20  س12 (زیر نظر آموزش جهاد هرمزگان) 7/12/84 تا IT) Internet( 25/11آموزش 

 در GIS و RSضرورت استفاده از 
 برنامه ریزي

 10/9/84 تا 5/9
پژوهشکده اکولوژي خلیج فارس و 

دریاي عمان (زیر نظر مؤسسه و 
 جهاد)

 19  س51
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 ):- آموزش ضمن خدمت (دوره هاي کوتاه مدت12

 مکان زمان برگزاري عنوان دوره
مدت دوره 

 (ساعت/واحد)
 نمره

GIS1/5/85 تا 24/4  پیشرفته 
مرکز آموزش عالی میرزا 

 (زیر نظر مؤسسه و کوچک خان
 جهاد)

 19  س51

الزامات عمومی براي احراز صالحیت 
آزمایشگاه هاي آزمون و کالیبراسیون 

)ISO/IEC 17025( 
18-20 Dec. 2006 

پژوهشکده اکولوژي خلیج فارس و 
دریاي عمان (زیر نظر مؤسسه و 

 پژوهشکده توسعه مدیریت ایران)
   س24

تخمین عدم قطعیت اندازه گیري در 
 ISO/IEC 17025( 4-5 Feb. 2007آزمایشگاه هاي آزمون (

مؤسسه تحقیقات شیالت ایران 
 (پژوهشکده توسعه مدیریت ایران)

   س16

 Apr. 2007 30-29 صحه گذاري روش هاي آزمون

پژوهشکده اکولوژي خلیج فارس و 
دریاي عمان (زیر نظر مؤسسه و 

 پژوهشکده توسعه مدیریت ایران)
   س24

سیستم کیفیت آزمایشگاه هاي ممیزي داخلی 
 ISO/IECآزمون بر اساس استاندارد (

17025( 

30th June & 1st 
July 2007 

مؤسسه تحقیقات شیالت ایران 
 (پژوهشکده توسعه مدیریت ایران)

   س24

 9/8/1388 تا 6/8 سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی
پژوهشکده اکولوژي خلیج فارس و 

دریاي عمان (زیر نظر آموزش 
 جهاد هرمزگان)

 19  س30

 20/12/1388 و 19/12 کاربرد نانوتکنولوژي در بخش کشاورزي
پژوهشکده اکولوژي خلیج فارس و 

دریاي عمان (زیر نظر آموزش 
 جهاد هرمزگان)

 18  س12

   س24 دانشگاه هرمزگان 1388اسفند  آبسنگهاي مرجانی خلیج فارس

Fish Trawling Management 15-17 Apr. 2008 
جزیره کیش (زیر نظر شیالت ایران 

 و فائو)
   س24

Stock assessment & management 
Of prawn fisheries in the Persian 
Gulf 

15-19 Nov. 2008 س30 دانشگاه هرمزگان   

 23/10/88 و 22 عدم قطعیت اندازه گیري (کالیبراسیون وآزمون)
پژوهشکده اکولوژي خلیج فارس و 

دریاي عمان (زیر نظر سازمان 
 استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران)

   س16

Stock assessment & fisheries 
management on tuna and tuna-
like species in the Persian Gulf 

31 Jan. & 1 Feb. 
2009 

   س16 دانشگاه هرمزگان

Stock indicators & stock status 
reporting 26-29 July 2009 (زیر نظر شیالت ایران و فائو) س32 تهران   
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 ):- آموزش ضمن خدمت (دوره هاي کوتاه مدت12

 مکان زمان برگزاري عنوان دوره
مدت دوره 

 (ساعت/واحد)
 نمره

Dynamics & controlling 
Cochlodinium sp. Bloom  in the 
Persian Gulf & Oman sea 

4 Mar. 2009 
پژوهشکده اکولوژي خلیج فارس و 

 دریاي عمان
   س8

Comparison review of 
Cochlodinium bloom in Iranian 
waters of the Persian Gulf and 
Oman Sea and the coastal waters 
of Korea 

1 Aug. 2009 
پژوهشکده اکولوژي خلیج فارس و 

 دریاي عمان
   س8

 در يكيناميدرودي هي با مدل سازییآشنا
 ي شناسانوسياق

 12/3/89 تا 8/3
پژوهشکده اکولوژي خلیج فارس و 

 دریاي عمان
   س30

 و کاربرد آن PCA ي با آزمون آمارییآشنا
 يالتي شقاتيدر تحق

 29/4/89 تا 25/4
پژوهشکده اکولوژي خلیج فارس و 

 دریاي عمان
   س36

Marine taxonomy 20 Sep. - 1 Oct. 
2010 

شبکه اقیانوس شناسی کشورهاي 
 ، ازمیر، ترکیه(INOC)اسالمی 

   س60

Continuous Flow Analyses 1 – 4 Nov. 2010 

پژوهشکده اکولوژي خلیج فارس و 
دریاي عمان (زیر نظر 

SKALAR( 
   س30

 17/7/1391 تا 15/7 اصول بایگانی و مکاتبات اداري

پژوهشکده اکولوژي خلیج فارس و 
دریاي عمان (زیر نظر آموزش 

 جهاد هرمزگان)
 19  س18

 جهت سنجش CTDاصول کار با دستگاه 
 پارامترهاي فیزیکوشیمیایی

 30/8/1391 تا 27/8

پژوهشکده اکولوژي خلیج فارس و 
دریاي عمان (زیر نظر آموزش 

 جهاد هرمزگان)
 19  س28

Online monitoring of  
environmental factors in Persian 
Gulf 

30 Apr. 2013 
پژوهشکده اکولوژي خلیج فارس و 

 دریاي عمان
   س8

 16/5/1392 تا Tradus 13/5آشنایی با نرم افزار مترجم متن 
پژوهشکده اکولوژي خلیج فارس و 

 دریاي عمان
   س24

 22/7/1392 تا GIS 13/7کارگاه آموزشی اصول و مبانی 

پژوهشکده اکولوژي خلیج فارس و 
دریاي عمان (زیر نظر آموزش 

 جهاد هرمزگان)
 19  س48

Advanced Stock Assessment 16-19 Dec. 2013 

پژوهشکده اکولوژي خلیج فارس و 
دریاي عمان (زیر نظر موسسه 

تحقیقات علوم شیالتی کشور و 
FAO( 

   س32
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 : - پروژه ها و طرحهاي تحقیقاتی13 

شماره مصوب عنوان پروژه/طرح 
نوع 
 *تحقیق

واحد اجرا 
سمت در 

پروژه/طرح 
وضعیت 

** 

سال 
شروع 

سال 
خاتمه 

شماره 
ثبت 

گزارش 
نهایی 

فرهنگ اسامی و اطلس تهیه 
 و دریاي ماهیان خلیج فارس

 عمان
 

70-0710243000-

02 
پروژه 
 مستقل

مرکز تحقیقات 
شیالتی دریاي 

 عمان

همکار 
 اصلی

 - 1372 1370 مختومه

 خلیج انبرآورد ذخایر کفزي
روش مساحت فارس با 

 جاروب شده
 

73-0710343000-

03 
پروژه 
 مستقل

مرکز تحقیقات 
شیالتی دریاي 

 عمان

همکار 
 اصلی

  1374 1373 مختومه

 بررسی زیستی هامور ماهیان
  هرمزگانغالب

72-0710243000-

03 
پروژه 
 مستقل

مرکز تحقیقات 
شیالتی دریاي 

 عمان

 263/83 1375 1373 مختومه مجري

بررسی هیدروبیولوژي 
آبهاي منطقه خوران منشعب 

 از الفت و خمیر

77-0710221000-

01 

پروژه 
 مستقل

پژوهشکده 
اکولوژي خلیج 
فارس و دریاي 

 عمان

همکار 
 اصلی

 

 757/83 1379 1377 مختومه

بررسی وضعیت ذخائر 
ماهیان یال اسبی در آبهاي 

 استان  هرمزگان 

05-0710321000-
78 

پروژه 
 مستقل

پژوهشکده 
اکولوژي خلیج 
فارس و دریاي 

 عمان

همکار 
 اصلی

 15/82 1380 1378 مختومه

ترکیب و فراوانی صید میگو 
 در منطقه چاهو شرقی 

79-0710343000-

03 

پروژه 
 مستقل

پژوهشکده 
اکولوژي خلیج 
فارس و دریاي 

 عمان

همکار 
 اصلی

 66/83 1380 1379 مختومه

پایش ذخایر کفزیان 
آب هاي استان هرمزگان به 

 روش مساحت جاروب شده 

05-0710343000-
80 

پروژه 
 مستقل

پژوهشکده 
اکولوژي خلیج 
فارس و دریاي 

 عمان

 126/83 1381 1380 مختومه مجري

بررسی رژیم غذایی ماهی 
 Pampusحلوا سفید 

argenteus در 
 صیدگاههاي استان هرمزگان 

80-0710143000-

07 

پروژه 
 مستقل

پژوهشکده 
اکولوژي خلیج 
فارس و دریاي 

 عمان

همکار 
 اصلی

 1098/82 1381 1380 مختومه

بررسی وضعیت ذخایر 
ماهیان تزئینی در حال 

 بهره برداري

02-0710343000-
80 

پروژه 
 مستقل

پژوهشکده 
اکولوژي خلیج 
فارس و دریاي 

 عمان

همکار 
 اصلی

 1297/83 1382 1380 مختومه



 19 از 6 صفحه 
 

شماره مصوب عنوان پروژه/طرح 
نوع 
 *تحقیق

واحد اجرا 
سمت در 

پروژه/طرح 
وضعیت 

** 

سال 
شروع 

سال 
خاتمه 

شماره 
ثبت 

گزارش 
نهایی 

بررسی پراکنش، تعیین 
بیوماس و تهیه اطلس از 
گیاهان دریایی سواحل 

خلیج فارس و دریاي عمان 

05-0710139000-
81 

پروژه 
 مستقل

پژوهشکده 
اکولوژي خلیج 
فارس و دریاي 

 عمان

 همکار
 اصلی

 - 1382 1380 مختومه

پایش ذخایر کفزیان دریاي 
عمان به روش مساحت 

 جاروب شده

05-0710336000-
81 

پروژه 
 ملی

ستاد مرکزي 
موسسه تحقیقات 

شیالت ایران 

همکار 
 اصلی

 980/82 1382 1381 مختومه

بررسی برخی از ویژگی هاي 
زیستی سنگسر معمولی، 

شوریده و میش ماهی در 
 آبهاي استان هرمزگان

06-0710343000-
81 

پروژه 
 مستقل

پژوهشکده 
اکولوژي خلیج 
فارس و دریاي 

 عمان

همکار 
 اصلی

 222/85 1383 1381 مختومه

تعیین میزان توده زنده 
کفزیان خلیج فارس و 
دریاي عمان به روش 
 مساحت جاروب شده 

43-0710336000-
82 

طرح 
 ملی

ستاد مرکزي 
موسسه تحقیقات 

شیالت ایران 

همکار 
 اصلی

 689/84 1383 1382 مختومه

تعیین میزان توده زنده 
کفزیان آبهاي استان 

هرمزگان به روش مساحت 
 جاروب شده

45-0710338000-
82 

پروژه 
زیر 

 طرح

پژوهشکده 
اکولوژي خلیج 
فارس و دریاي 

 عمان

 285/85 1383 1382 مختومه مجري

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

83049-0000-02-
200000-100-0 

پروژه 
 ملی

ستاد مرکزي 
موسسه تحقیقات 

شیالت ایران 

 همکار
 اصلی

 1461/89 1388 1383 مختومه

 ري ذخايستي زيبررس
 و ني (ساردزي رانيسطحز

 يدرآبها )انيموتوماه
 استان هرمزگان يساحل

 قشم و بندرلنگه) با رهي(جز
تاکید  بر دماي سطحی آب، 

پراکنش پالنکتونی و 
 aکلروفیل 

86017-0000-02-
200000-029-2 

پروژه 
 مستقل

پژوهشکده 
اکولوژي خلیج 
فارس و دریاي 

 عمان

 617/88 1387 1385 مختومه مشاور

 ريمطالعه تاث
 يسازي  غنيتوپالنکتون هايف

 يشده با عصاره جلبک ها
 بر رشد و يماکروسکوپ

پروژه  86049-12-75-2
 مستقل

پژوهشکده 
اکولوژي خلیج 
فارس و دریاي 

 عمان

 همکار
 اصلی

 39668/90 1388 1386 مختومه
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شماره مصوب عنوان پروژه/طرح 
نوع 
 *تحقیق

واحد اجرا 
سمت در 

پروژه/طرح 
وضعیت 

** 

سال 
شروع 

سال 
خاتمه 

شماره 
ثبت 

گزارش 
نهایی 

 يگوي الرو ميبازماندگ
 يهند

طراحی و استقرار سیستم 
 در 17025ایزو 

آزمایشگاه هاي پژوهشکده 
اکولوژي خلیج فارس و 

 دریاي عمان

86053-8603-12-
75-2 

پروژه 
 مستقل

پژوهشکده 
اکولوژي خلیج 
فارس و دریاي 

 عمان

همکار 
 اصلی

 349/89 1389 1386 مختومه

لبررسی اکولوژي ماهی گ 
در مناطق ساحلی  خورك

 هرمزگان

پروژه  74068-34/100
 خاص

پژوهشکده 
اکولوژي خلیج 
فارس و دریاي 

 عمان

همکار 
 اصلی

  1388 1387 مختومه

 يمطالعه جامع پساب صنعت
 بندرعباس شگاهيپاال

 يطيست محي اثرات بالقوه زو
 ي ساحلستميآن بر اکوس

منطقه 
 تا ي آلودگزاني رساندن مو

 ي جهانيسطح استانداردها

پ ن ب ع 
/84/87/793 
 

90137-12-75-4 

پروژه 
 خاص

پژوهشکده 
اکولوژي خلیج 
فارس و دریاي 

 عمان

همکار 
 اصلی

 1387 مختومه
 

1/12/90 

1389 
 

1/11/92 

 
 

19/10/97 
54813 

بررسی قابلیت استفاده از 
صدف نرمتنان دوکفه اي 

بعنوان کرونومتر زیستی براي 
ارزیابی کیفی اکوسیستم 

 فاز –دریایی خلیج فارس 
نخست دو گونه صدف 

 مرواریدساز

پروژه  87045-12-12-4
 مستقل

ستاد مرکزي 
موسسه تحقیقات 

شیالت ایران 

 41580 1390 1387 مختومه همکار

استانداردسازي عملیات 
بیمه گري و ارزیابی خسارت 

و تدوین دستورالعمل 
شناسایی عوامل خطر 
مدیریتی و قهري در 

واحدهاي پرورش میگو و 
مطالعه بیمه پذیري مراکز 

 تکثیر میگو

88072-8803-12-
12-014 

طرح 
 ملی

ستاد مرکزي 
موسسه تحقیقات 

شیالت ایران 

 1393 1390 1388 مختومه همکار
43551 

 موثربر ي پارامتر هانییتع
 جلبک ییرشد و شکوفا

Cochlodinium 
polkrikoides 

پروژه  75-2 -12 -88024
مستقل 
 (کشند)

پژوهشکده 
اکولوژي خلیج 
فارس و دریاي 

 26/3/92 1391 1388 مختومه همکار
43085 



 19 از 8 صفحه 
 

شماره مصوب عنوان پروژه/طرح 
نوع 
 *تحقیق

واحد اجرا 
سمت در 

پروژه/طرح 
وضعیت 

** 

سال 
شروع 

سال 
خاتمه 

شماره 
ثبت 

گزارش 
نهایی 

 عمان

تعیین میزان توده زنده 
کفزیان خلیج فارس و 
دریاي عمان به روش 
 مساحت جاروب شده

طرح  88029-12-12-0
 ملی

ستاد مرکزي 
موسسه تحقیقات 

شیالت ایران 

مجري استان 
 هرمزگان

 42037 1391 1388 مختومه

بررسی سیست انواع 
داینوفالژله ها در رسوبات 

دریایی آبهاي استان 
هرمزگان به منظور تعیین 

ارتباط آنها با پدیده 
 شکوفایی جلبک مضر

پروژه  89073-12-75-2
 مستقل

پژوهشکده 
اکولوژي خلیج 
فارس و دریاي 

عمان 

همکار 
 اصلی

 46176 1390 1389 مختومه
25/8/93 

بررسی وضعیت ذخایر 
صدف هاي مرواریدساز 

 Pinctadaمحار (

radiata( در زیستگاه هاي 
هرمزگان مناطق غربی استان 
با تاکید بر عوامل 

اکولوژیک 

پروژه  89111-12-75-2
 مستقل

پژوهشکده 
اکولوژي خلیج 
فارس و دریاي 

عمان 

 93 1391 1389 مختومه همکار
45465 

پایش ماهواره اي روند 
گسترش کشند قرمز در 

 خلیج فارس و دریاي عمان

پروژه  89089-12-75-2
 مستقل

پژوهشکده 
اکولوژي خلیج 
فارس و دریاي 

 عمان

همکار 
 اصلی

 11/06/97 1/7/1391 1/7/1389 مختومه
54212 

 از ي اثرات ناشيبررس
 يهاستگاهيز استقرار
 يهاسمي بر ارگانيمصنوع

 ي ساحليهاآب دریی ايدر
 شهر  بندرعباس

پروژه  90127-12-75-2
 خاص

پژوهشکده 
اکولوژي خلیج 
فارس و دریاي 

 عمان

همکار 
 اصلی

 2/12/94 1/10/91 1/4/90 مختومه
48278 

 

منابع شیالتی پایش 
زیستگاههاي مصنوعی در 
آبهاي شرق جزیره کیش 

90099-12-75-4 
 

پروژه 
 خاص

پژوهشکده 
اکولوژي خلیج 
فارس و دریاي 

 عمان

 10/9/93 1/7/92 1/7/90 مختومه همکار
46257 

بررسی و تعیین موقعیت 
هاي استقرار زیستگاه

مصنوعی در آبهاي حوزه 
شمالی خلیج فارس (استان 

هرمزگان) 

پروژه  90128-12-75-4
 خاص

پژوهشکده 
اکولوژي خلیج 
فارس و دریاي 

 عمان

  28/12/92 1/10/90 مختومه همکار



 19 از 9 صفحه 
 

شماره مصوب عنوان پروژه/طرح 
نوع 
 *تحقیق

واحد اجرا 
سمت در 

پروژه/طرح 
وضعیت 

** 

سال 
شروع 

سال 
خاتمه 

شماره 
ثبت 

گزارش 
نهایی 

 ي جلبکیی شکوفاشيپا
 جي خلي ساحليدرآبها

 يايفارس ودر
 استان يعمان(محدوده آبها

هرمزگان) 

91108-12-75-2 
 

پروژه 
ملی 

 (کشند)

پژوهشکده 
اکولوژي خلیج 
فارس و دریاي 

 عمان

 95 1392 1391 مختومه همکار
47205 

ارزیابی خصوصیات فیزیکی 
و شیمیایی آب و ارتباط آنها 

 در آب هاي aبا کلروفیل 
ساحلی خلیج فارس و دریاي 

عمان (محدوده استان 
هرمزگان) 

پروژه  91110-12-75-2
ملی 

 (کشند)

پژوهشکده 
اکولوژي خلیج 
فارس و دریاي 

 عمان

 16/9/94 1/7/92 1/1/91 مختومه همکار
48280 

 و اءي احيامکان سنج
 ي مرجانري ذخايبازساز

 الرك رهي جزراموني پيآبها

پروژه  91118-12-75-4
 خاص

پژوهشکده 
اکولوژي خلیج 
فارس و دریاي 

 عمان

 28/8/94 1/1/93 1/4/91 مختومه همکار
48222 

جداسازي و تعیین 
پارامترهاي موثر بر رشد و 

شکوفایی جلبک هاي مضر 
از آب هاي خلیج فارس و 

دریاي عمان 

پژوهشکده   91120-12-75-2
اکولوژي خلیج 
فارس و دریاي 

 عمان

همکار 
 اصلی

 30/8/96 1/4/94 1/4/91 مختومه
52608 

بررسی جمعیت شناسی 
میگوي سفید 

)Metapenaeus 

affinis در سواحل شمالی (
خلیج فارس 

91002-9153-12-
75-14 

 اکولوپژوهشکده  
ژي خلیج فارس و 

 دریاي عمان

 10/12/92 1/8/92 1/10/91 مختومه همکار
49357 

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

پروژه  91141-12-12-0
 ملی

ستاد مرکزي 
موسسه تحقیقات 

شیالت ایران 

مجري 
(استان 

 هرمزگان)

 20/9/95 1/1/95 1/10/91 مختومه
50819 

مطالعه تاثیر پارامترهاي 
فیزیکی، بیولوژیک و 

شیمیائی بر روي رشد و 
شکوفایی جلبکهاي مضر 

 اکولوپژوهشکده   91137-12-75-2
ژي خلیج فارس و 

 دریاي عمان

همکار 
 اصلی

 22/6/96 1/10/93 1/10/91 مختومه
52302 

ارزیابی مخاطرات 
آزمایشگاههاي پژوهشکده 

اکولوژي خلیج فارس و 

92001-9160-12-
12-12 

پروژه 
 ملی

ستاد مرکزي 
موسسه تحقیقات 

شیالت ایران 

همکار 
 اصلی

 12/5/95 1/5/94 1/6/92 مختومه
49948 



 19 از 10 صفحه 
 

شماره مصوب عنوان پروژه/طرح 
نوع 
 *تحقیق

واحد اجرا 
سمت در 

پروژه/طرح 
وضعیت 

** 

سال 
شروع 

سال 
خاتمه 

شماره 
ثبت 

گزارش 
نهایی 

دریاي عمان 

جداسازي ، شناسایی و 
ارزیابی فعالیت ضد 

هاي میکروبی اکتینومیست
دریایی از رسوبات دریاي 

عمان 

پروژه  92137-12-75-2
 مستقل

پژوهشکده 
اکولوژي خلیج 
فارس و دریاي 

 عمان

  29/6/93 1/7/92 مختومه همکار

بررسی برخی از ویژگی هاي 
زیست شناسی گیش 

پوزه دراز 
(Carangoides 
chrysophrys) در 

 آبهاي استان هرمزگان

پروژه  92155-12-75-2
 مستقل

پژوهشکده 
اکولوژي خلیج 
فارس و دریاي 

 عمان

 28/12/94 1/4/94 1/10/92 مختومه مشاور
49028 

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

940054-024-12-
12-0  

پروژه 
 ملی

ستاد مرکزي 
موسسه تحقیقات 

شیالت ایران 

 همکار
 اصلی

 22/12/96 1/5/96 1/5/94 مختومه
53223 

بررسی شرایط محیطی مزارع 
پرورش میگو در منطقه تیاب 

شمالی استان هرمزگان 

پروژه  95119-12-75-4
 مستقل

پژوهشکده 
اکولوژي خلیج 
فارس و دریاي 

 عمان

همکار 
 ياصل

1/10/96 1/4/95 مختومه  16/10/97 
  ثبت موقت

بررسی ساختار جمعیت، 
تعیین تنوع و الگوي پراکنش 

ماهیان منطقه حفاظت شده 
حرا قشم 

950991-073-12-
75-24 

پروژه 
 خاص

پژوهشکده 
اکولوژي خلیج 
فارس و دریاي 

 عمان

همکار 
 ياصل

1/3/97 1/6/95 مختومه  2/5/97 
54056 

 

ایجاد و پیاده سازي داده 
هاي مکانی شیالتی (استان 

 Arcهرمزگان) با استفاده از 
GIS 

پروژه  95111-12-75-4
 خاص

پژوهشکده 
اکولوژي خلیج 
فارس و دریاي 

 عمان

همکار 
 ياصل

1/1/96 1/7/95 مختومه  13/2/96 
51886 

 

ارزیابی شرایط محیطی 
برخی از زیستگاههاي میگو 

در شرق استان 
هرمزگان(خورهاي تیاب ، 
یک شوبه ،الفت و خمیر) 

95001-9556-12-
75-14 

پروژه 
 خاص

پژوهشکده 
اکولوژي خلیج 
فارس و دریاي 

 عمان

همکار 
 ياصل

1/2/96 1/7/95 مختومه  19/3/97 
53745 

 

بررسی پالنکتونهاي گیاهی ، 
جانوري و 

ایکتیوپالنکتونهادر 

95003-9556-12-
75-14 

پروژه 
 خاص

پژوهشکده 
اکولوژي خلیج 
فارس و دریاي 

1/9/96 1/7/95 مختومه مشاور  5/4/97 
53744 

 



 19 از 11 صفحه 
 

شماره مصوب عنوان پروژه/طرح 
نوع 
 *تحقیق

واحد اجرا 
سمت در 

پروژه/طرح 
وضعیت 

** 

سال 
شروع 

سال 
خاتمه 

شماره 
ثبت 

گزارش 
نهایی 

زیستگاههاي میگوي موزي 
در شرق استان هرمزگان ( 

خوریات تیاب، الفت و 
خمیر و یک شوبه 

 عمان

تاثیر دوره تاریکی و 
روشنایی بر ترکیب صید 

برخی ماهیان کفزي خلیج 
فارس 

پروژه  95126-12-12-0
 ملی

ستاد مرکزي 
موسسه تحقیقات 

شیالت ایران 

 15/8/97 1/8/97 1/8/95 مختومه مجري
 ثبت موقت

بررسی عملکرد مدیریت 
مزارع پرورش میگوي 

 Litopenaeusپاسفید 

vannamei در منطقه 
تیاب شمالی 

پروژه  95122-12-75-4
 ملی

ستاد مرکزي 
موسسه تحقیقات 

شیالت ایران 

1/11/95 1/8/95 مختومه همکار  15/12/96 
53174 

ارزیابی تنوع و برآورد زي 
توده ماهیان با تاکید بر 

مدیریت شیالتی در زیستگاه 
هاي مصنوعی بندر بستانه و 

بندر سلخ(خلیج فارس) 

950614-020-12-
75-4 

پروژه 
 خاص

پژوهشکده 
اکولوژي خلیج 
فارس و دریاي 

 عمان

همکار 
 ياصل

1/4/97 1/10/95 مختومه  27/9/97 
 ثبت موقت

بررسی تراکم آبزیان شیالتی 
موجود در خوریات تیاب و 

جالبی 

961359-063-12-
75-24 

پروژه 
 خاص

پژوهشکده 
اکولوژي خلیج 
فارس و دریاي 

 عمان

در حال  مشاور
 اجرا

1/9/96 1/12/97   

ارزیابی و طبقه بندي 
حساسیت زیست محیطی 
مناطق مهم شیالتی استان 

هرمزگان 

961130-050-12-
75-2 

پروژه 
 خاص

پژوهشکده 
اکولوژي خلیج 
فارس و دریاي 

 عمان

همکار 
 اصلی

در حال 
 اجرا

1/10/96 1/4/98   

ارزیابی ریسک سالمت 
انسانی ناشی شده از آالینده 

هاي آلی و معدنی در آبزیان 
استان هرمزگان 

960862-035-12-
75-2 

پروژه 
 خاص

پژوهشکده 
اکولوژي خلیج 
فارس و دریاي 

 عمان

همکار 
 اصلی

در حال 
 اجرا

1/8/96 1/8/98   

برآورد ذخایر گونه هاي 
غالب ماهیان زینتی در آبهاي 

(فاز اول  استان هرمزگان
جزیره الرك) 

 

960816-026-12-
75-2 

پروژه 
 خاص

پژوهشکده 
اکولوژي خلیج 
فارس و دریاي 

 عمان

همکار 
 اصلی

در حال 
 اجرا

1/12/96 1/9/98   



 19 از 12 صفحه 
 

شماره مصوب عنوان پروژه/طرح 
نوع 
 *تحقیق

واحد اجرا 
سمت در 

پروژه/طرح 
وضعیت 

** 

سال 
شروع 

سال 
خاتمه 

شماره 
ثبت 

گزارش 
نهایی 

طراحی و استقرار 
 ISO/IEC17025سیستم

ملی در آزمایشگاه هاي 
مراکز تابعه مؤسسه تحقیقات 

علوم شیالتی کشور فاز 
سوم:مرکز تحقیقات ژنتیک 

–و اصالح نژاد آبزیان

یاسوج،مرکز تحقیقات 
تنکابن و –ماهیان سردابی 

مرکز تحقیقات شیالتی 
ر آبهاي دور-چابها

970088-001-12-
12-0 

پروژه 
 ملی

ستاد مرکزي 
موسسه تحقیقات 

 شیالت ایران

در حال  مشاور
 اجرا

1/2/97 1/11/98   

شناسایی صیدگاه هاي جدید 
فانوس ماهیان در آبهاي 

دریاي عمان 

970684-014-12-
75-2 

پروژه 
 خاص

پژوهشکده 
اکولوژي خلیج 
فارس و دریاي 

 عمان

همکار 
 اصلی

در حال 
 اجرا

1/7/97 1/7/99   

بررسی ذخایر آبزیان اعماق 
آب هاي ایرانی دریاي عمان 

970697-015-12-
75-2 

پروژه 
 خاص

پژوهشکده 
اکولوژي خلیج 
فارس و دریاي 

 عمان

همکار 
 اصلی

در حال 
 اجرا

1/9/97 1/9/99   

بررسی تغییرات و روابط 
جوامع میکرو زئوپالنکتون با 

توده زنده ماهیان کفزي 
اقتصادي در آبهاي ایرانی 

ن  دریاي عما–خلیج فارس 

961668-96070-
9602-102-12-

75-128 

پروژه 
 زیرطرح

پژوهشکده 
اکولوژي خلیج 
فارس و دریاي 

 عمان

در حال  مشاور
 اجرا

1/7/96 1/1/1400   

اثر تغییرات زمانی و مکانی 
فلزات سنگین رسوبات بر 

توده زنده ماهیان کفزي 
اقتصادي در آبهاي خلیج 

فارس و دریاي عمان 

961663-097-12-
75-2 

پروژه 
 زیرطرح

پژوهشکده 
اکولوژي خلیج 
فارس و دریاي 

 عمان

همکار 
 اصلی

در حال 
 اجرا

1/7/96 1/1/1400   

برآورد میزان توده زنده 
کفزیان کمتر بهره برداري 
شده خلیج فارس و دریاي 

عمان به روش مساحت 
جاروب شده 

961656-96069-
9602-090-12-

12-128 

پروژه 
 زیرطرح

پژوهشکده 
اکولوژي خلیج 
فارس و دریاي 

 عمان

همکار 
 اصلی

در حال 
 اجرا

1/7/96 1/1/1400   

بررسی ساختار جمعیت 
ماهیان کفزي استان 

961660-96069-
9602-094-12-

پروژه 
 زیرطرح

پژوهشکده 
اکولوژي خلیج 

در حال  مجري
 اجرا

1/7/96 1/1/1400   



 19 از 13 صفحه 
 

شماره مصوب عنوان پروژه/طرح 
نوع 
 *تحقیق

واحد اجرا 
سمت در 

پروژه/طرح 
وضعیت 

** 

سال 
شروع 

سال 
خاتمه 

شماره 
ثبت 

گزارش 
نهایی 

فارس و دریاي  128-75هرمزگان 
 عمان

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

96069-9602-
087-12-12-018 

پژوهشکده  طرح
اکولوژي خلیج 
فارس و دریاي 

 عمان

مجري 
(استان 

 هرمزگان)

در حال 
 اجرا

1/7/96 1/1/1400   

بررسی وضعیت صید ذخایر 
ماهی یال اسبی سربزرگ در 

آب هاي استان هرمزگان 
(خلیج فارس و دریاي 

عمان) 

970764-017-12-
75-24 

پروژه 
 مستقل

پژوهشکده 
اکولوژي خلیج 
فارس و دریاي 

 عمان

همکار 
 اصلی

در حال 
 اجرا

1/10/97 1/4/1400   

  طرح مشترك، طرح مستقل، طرح خاص، طرح شوراي تحقیقات و فناوري استان    : پروژه، ع تحقیق  نو*
 مختومه، متوقف شده : در دست اجراء وضعیت  **

 

 …و ، ابتکار نوآوري ، اختراع- 14
تاریخ محل تایید یا ثبت* مورد ردیف 

1    

2    

.  ضروري است… تاییدکننده یا ثبت کننده نوآوري، اختراع، ابتکار و… ذکر عنوان شورا، کمیسیون ، کمیته، مجمع یا *
 همین جدول است. …محل درج اطالعات مربوط به شناسایی گونه یا گونه هاي جدید، رقم یا ارقام معرفی شده و -

 : - مقاالت علمی و پژوهشی15
ف  
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دوجنسی پیش مادگی در هامور معمولی  1
Epinephelus coioides H. 

 *  
اولین کنگره 

 جانورشناسی ایران
 اول 1376 

2 
معمولی سن، رشد و مرگ و میر در هامور 

(Epinephelus coioides H.)هرمزگان  
 *  

هشتمین کنفرانس 
سراسري زیست شناسی 

 ایران
 اول 1378 
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3 
Age and Growth of Orange-spotted 
grouper Epinephelus coioides (H.) 
from Hormuzgan, Iran 

*   

First 
International 
Conference on 
Fisheries, 
Aquaculture and 
Environment in 
the Northwest 
Indian Ocean 
(Oman) 

 اول 2001 

 *   برآورد پارامترهاي رشد هامور معمولی هرمزگان 4
مجله علوم دریایی 

 ایران
1 

)1(
1380 

 اول

5 Stock assessment of demersal 
resources in the Gulf of Oman 

*   
24th Pakistan 
Congress of 
Zoology 
(International) 

 دوم 2004 

6 Abundance of demersal fish resources 
in the Persian  gulf and Oman sea   * 

Journal of the 
Marine 
Biological 
Association of 
the United 
Kingdom 

6 2006 
(86) 

 سوم

7 
بررسی پراکنش و برآورد زیتوده جلبکهاي دریایی در 

سواحل و برخی جزایر خلیج فارس 
  * 

مجله علمی شیالت 
 ایران

 چهارم 1385 4

8 

 خانواده هاي خرچنگ معرفی

 :Crustacea: Decapoda)کاالپیده
Brachura: Calappidae) 

هرمزگان  استان ساحلی در آبهاي

 *  

 کنفرانس چهاردهمین

 دومین و سراسري

 المللی بین کنفرانس

ایران  شناسی زیست

 دوم 1385 

9 
معرفی گونه هاي خانواده سپرماهیان گزنده 

(DASYATIDAE)در آبهاي استان هرمزگان  
 *  

سمینار ملی 
زیست شناسی (دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد 
 مرند)

 دوم 1386 

10 

بررسی رژیم غذایی ماهی حلواسفید 
(Pampus argenteus) در صیدگاه هاي عمده 

 استان هرمزگان
  * 

مجله علمی شیالت 
 ایران

 سوم 1386 2
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11 

Age, growth and mortality rate of the 
Narrow-Barred Spanish Mackerel 
(Scomberomorus commerson Lacepede, 
1800) in coastal waters of Iran, from 
length frequency data 

  * 
Turkish Journal 
of  Fisheries and 
Aquatic 
Sciences 

2 2007 
(7) 

 پنجم

12 
Assessment of Ecological Parameters 
during Bloom of Cochlodinium 
polykrikoides in North Coast of Persian 
Gulf (IRAN- Bandar Abbas) 

 *  

4th National 
Seminar on 
Chemistry and 
Environment 
(PGOSERI) 

 پنجم 1389 

13 
Designing and establishment of ISO / IEC 
17025:2005 international standard system 
in the Persian Gulf and Oman Sea 
Ecology Research Center laboratories 

*   

4th National 
Seminar on 
Chemistry and 
Environment 
(PGOSERI) 

 پنجم 1389 

14 

 دهي شوري ماهيعي طبهي تغذيبررس
(Otolithes ruber) جيدر آبهاي استان هرمزگان(خل 

 فارس)
*   

 کنفرانس نيشانزدهم
 نيسراسري و چهارم

 يالمللنيکنفرانس ب
 راني ايشناسستيز

 دوم 1389 

15 

 Perophoridae  هاي خانواده ينيدي اسییشناسا
(Ascidiacea) جزرومدي سواحل نيدر منطقه ب 

  فارسجيبندرلنگه، خل
 *  

 کنفرانس نيشانزدهم
 نيسراسري و چهارم

 يالمللنيکنفرانس ب
 راني ايشناسستيز

 پنجم 1389 

16 
 Pomadasys)سنگسر معمولی  يعي طبهي تغذيبررس

kaakan)  در آبهاي استان هرمزگان
 مجله آبزیان و شیالت *  

 ،1سال 
 4شماره

1389 

 يسي عسوم-

حجت اله ي،کمال
 فرد- رضا يفروغ

 ي - عليدهقان
 يساالرپور

17 

بررسی و ارزیابی اکولوژیک منشاء تامین ذرات کربن 
 در آبهاي ساحلی استان هرمزگان (.P.O.C)آلی 

 (خوریات الفت و خمیر)
*   

نخستین همایش ملی 
علوم زیستی دریاي 

 مکران
 پنجم 1389 

18 
 Atrobucca)بررسی تولیدمثل ماهی شوریده تیره 

nibe)در آبهاي دریاي عمان  
 *  

کنگره بین المللی 
 1390  بیولوژي کاربردي

 يسي عسوم-

حجت اله ي، کمال
 فرد- رضا يفروغ
 اطي خناي- جيدهقان

 زاده

تعیین پارامترهاي موثر بر رشد و شکوفایی جلبک  19
Cochlodinium polykrikoides 

 *  
نخستین همایش 

 ششم 1390  جلبک شناسی ایران
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20 
بررسی عصاره جلبک هاي ماکروسکوپی به عنوان 
مکمل یا محیط کشت جایگزین براي میکروآلک 

Isochrysis galbana 

*   
نخستین همایش 

 چهارم 1390  جلبک شناسی ایران

21 

بررسی اثر تغذیه اي دو گونه میکروآلگ 
Isochrysis galbana و Chaetoceros 

muelleri کشت داده شده با عصاره جلبک هاي 
ماکروسکوپی به عنوان غذاي زنده الرو میگوي سفید 

 Penaeus indicusهندي 

 *  
اولین همایش ملی 
 چهارم 1390  آبزي پروري ایران

22 Platycephlidae (Vertebrates; Fish) of 
Bandar Abbas Waters (Persian Gulf, Iran) 

  * 
Journal of 

Animal Science 
Advances 

5 2012 
(2) 

 پنجم از شش

23 
تعیین برخی از پارامترهاي موثر بر رشد و شکوفایی 

 Cochlodinium polykrikoidesداینوفالژله 
  * 

مجله علمی شیالت 
 ایران

 هفتم از نه 1391 2

24 
 خلیج فارس (Batoidfishes)سه گونه از سپرماهیان 

 و دریاي عمان
  * 

مجله علمی شیالت 
 ایران

2 1391 
چهارم از 

 چهار

25 

تعیین طول بلوغ، هماوري، نسبت جنسی و فصل 
 در (Otolithes ruber)تخمریزي ماهی شوریده 

 آبهاي استان هرمزگان
 11 مجله آبزیان و شیالت *  

1391 
)3( 

 يسي عسوم-

حجت اله ي،کمال
 فرد- رضا يفروغ

 يدهقان

26 

 خانواده انيبر آورد زي توده سپرماه
MYLIOBATIDAE جي عمان و خلايي دردر 

فارس 
 *  

 ي ملشي همانيدوم
 ياي دريستيعلوم ز
مکران 

 1391 
ششم از 

 هفت

27 

بررسی مقایسه اي تغییرات مکانی و زمانی درجه 
 در نیمه شمالی aحرارت، اکسیژن محلول و کلروفیل 

 خلیج فارس، تنگه هرمز و دریاي عمان
*   

همایش ملی 
پژوهش هاي محیط 
 زیست خلیج فارس

 1392 
چهارم از 

 چهار

28 

تعیین طول بلوغ ، هم آوري، نسبت جنسی و فصل 
) در Otolithes ruberتخم ریزي ماهی شوریده (

 آبهاي استان هرمزگان
 11 مجله آبزیان و شیالت *  

تابستان 
1392 

عیسی سوم-

کمالی، حجت اهللا 
فروغی فرد، رضا 

 دهقانی

29 

تعیین طول بلوغ ؛ هم آوري ؛ نسبت جنسی و فصل 
 Selarتخمریزي ماهی گیش چشم درشت  (

crumenophthalmus در آبهاي خلیج فارس ( 
 (آبهاي استان هرمزگان)

 20 مجله آبزیان و شیالت *  
1393 

)5( 

 سوم
عیسی کمالی، حجت 
اهللا فروغی فرد و  

 رضا دهقانی
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30 

بررسی برخی از ویژگی هاي تولید مثلی ماهی گیش 
 ) در Selar crumenophthalmusچشم درشت (

 آبهاي خلیج فارس (استان هرمزگان)
 

 *  

هجدهمین کنگره ملی 
وششمین کنگره بین 

المللی زیست شناسی 
ایران (دانشگاه 

 خوارزمی کرج)

 1393 
عیسی سوم-

کمالی، حجت اهللا 
فروغی فرد و  رضا 

 دهقانی
 

31 
تنوع و فراوانی ایکتیوپالنکتون و بنتوز در آبهاي 

  *  زیستگاه هاي مصنوعی در خلیج فارس (بندر لنگه)

سومین همایش 
سراسري کشاورزي و 

منابع طبیعی پایدار 
 (تهران)

 1394 
 عیسی سوم-

کمالی؛ سیامک 
بهزادي؛ رضا دهقانی 

 و محمد درویشی

32 
Mitochondrial DNA sequence-based 
phylogenetic relationship of Trichiurus 
lepturus (Perciformes: Trichiuridae) from 
the Persian Gulf 

  * 
Iranian Journal 
of Veterinary 
Research, Shiraz 
University 

3 2016 
(17) 

 چهارم
Tamadoni 
Jahromi, *; 

Mohd Noor, S. 
A.; Pirian, K.; 
Dehghani, R.; 

Nazemi, M. and 
Khazaali, A .

33 
بررسی وجود سیست داینوفالژلهها و معرفی انواع 

 *  مضردر رسوبات دریائی استان هرمزگان 
مجله پژوهشهاي علوم 

و فنون دریایی 
3 

1394 
)10( 

هدایت :  سوم

اسدي ، گیالن عطاران 
 و رضا دهقانی

34 

 (K) ي چاقبي ضرنیی طول و وزن و تعنيرابطه ب
 Carangoides)  پوزه درازشي گيماه

chrysophrys) استان هرمزگان يدر آ بها 
 23 مجله آبزیان و شیالت *  

1394 
)6( 

عیسی سوم-

کمالی، رضا دهقانی و 
 يني عباس حسديس

35 

  پوزه درازشي گي ماهيعي طبهي تغذيبررس
(Carangoides chrysophrys) استان آبهاي در 

هرمزگان 
*   

چهارمین همایش ملی 
 شیالت و آبزیان ایران

 
4 

اسفند 
1395 

 عیسی کمالی: دوم 

، رضا دهقانی ، محمد 
درویشی ،سید عباس 

 حسینی

36 

جداسازي، شناسایی و ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی 
اکتینومایست ها از رسوبات دریایی خلیج فارس در 

 محدوده استان هرمزگان 
  * 

مجله علمی شیالت 
 ایران

1 
1395 

)25( 

: محسن پنجم 

محمدصدیق ، گذري
مرتضوي، رامین 

کریم زاده، محمود 
رضا ابراهیمی و 
 دهقانی

37 
با  بررسی کیفیت آبهاي ساحلی استان هرمزگان

 28اقیانوس شناسی  *  استفاده از روشهاي آماري چند متغیره 
1395 

)7( 

 دوم
غالمعلی اکبرزاده، 
رضا دهقانی، لیلی 

 فرشته ،محبی نوذر
 سراجی

38 

ي اسيرمقيغ  وياسي مقكي تروفياستفاده از شاخص ها
 آب یی گراهي تغذتيوضعي  و طبقه بنديابي ارزدر
 استان هرمزگان ي ساحليها

 1 اني آبزيمجله بوم شناس *  
1396 

)7( 

 چهارم
،  اکبرزادهيغالمعل

 نوذر، ي محبيليل
 رضا ي و اجاللوانيك

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

 - کتب و سایر آثار منتشر شده:16

تیراژ نوع* عنوان ردیف 
تعداد 

صفحات 
تاریخ چاپ 

 فرهنگ اسامی ماهیان خلیج فارس و دریاي عمان 1
گردآوري 

 و تالیف
5 80 1372 

 1375 226 3000 تالیف اطلس ماهیان خلیج فارس و دریاي عمان (فارسی- انگلیسی) 2
 1392 273 1000 ویرایش فرهنگ جامع اسامی ماهیان خلیج فارس، دریاي عمان و دریاي خزر 3

 … نوع: تالیف، گردآوري ، ترجمه، *
 

-تشویقات و جوایز علمی : 17

تاریخ اعطاء اعطا کننده مورد ردیف 

1 
لوح تقدیر مشترك با آقاي هدایت اسدي بعنوان مجریان طرح تحقیقاتی ممتاز 

 "اطلس ماهیان خلیج فارس و دریاي عمان"
 1376 وزیر جهاد سازندگی

2 
معاون وزیر و مدیر عامل شیالت  لوح تقدیر بعنوان کارمند نمونه در دومین جشنواره شهید رجایی

 ایران
1377 

 1387 رییس موسسه لوح تقدیر بعنوان پژوهشگر نمونه موسسه تحقیقات شیالت ایران 3

 

 علمی و پژوهشی داخلی و خارجی : …- همکاري با مجامع ، شوراها ، کمیسیونها، کمیته ها و 18

عنوان ردیف 
تاریخ  

عضویت 
 سمت*مدت  عضویت به ماه 

 عضو تا کنون 1372 شوراي پژوهشی پژوهشکده اکولوژي خلیج فارس و دریاي عمان 1

2 
کمیته ماهیان سطحزي ریز و میانزي  از برنامه راهبردي تحقیقات 

 محصولی موضوعی ماهیان جنوب
 عضو 1387 1385

 عضو 1378 1376 شوراي همیاري نظام مشارکت 3
 عضو 1379 1377 کمیته تخصصی ماهیان کفزي جنوب 4
 عضو 1390 1387 کارگروه بیولوژي و ارزیابی ذخایر آبزیان 5
 عضو و دبیر 1394 1388 ستاد شکوفایی پالنکتونی مضر 6
 عضو تا کنون 1388 کمیته مسکن پژوهشکده 7
 عضو تا کنون 1390 کمیته نیازسنجی آموزشی پژوهشکده 8
 عضو تا کنون 1390 کارگروه ارزیابی عملکرد و ارتقاء رتبه کارمندان پژوهشکده 9

 عضو تا کنون 1391 کمیته درآمد پژوهشکده 10
 عضو 1395 1393 کارگروه تخصصی بیولوژي و ارزیابی ذخایر آبزیان 11

 …سمت : رییس ، دبیر ، عضو، *
 

:  - تدریس19
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عنوان واحد درسی ردیف 
تعداد واحد 

سال تحصیلی دانشگاه محل تدریس 
نیمسال 
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ی 
لم

ع

ل 
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دو

  3 زبان تخصصی سه رشته مرتبط با شیالت 1
دانشگاه جامع علمی-

کاربردي (واحد 
 بندرعباس)

88-1387 *  

- سرپرستی پایان نامه هاي دانشجویی : 20

عنوان ردیف 

مقطع 

دانشگاه 
سال 

تحصیلی 

نیمسال 

شد 
ی ار

ناس
رش

کا

 
 

ي 
تر

ل دک
او

م 
دو

1 
شناسایی و بررسی تراکم و پراکنش اسیدین ها در منطقه بین 

 جزر و مدي بندرلنگه

علوم و فنون دریایی   *
 خرمشهر

89-1388 * * 

2 
 Platycephalus،ي کن دم نوارني زمي ماهتي جمعییايپو

indicusسواحل بندر عباس ي در آبها 
 * * 1390-91 هرمزگان  *

3 
مطالعه بافتی و ضایعات ایجاد شده در بافت هاي آبشش و کبد 

 در اثر آلودگی هاي Liza Klunzingeriماهی مید (گاریز) 
 صنعتی و فاضالب شهري در سواحل غربی بندرعباس

علوم و فنون دریایی   *
 خرمشهر

91-1390 * * 

 - سوابق اجرایی :21

تاریخ انتصاب سمت ردیف 
مدت اشتغال در سمت 

  مذکور به ماه

  ماه8 سال و 3 23/6/70 کارشناس بیولوژي (ماهی شناسی) 1
  سال و یک ماه4 1374فروردین  رییس بخش بیولوژي 2
  سال و یک ماه4 1378اردیبهشت  رییس بخش بیولوژي و ارزیابی ذخایر 3
  ماه6 سال و 8 1386خرداد  معاون تحقیقاتی پژوهشکده 4
 تا کنون 1394آذر  کارشناس ارزیابی ذخایر 5
 تا کنون 1388مهر  مدیر کیفیت آزمایشگاه ها 6

  : *- مهارتهاي شخصی22

میزان تسلط مهارت ردیف 

1 
خوب، در درك مفهوم و نگارش متون تخصصی  آشنایی به زبان انگلیسی

 مشکلی ندارم.

2 
، Word ،Excel ،Power point ،Publisherآشنایی به اغلب نرم افزارهاي رایانه اي مورد نیاز (

 و ...)، نحوه نصب ویندوز، حفظ باالترین سرعت عمل Arc GISو  SPSS ،Primer ،BESTفتوشاپ، 
 رایانه و ویروس یابی آن

خوب، در صورت مواجهه با مشکل، اغلب از 
Help نرم افزار یا جستجوي اینترنتی کمک 

 می گیرم.

 Ulead Videoآشنایی تهیه کلیپ هاي ویدیویی با کمک رایانه و نرم افزارهاي مربوطه همانند  3
Studio 

 نسبتاً خوب

4 
خوب ( در تهیه تصاویر ماهیان، صدف ها و سایر  آشنایی به اصول عکاسی

موضوعات مرتبط علمی و هنري را با هم بکار 
 می گیرم.)

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