
 بسمه تعالي
 

 

 

 

 صالح نام پدر: -2                     مریم معزینام و نام خانوادگي :   -1

 42/60/0606 :تاريخ تولد -4                                4222شماره شناسنامه:   -3

 هلمتأ وضعيت تأهل: -6                                    بندرعباسمحل تولد: -5

 ■ خير   يبل : علمي عضوهيت -8                                        0فرزندان: تعداد -7

 آدرس محل سكونت:-9

 رس و دریای عمانپژوهشکده اکولوژی خليج فا بندر عباس بلوار ساحلي روبروی اسکله شيالتآدرس محل كار: -11

 maryammoezzi1360@ yahoo.com پست الكترونيكي :

 سوابق تحصيلي : -11

مدرك  رديف

 تحصيلي*

 رشته تحصيلي
 دانشگاه محل تحصيل

 سال اخذ

 مدرك

 لمعد
 توضيحات

ي واحد دانشگاه آزاد اسالم شيالت ليسانس 1

 عباسبندر

0626 97/00 
 

واحد  دانشگاه آزاد اسالمي شيالت فوق ليسانس 2

 عباسبندر

0629 70/09 
 

دانشگاه علوم و فنون دریایي  بوم شناسي شيالتي دانشجوی دکتری  3

 خرمشهر

  0670ورودی 
 

بررسي تغذیه الروی و پست الروی ميگوی سفيد هندی از نوزاد آرتميای غني شده با بتائين و تأثير آن بر  كارشناسي ارشد :عنوان پايان نامه 

 بازماندگي روی فاکتورهای رشد و

 : ها و طرحهاي تحقيقاتي پروژه -12

 عنوان پروژه/طرح
شماره 

 مصوب
 واحد اجرا نوع تحقيق

سمت در 

 پروژه/طرح
 وضعيت 

سال 

 شروع

سال 

 خاتمه

بررسي تغذیه الروی و پست الروی  -0

ميگوی سفيد هندی از نوزاد آرتميای غني 

شده با بتائين و تأثير آن بر روی 

 ماندگيفاکتورهای رشد و باز

 
 پروژه

 دانشجویي

دانشگاه آزاد 

 اسالمي بندرعباس
 0629 0620 اتمام مجری

مطالعه تاثير پارامترهای فيزیکي،  -4

بيولوژیك و شيميایي بر روی رشد و 

 شکوفایي جلبك تاژک دار
Cochlodinium polykrikoides 

22648

-04-

98-4 

 پروژه

 تحقيقاتي

پژوهشکده 

اکولوژی خليج 

فارس ودریای 

 نعما

 0676 0622 اتمام همکار

 0676 0629 اتمام مجریپژوهشکده  پروژه-04-تعيين پارامتر های خالص سازی و  -6



 جلبكشکوفایي  موثر بر رشد و
Cochlodinium polykrikoides 

98-4 

22642 

اکولوژی خليج  تحقيقاتي

فارس ودریای 

 عمان

پایش جلبك  -2

 cochlodiniumدار تاژک

polykrikoides ارع در مز

 پرورش ميگو در استان هرمزگان

-04-

98-4 

22680 

 پروژه

 تحقيقاتي

پژوهشکده 

اکولوژی خليج 

فارس ودریای 

 عمان

 0627 0622 اتمام همکار

مقایسه و بررسي امکان سميت  -8

سلولي و مولکولي عصاره 

 Cochlodiniumلبكج

polykrikoides  در سلول های

 کبدی موش و ماهي

-04-6 

- 

0480 

22680 

 ژهپرو

 تحقيقاتي

پژوهشکده 

اکولوژی خليج 

فارس ودریای 

 عمان

 0676 0622 اتمام همکار

تعيين بيوتکنيك تکثير و پرورش ماهي  -0

تا مرحله   Siganus sutorصافي گونه 

 سانتي متر در استان هرمزگان 8/4

-04-

98-4 

27664 

 پروژه

 تحقيقاتي

پژوهشکده 

اکولوژی خليج 

فارس ودریای 

 عمان

 0670 0627 اتمام همکار

شناسایي و تعيين مقدار سموم دریایي  -9

ناشي از شکوفائي جلبکي مضر در خليج 

 فارس و دریای عمان

-04- 

98-4 

27679 

 پروژه

 تحقيقاتي

پژوهشکده 

اکولوژی خليج 

فارس ودریای 

 عمان

 0674 0627 اتمام همکار

بررسي سيست انواع داینو فالژله ها در  -2

ان هرمزگان به رسوبات دریایي آبهای است

منظور تعيين ارتباط آنها با پدیده کشند 

 قرمز) شکوفایي جلبك های مضر(

-04-

98-4 

27696 

 پروژه

 تحقيقاتي

 پژوهشکده

اکولوژی خليج 

فارس ودریای 

 عمان

 0670 0627 اتمام همکار

بررسي  اثر جلبك   -7
Cochlodinium polykrikoides 

و رشد بچه ميگوی وانامي  ءبر بقا

Litopenaus vanami 

-04-

98-4 

27694 

 

 

 پروژه

 تحقيقاتي

 

 پژوهشکده

اکولوژی خليج 

فارس ودریای 

 عمان

 0676 0627 اتمام همکار

شناسایي و مطالعه مولکولي تنوع  -06

دینوفالژله ها و دیاتومه  های گونه ژنتيکي

با تاکيد بر  ایراندر سواحل جنوبي 

 شناسایي گونه های کشند قرمز

 
باشگاه  طرح

 هشگرانپژو

دانشگاه بين المللي 

 امام خميني)ره(
 0674 0670 اتمام همکار

 

مطالعه کنترل زیستي شکوفایي  -00

76649

-04-

 پروژه

 تحقيقاتي

 پژوهشکده

اکولوژی خليج 
 0674 0676 اتمام همکار



جلبکي مضر با استفاده از باکتریهای بومي 

 خليج فارس در شرایط آزمایشگاهي

فارس ودریای  98-4

 عمان

بررسي تنوع ژنتيکي فيتوپالنکتونهای  -04

 محدوده آبهای خليج فارس و دریای عمان
 

پروژه 

 دانشجویي

دانشگاه بين المللي 

 امام خميني)ره(
 0676 0627 اتمام مشاور

تأثير عصاره گياهان عالي بر  مطالعه -06

 Cochlodiniumشدروی ر

polykrikoides 

 
پروژه 

 دانشجویي
 0674 0670 اتمام مشاور دانشگاه هرمزگان

مطالعه تاثير پارامترهای فيزیکي ،  -02

بيولوژیك و شيميائي بر روی رشد  و 

 مضر هایشکوفایي جلبک

70069

-04-

98-4 

پروژه 

 تحقيقاتي

 پژوهشکده

اکولوژی خليج 

فارس ودریای 

 عمان

 0678 0674 اتمام مجری

بررسي اثر تراکم های مختلف جلبك  -08

یده کشند قرمز های مضر ناشي از بروز پد

بر روی رشد و بقای مراحل مختلف پست 

گرم وانامي و  06-2الروی و بچه ميگوی 

یك گونه از بچه ماهيان دریایي )ماهي 

 هامور خال قرمز و یا ماهي صبيتي(

 
پروژه 

 تحقيقاتي

 پژوهشکده

اکولوژی خليج 

فارس ودریای 

 عمان

 

 

همکار 

 تحقيقاتي

 0678 0674 اتمام

حرارتي پاالیشگاه بر  بررسي آلودگي -00

 روی گونه های مختلف آبزیان منطقه 
 

پروژه 

 تحقيقاتي

 پژوهشکده

اکولوژی خليج 

فارس ودریای 

 عمان

 

همکار 

 تحقيقاتي
 0676 0622 اتمام

پایش عملکرد مدیریت مزارع  -09

 شمالي پرورش ميگوی تياب
 

پروژه 

 تحقيقاتي

 پژوهشکده

اکولوژی خليج 

فارس ودریای 

 عمان

 

همکار 

 تحقيقاتي
 0672 0676 اتمام

طرح مطالعه آلودگي محيطهای  -02

 دریایي ناشي از شکوفایي مضر جلبکي
 

پروژه 

 تحقيقاتي

 پژوهشکده

اکولوژی خليج 

فارس ودریای 

 عمان

 

همکار 

 تحقيقاتي
 0678 0676 اتمام

جداسازی و تعيين پارامترهای مؤثر بر -07

رشد و شکوفایي جلبك های مضر از 

 فارس و دریای عمانآبهای خليج 

 
پروژه 

 تحقيقاتي

 پژوهشکده

اکولوژی خليج 

فارس ودریای 

 عمان

همکار 

 تحقيقاتي
 0678 0676 اتمام



 

 یعوامل موثر بر پارامترها يبررس -46

 یيايباس آس يس يماه ديرشد و تول

(Lates calcariferدر قفس ها)ی 

قشم)استان  رهیجز یمستقر در آبها

 هرمزگان(

 
پروژه 

 تحقيقاتي

 پژوهشکده

اکولوژی خليج 

فارس ودریای 

 عمان

 

همکار 

 تحقيقاتي

در حال 

 اجرا
0670 0672 

تراکم های  بررسي اثر -40

مختلف  جلبك قرمز  

Gracilariopsis persica   بر 

رشد  ، درصد بقا وکيفيت آب 

ميگوی پا سفيد مراحل پست الروی  

Penaeus vannamei). 

 

 
پروژه 

 تحقيقاتي

 پژوهشکده

ژی خليج اکولو

فارس ودریای 

 عمان

 

همکار 

 تحقيقاتي

در حال 

 اجرا
0670 0679 

اي الرو مگس  بررسي اثر تغذيه -44

بر   (Musca domestica)خانگي 

روي میزان رسیدگي جنسي مولدين 

میگوي وانامي الرو  و رشد پست

Litopenaeus vannamei)) 

 

 
پروژه 

 تحقيقاتي

 پژوهشکده

اکولوژی خليج 

فارس ودریای 

 مانع

 

همکار 

 تحقيقاتي

در حال 

 اجرا
0678 0679 
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 : مقاالت علمي و پژوهشي -

ف
دي

ر
 

 عنوان

عنوان  نحوه ارائه

مجله*/ 

عنوان 

 …همايش،

 هشمار

 مجله
 سال

رتبه در 

بين 

ي نگارندگان
ران

خن
س

 

تر
وس

پ
پ  

چا

ده
ش

 

1 
 Brachionusتأثير دما و تغذیه بر تراکم روتيفر 

plicatilis در شرایط آزمایشگاهي   * 

آبزیان و 

 شيالت
6 0627 8 

2 

اثر روتيفر غني شده با بتائين و غذای کنسانتره حاوی 

ت به استرس در بازماندگي و مقاومبتائين  روی رشد ،

 الروهای ميگوی سفيد هندی

  * 

مجله علمي 

 شيالت
6 0627 2 

3 

بررسي تغذیه الروی و پست الروی ميگوی سفيد 

( از نوزاد Fenneropenaeus indicusهندی )

آرتميای غني شده با بتائين و تأثيرآن بر روی 

 فاکتورهای رشد و بازماندگي
*   

همایش ملي 

 ميگو
 0627 0 

4 

 کنترل منظور به رس خاک دوغاب تأثير مطالعه

 Cochlodiniumجلبك مضر شکوفایي فيزیکي

polykricoides 

 *  

همایش ملي 

 جلبك شناسي
 0676 0 

5 
 تعيين پارامتر های موثر بر رشد و شکوفایي جلبك

Cochlodinium polykrikoides 

 *  

همایش ملي 

 جلبك شناسي
 0676 6 

6 

ك سبز مطالعه بيولوژی و مولکولي جلب

Scenedesmus sp  آبهای خليج فارس با استفاده از

 rDNA02s توالي ژني 

 *  

همایش ملي 

 جلبك شناسي
 0676 8 

7 

بررسي تغذیه الروی و پست الروی ميگوی سفيد 

( از نوزاد Fenneropenaeus indicusهندی )

آرتميای غني شده با بتائين و تأثيرآن بر روی 

 فاکتورهای رشد و بازماندگي

  * 

مجله علوم و 

 فنون دریایي
 0676 0 

8 

بررسي تنوع ژنتيکي جلبك سبز 

Nannochloropsis sp  آبهای خليج فارس با

 rDNA02s استفاده از توالي ژني 

 *  

هفتمين 

همایش ملي 

 بيوتکنولوژی

 0676 8 

9 
Identification and molecular phylogeny 

of the dinoflagellate (cochlodinium 

polykrikoides) from persion gulf 

  * 
ژورنال 

pharmasco

pe 

 4600 8 

11 

Effect of Temperature and tank size on 

hatching rate and survival of eggs and 

larvae of Orange-spotted grouper 

(Epinephelus coioides) 

*   

اولين همایش 

بين المللي 

پرورش بچه 

 ماهي در ایران

 0670 2 



11 

Evaluation of seaweed extracts as a 

supplement or alternative culture 

medium for microalga Chaetoceros 

muelleri 

*   

اولين همایش 

بين المللي 

پرورش بچه 

 ماهي در ایران

 0670 2 

12 
تعيين برخي از پارامترهای مؤثر بر رشد و شکوفایي 

 cochlodinium polykrikoidesداینوفالژله 
  * 

مجله علمي 

 شيالت
 6 0670 4شماره 

13 

گونه جلبك ماکروسکوپي  0ضد جلبکي  اثر مطالعه

رشد و شکوفایي جلبك خليج فارس بر 

Cochlodinium polkrikoides 
 

  * 
مجله علمي 

 شيالت
 0 0670 8شماره 

14 

شکوفایي مضر جلبکي و تهدیدات آن بر اکوسيستم 

های دریایي با تأکيد بر 

 Cochlodinium polykricoidesدینوفالژالی
*   

پانزدهمين 

همایش ملي 

 صنایع دریایي

 0674 2 

15 

بررسي اثر افزایش دما  ناشي از آلودگي های حرارتي،  

گونه از آبزیان آب   2بر روند رشد ومرگ ومير 

 Chlorella vulgaris ، Cheatocerusشور)

mullier ، Brachionus plicatilis  و 

Saccostrea cucullata ) در شرایط آزمایشگاهي 

*   

دومين همایش 

ملي شيالت و 

 آبزیان

 0674 6 

16 

دستيابي به باکتری مولد ترکيب جلبك کش عليه 

Cochlodinium polykricoides  در راستای

 کنترل شکوفایي جلبك مضر
 *  

همایش ملي 

پدافند 

 غيرعامل

 0674 8 

17 

اب خاک رس و ماده بررسي اثر غلظتهای مختلف دوغ

(جهت کنترل جلبك تاژک PACمنعقد کننده  )

 Cochlodinium polykricoidesدار

 

 *  

همایش ملي 

پدافند 

 غيرعامل
 0674 0 

18 
Molecular Phlogeny of the 

Dinoflagellate(Cochlodinium 

polykricoides) from Persian Gulf 
*   

اولين همایش 

بين المللي 

بحرانهای 

زیست محيطي 

و راهکارهای 

 بهبود آن

 0670 2 

19 
Identification of chlorophyceae based 

on 18s rDNA sequences from Persian 

gulf 
  * micribiolo

gy 
 4606 8 

21 

Effect of higher plant assential oil and 

extract on the control of red tide algae 

cochlodinium polykrikoides under 

laboratory 

   Persian 

gulf 
 4602 6 



21 Essential oil new source of algicidial 

compounds 
  * Applied 

phycology 
 4602 6 

22 
 Nannochloropsis زجلبكیر تودهیبرداشت ز

oculata ونيبا استفاده از روش الکتروفولکوالس 
*   

دومين 

همایش 

اقيانوس 

شناسي خليج 

فارس و 

دهمين 

همایش علوم 

و فنون 

 دریایي ایران

 0674 2 

23 

 Cochlodiniumبررسي اثر جلبك داینوفالژله 

polykricoides   بر رشد و بقای بچه

 Litopenaeus vannameiميگوی
*   

 سومين

 ملي همایش

 ، کشاورزی

 غذا و آبزیان

 0674 8 

24 

Growth and survival rate of Penaeus 

indicus larvae fed on microalgae 

Isochrysis galbana and Cheatoceros 

muelleri cultured with different 

seaweed extract 

*   
کنفرانس 

 عمان
 4608 2 

25 

Water quality and growth rate of pond 

cultured white shrimp Litopenaeus 

vannamei (BOONE) in TEYAB farms 

HORMOZGAN 

*   

World 

aquacultur

e society 

 4608 8 

26 
Growth characteristics of bloom 

forming Cochlodinium polykricoides 

based on laboratory conditions 

*   

World 

aquacultur

e society 

 4608 2 

27 

با استفاده از  Siganus sutorتکثير ماهي صافي گونه 

سانتي  8/4های سنتتيك و پرورش الرو تا مرحله هورمون

 متری
*   

-همایش ملي

منطقه ای 

آبزی پروری 

 ماهيان دریایي

)توسعه پایدار 

پرورش ماهي 

در قفس( 

 اهواز

 4600 8 



28 

گونه جلبك  0ضد جلبکي  اثر مطالعه

رشد و شکوفایي ماکروسکوپي خليج فارس بر 

 Cochlodinium polykrikoides جلبك 
 

  

له علمي مج 

 شيالت
 0 0670 8شماره 

29 

و   Isochrysis galbana يجلبک یگونه ها هیاثر تغذ

Pavlova lutheri با  نیگزیو جا يبيبه صورت ترک

Chaetoceros mulleri الرو  يبر رشد و بازماندگ

 ( Litopenaeus vannamei) يغرب ديسف یگويم

*  

 

چهارمين 

همایش ملي 

شيالت و 

 آبزیان ایران

 0678 0 

31 

 Eugeniaاثرات بيهوشي عصاره گل ميخك )

caryophyllata بر ميزان تغذیه و بازماندگي پست )

 Litopenaeus vannameiالرو ميگوی وانامي 

*  

 

 نيچهارم

 يمل شیهما

و  التيش

 رانیا انیآبز

 0678 4 

31 

( و Perineris nuntiaاثرات تغذیه با کرم پر تار )

بر شاخص های رشد ( Eisenia fetidaکرم خاکي )

و بازماندگي در ماهي سيچالید الکتریکي 
Labidochromis caeruleus 

 * 

 
 نيچهارم

 يمل شیهما

و  التيش

 رانیا انیآبز

 0678 6 

32 

 مضر شکوفایي پدیده ایجاد و اقليم تغييرات رابطه

 (HAB)جلبکي

 

 * 

 

همایش ملي 

تغيير اقليم و 

اکوسيستم 

 های آبي

 0679 0 

 *  اقليمي تغييرات در آنها نقش و ها جلبك 33

 

همایش ملي 

تغيير اقليم و 

اکوسيستم 

 های آبي

 0679 8 

34 
آلودگيهای ناشي از شکوفایي مضر جلبکي و اثرات آن 

 دریایي بر اکوسيستم های
*  

 

نوزدهمين 

همایش 

 صنایع دریایي

 70 2 

35 
 بر موثر های شاخص عنوان به سختي و قليائيت معرفي

 آب کيفيت
  70  6شماره   *  



36 

Egg production and larval rearing of 

orange-spotted grouper 

(Epinephelus coioides) using reared 

broodstocks in 

Hormozgan Province , Iran 

  * 

Iranian 

Journal of 

Fisheries 

Sciences 
 2 4609 6شماره 

  * روریتغيير اقليم و برخي تاثيرات آن بر آبزی پ 37

 

همایش ملي 

تغيير اقليم و 

اکوسيستم 

 های آبي

 79 2 

38 
 تمام از استفاده تلفيقي پروری آبزی کارگيری به

 قفس در ماهي رورش(پIMTAا)غذ سطوح
 * 

 

 شیهما نيدوم

 يمل

 یپرور یآبز

و  یيایدر

 یها طيمح

 محصور

 79 2 

39 

 انيمحلول در پرورش ماه ژنياکس راتييتغ تياهم

 یآبها)گان زفس در استان هرمدر ق یيایدر

 (قشم رهزیج
 * 

 
 شیهما نيدوم

 يمل

 یپرور یآبز

و  یيایدر

 یها طيمح

 محصور

 79 8 

41 
 یآزاد ساز انيزدر قفس بر م ياثرات پرورش ماه

 طيدر مح نژتروين
 * 

 

 شیهما نيدوم

 يمل

 یپرور یآبز

و  یيایدر

 یها طيمح

 محصور

 79 8 

41 
جهت کسب  يسنت يپرورش ماه یقفس ها جادیا

 نانيساحل نش شتيمع
 * 

 

 شیهما نيدوم

 يمل

 یپرور یآبز

و  یيایدر

 یها طيمح

 محصور

 79 0 

42 

Evaluation of Pacific white shrimp 

Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) 

culturing management in Teyab farms, 

Hormozgan, Iran 

  * 

AQUACU

LTURE & 

MARINE 

BIOLOG

Y 

 2 4602 9شماره 



43   * 

 

 شیهما نيدوم

 يمل

 یپرور یآبز

و  یيایدر

 یها طيمح

 محصور

 79 2 

44 

Effects of different hormonal therapies 

on spawning and eggs production 1 of 

shoemaker spinefoot rabbitfish, 

Siganus sutor (Valenciennes, 1835) 

during the reproduction season 

  * Aquacultu

re 

Research 

 6 4602 شماره

45 
و  مياقل راتييو اثرات آنها برتغ یگلخانه ا یگازها

 يائیدر یها ستمياکوس
 * 

 

همایش ملي 

تغيير اقليم و 

اکوسيستم 

 های آبي

 79 2 

46 
رویکردهای کلي کنترل پدیده شکوفایي مضر 

 (HABSجلبکي)
  * 

 فصلنامه

 بوم ترویجي

 منابع شناسي

 آبي

 0 79 0شماره

47 

 Isochrysis galbana يجلبک یگونه ها هیاثر تغذ

 و يبيب ه صورت ترک Pavlova lutheriو 

بر رشد و  Chaetoceros mulleriبا  نیگزیجا

 Litopenaeus(  يغرب ديسف یگويم الرو يبازماندگ

vannamei 

  * 

 مجله

 بوم شناسي

 آبزیان
 79 0 

48 

 خشك ایغذ و بتائين با شده غني آرتميای تأثير

 ترکيب و محيطي مقاومت بقا، رشد، بر دار بتائين

 ( هندی سفيد ميگوی الروهای بدن شيميایي

Fenneropenaeus indicus ) 

 و علوم مجله *  

 دریایي فنون
 0 74 0شماره 

 جي اشاره شود.های علمي وپژوهشي معتبر داخلي یا خار در مورد مقاالت چاپ شده، باید صرفاً به مقاالت چاپ شده در مجله  *

 تشويقات و جوايز علمي :-15

 تاريخ اعطاء اعطا كننده مورد رديف

 46/7/76 جهاد دانشگاهي و استانداری 76پژوهشگر برتر استان در سال  1

 علمي و پژوهشي داخلي و خارجي : …ها و  همكاري با مجامع ، شوراها ، كميسيونها، كميته -16

 عنوان رديف
  تاريخ

 عضويت

  مدت

ويت عض

 ماه به

 سمت*

 عضو فعال 42 66/67/28 باشگاه پژوهشگران جوان 1



 عضو تا کنون 22-28 ام مهندسيسازمان نظ 2

 عضو تا کنون 49/8/27 کميته فن آوری های نوین 3

 عضو تا کنون 46/0/27 ستاد شکوفایي پالنکتوني مضر 4

 …سمت : ریيس ، دبير ، عضو، *

 

 : تدريس -17

ردي

 ف
 درسيعنوان واحد 

 تعداد واحد
 تدريس دانشگاه محل

سال 

 تحصيلي

 نيمسال

ظر
ن

لم ي
ع ل ي
او

وم 
د

 

1 
جامع علمي کاربردی  1 4 بيولوژی آبزیان

 جهاد کشاورزی

88-87 *  

2 
جامع علمي کاربردی  0 0 تکثير و پرورش ماهيان گرمابي

 جهاد کشاورزی

88-87  * 

3 
کاربردی  جامع علمي 0 0 سردابي تکثير و پرورش ماهيان

 جهاد کشاورزی

27-22 *  

4 
جامع علمي کاربردی  0 4 بيولوژی سخت پوستان و سایر آبزیان آبزیان

 جهاد کشاورزی

27-22  * 

5 
جامع علمي کاربردی  0 4 بيولوژی سخت پوستان و سایر آبزیان

 جهاد کشاورزی

76-27 *  

6 
جامع علمي کاربردی  0 4 مدیریت کارگاه های تکثير ميگو

 کشاورزی جهاد

  تابستان 27-22

7 
جامع علمي کاربردی  0 0 تکثير و پرورش ماهيان سردابي

 جهاد کشاورزی

76-27 *  

8 
جامع علمي کاربردی  0 4 بيولوژی سخت پوستان و سایر آبزیان

 جهاد کشاورزی

76-27  * 

  * 74 پيام نور واحد بندرعباس 0 4 هيدروتکنيك 9

 *  76-74 نور واحد بندرعباس پيام  4 جامعه شناسي شيالتي 11

  * 72-76 پيام نور واحد بندرعباس 0 4 هيدروبيولوژی 11

  * 72-78 پيام نور واحد بندرعباس  0 کارورزی 12

 *  72-78 پيام نور واحد بندرعباس  4 جامعه شناسي شيالتي 13

 *  72-78 پيام نور واحد بندرعباس 0 4 اصول تغذیه آبزیان 14

 *  72-78 پيام نور واحد بندرعباس 4  کارورزی 15

 *  72-78 پيام نور واحد بندرعباس  6 اکولوژی دریا 16

 *  72-78 پيام نور واحد بندرعباس 0 0 جيره نویسي تغذیه آبزیان 17

  * 72-78 پيام نور واحد بندرعباس  4 جامعه شناسي شيالتي 18

  * 72-78 پيام نور واحد بندرعباس 0 4 ژنتيك عمومي 19



  * 72-78 پيام نور واحد بندرعباس 0 4 تکثير و پرورش آبزیان 21

  * 72-78 پيام نور واحد بندرعباس 0  آزمایشگاه ژنتيك 21

  * 72-78 پيام نور واحد بندرعباس  4 قوانين و اصول مدیریت شيالتي  22

  * 72-78 پيام نور واحد بندرعباس 0 0 هيدروتکنيك و طراحي استخرها 23

  * 72-79 پيام نور واحد بندرعباس  4 زبان تخصصي 24

  * 79-70 پيام نور واحد بندرعباس  4 کارورزی 25

 *  79-70 پيام نور واحد بندرعباس  4 کارورزی 26

 *  79-70 پيام نور واحد بندرعباس 0 4 اصول تغذیه آبزیان 27

 

 هاي دانشجويي : نامه سرپرستي پايان -18

 عنوان رديف

 عمقط

 دانشگاه
سال 

 تحصيلي

 نيمسال

شد
 ار

ي
اس

شن
كار

كا
 

ي
تر

دك
 

ل
او

وم 
د

 

1 

مطالعه بيولوژی و مولکولي جلبك سبز 

Scenedesmus sp  آبهای خليج فارس با

 rDNA02s استفاده از توالي ژني 

بين المللي امام دانشگاه   *

 خميني قزوین

27-22  * 

2 
مطالعه تأثير عصاره گياهان عالي بر روی 

 Cochlodinium polykrikoidesرشد

 *  70-74 دانشگاه هرمزگان  *

 سوابق اجرايي : -19

 تاريخ انتصاب سمت رديف
 مدت اشتغال در سمت

 مذكور به ماه

 06 66/60/28 سرپرست سالن عمل آوری)کارخانه تن ماهي بندرعباس( 1

 6 06/69/29 سالن عمل آوری)سردخانه مستعان( کارشناس 2

 8 08/62/28 کارخانه تن ماهي بندرعباس در ISO کارشناس تيم 3

4 
کارشناس آزمایشگاه پالنکتون بخش آبزی پروری پژوهشکده اکولوژی 

 خليج فارس  و دریای عمان

60/06/29 76 

 : *مهارتهاي شخصي -21

 ميزان تسلط مهارت رديف

 کامل و تکثير ميگو کشت و پرورش انواع جلبك ميکروسکوپي 1

 محصوالت بومي منطقه رآوری محصوالت شيالتيعمل آوری و ف 2

 در حدود نياز کاری و شخصي کامپيوتر 3

 خوب انگليسي 5

 کامل روتيفر و آرتميا کشت و پرورش زئوپالنکتون 6



 متوسط و در حد نياز spssنرم افزار آماری  7

 تسلط خوب پژوهشي -نگارش گزارشات علمي  8

 اشاره شود. …هایي نظير آشنایي با زبانهای بيگانه، کامپيوتر و در این جدول الزم است به مهارت  *

 

 

 : ساير موارد -21

 آلمان TŰV-Academy Rheinlandاز نمایندگي شرکت  ISO 14001دارنده گواهينامه  -

از نمایندگي شرکت   HSE (Health,Safety & Environmental Management System Requirement) گواهينامهدارنده  -

TŰV-Academy Rheinland آلمان 

 )سنجش از راه دور(GISدارای مدرک کارگاه آموزشي  -

 مهارت دوره کارگاه آموزشي در زمينه پرورش ميگو با حضور دکتر بيرندرا کومار ساهو از سازمان جهاد کشاورزی کسب -

 Cochlodinium polykrikoidesمدرک کارگاه آموزشي مبارزه با جلبك  -

 ...رو دوره های آموزشي دیگ -

 سال 06سابقه کار پژوهشي و تحقيقاتي بيش از -


