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 رامین کریم زادهنام و نام خانوادگي : 

 اصفهان، 51/5/5313تاریخ تولد و محل: 

 وضعیت تاهل : متاهل

 ra_karimzadeh@yahoo.com: ونیكيپست الكتر

 پژوهشكده اکولوژي خلیج فارس و دریاي عمان -غدیر بلوارساحلي -آدرس: بندرعباس

 15531-53531کدپستي  15591-5151صندوق پستي 

 75513532371:همراه تلفن

 (+59) 13 33397751   فاکس:

 موقعيت شغلي 

        
 عاليتسالهاي ف مركز / پژوهشكده بخش / گروه عنوان

فارس و  پژوهشكده اکولوژي خلیج  تكنولوژي فرآورده هاي دریایي بخش  کارشناس

 دریاي عمان

 سال 59

 
 تحصيالت دانشگاهي 

         
سال فارغ  رشته تحصيلي مدرك

 التحصيل

 عنوان پايان نامه دانشگاه

 5312 شیالت لیسانس
دانشگاه آزاد 

 بندر عباس
-- 

 فوق لیسانس
منابع طبیعي 

 الت()شی
5352 

دانشگاه آزاد 

 بندر عباس

 بررسی فعالیت آنتاگونیستی گونه های سوووموونا     

spp)  pseudomonas  ازاسوووتارهای وی ووووی )

 litopenaeus) پرمرشوووی گونوووه  سووو ی   ربوووی 

vannamei    (ونطقه تیاب بور لییوه مریرروو )vibrio 

sppور راستای وستیابی به سوره های پرمبیوتیک ) 

 
 

 

 وزارت جهاد كشاورزي

 كشاورزي و آموزش  سازمان تحقيقات

 علوم شيالتي كشوروسسه تحقيقات م

 فرم اطالعات محققين



 

 

 زبانهاي بيگانه  آشنايي با

 

                   فارسيزبان اصلي : 

 

    انگليسيزبانهاي ديگر : 

 
 ها و طرحهاي تحقيقاتي( فعاليتهاي تحقيقاتي )پروژه

 

 مجري/ همكار سال عنوان

گیدر( خلیج  -تعیین مدت زمان ماندگاري پس از صید برخي از آبزیان اقتصادي )هوور

 فارس و دریاي عمان
 همكار 5355-5395

 همكار 5399-5393 بررسي اثرات هندلینگ پس از صید بر کیفیت و راندمان میگوي پرورشي استان هرمزگان

 همكار 5393-5399 بررسي بهداشت و بیماري مراکز تكثیر و پرورش میگوي کشور

 لعه و ارزیابي کیفیت غذاي مصرفي در مزارع پرورش میگوي استان مطا

 
 همكار 5391-5393

وضعیت صید سطح زیان ریز )ساردین ماهیان( در منطقه جاسک و ارتباط آن با   بررسي

 فاکتورهاي هیدروبیولوؤیک
 همكار 5392-5397

 همكار 5351 پایش ذخایر کفزیان آبهاي دریاي عمان به روش مساحت جاروب شده

 طرح محوري ارتقاء مصرف ساردین ماهیان از طریق تولید فرآورده هاي بازار پسند 

 

 

 مجري 5351-5353

 همكار 5351 بررسی شرارط وحیطی وزارع پرمرش واهی ق س جزرره قشم ور استان هروزگان

 همكار 5353 تولید محصوالت با ارزش افزوده از ساردین ماهیان و فانوس ماهیان  

  Lates)ررسي عوامل موثر بر پارامترهاي رشد و تولید ماهي سي باس آسیایيب

calcarifer)(هاي مستقر در آبهاي جزیره قشم)استان هرمزگان در قفس 
 همكار 5351

بررسي تغییرات و روابط جوامع میكرو زئوپالنكتون با توده زنده ماهیان کفزي اقتصادي در  

 ي عماندریا –آبهاي ایراني خلیج فارس 
 همكار 5351

 همكار 5351 بررسي ساختار جمعیت ماهیان کفزي استان هرمزگان  

ناسایي و ارزیابي فعالیت ضد میكروبي اکتینومایستهاي دریایي از رسوبات جداسازي،ش

 دریاي عمان
 همكار 5353

در استان   Saccostrea cucullataهزار کیلوگرم دوکفه اي خوراکي 57تولید تجاري 

  هرمزگان
 همكار 5351

ه زرل  4بررسی اوکان است اوه از لصاره وانه ان ور،کاتچین،فرملیک اسی  م 

  مرسینول جهت جیوگیری از ارجاو لکه های سیاه ور وی وی پرمرشیرز

 

 همكار 5395-5355



   

 

 

 

 

 

 هاي كوتاه مدت(: آموزش ضمن خدمت )دوره

 

 
 

 .91/99/9834تا 91/91/9834سالت. از تاررخ  62. وجتمع آووزش جهاو کشامرزی استان هروزگان. " Access "ومره 

 .1/96/9834تا 62/99/9834سالت. از تاررخ  96ش جهاو کشامرزی استان هروزگان.. وجتمع آووز " Internet "ومره 

 .61/99/9834تا 91/91/9834سالت. از تاررخ  62. وجتمع آووزش جهاو کشامرزی استان هروزگان. " Powepoint "ومره 

 

 .91/2/9838تا 2/2/9838ررخ سالت. از تا 96. وجتمع آووزش جهاو کشامرزی استان هروزگان. " (1)مهارتITآموزش  "ومره 

 .64/2/9838تا 99/2/9838سالت. از تاررخ 3. وجتمع آووزش جهاو کشامرزی استان هروزگان. " (2)مهارتITآموزش  "ومره 

تا 98/96/9838سالت. از تاررخ  62. وجتمع آووزش جهاو کشامرزی استان هروزگان. " (3)مهارتITآموزش  "ومره 

61/96/9838. 

سالت.  22بوشهر. -. ورکز آووزش لالی لیوم م صنارع شیالتی خییج فار "سی با تاکید بر ماهیان جنوبماهی شنا"ومره 

 .  63/96/9836تا  69/96/9836

سالت. از تاررخ  96. وجتمع آووزش جهاو کشامرزی استان هروزگان."کاربرد نانوتکنولوژی در بخش کشاورزی "ومره 

 .61/96/9833تا 91/96/9833

. سازوان استان ارو م تحقیقات  "یی با مقررات مربوط به ساختار و شیوه نگارش استانداردهای ملی ایرانآشنا "ومره 

 .66/1/9833سالت. ور تاررخ  3صنعتی. 

سالت. از  92. سازوان استان ارو م تحقیقات صنعتی.  " تضمین کیفیت نتایج اندازه گیری)آزمون وکالیبراسیون( "ومره 

 .61/91/9833تا 63/91/9833تاررخ 

سالت. از تاررخ  92. سازوان استان ارو م تحقیقات صنعتی.  "عدم قطعیت اندازه گیری)کالیبراسیون و آزمون( "ومره 

 .68/91/9833تا 66/91/9833

. سازوان  "ISO/IEC 17025: 2005 ممیزی داخلی فعالیت های آزمایشگاهی بر اساس استاندارد    "ومره 

 .81/91/9833سالت. ور تاررخ  3عتی. استان ارو م تحقیقات صن

سالت. از تاررخ  64. وجتمع آووزش جهاو کشامرزی استان هروزگان. " اصول ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه "ومره 

 .81/1/9831تا 63/1/9831

وزش جهاو کشامرزی استان . وجتمع آو "و کاربرد ان در تحقیقات شیالتی PCAآشنایی با آزمون آماری  "ومره 

 .61/4/9831تا 62/4/9831سالت. از تاررخ  82هروزگان.

 64 پژمهشک ه اکولوژی خییج فار  م وررای لمان. -ووسسه تحقیقات شیالت ارران. "روش های تعیین سن ماهی"ومره 

 .  91/96/9811تا  92/96/9811سالت.ازتاررخ 

9816. 



 9/1/9818سالت. از تاررخ  92وجتمع آووزش جهاو کشامرزی استان هروزگان. ." endnoteآشنایی با نرم افزار "ومره 

 .6/1/9818تا

سالت. از تاررخ  81. وجتمع آووزش جهاو کشامرزی استان هروزگان." روشهای پیشگیری از بیماری لکه سفید میگو "ومره 

 .91/99/9818تا 92/99/9818

 . 94/1/9818تاررخ  ورسالت.  3استان هروزگان. اواره کل استان ارو. " آشنایی با فرایندهای تدوین استاندارد ملی "ومره 

 

 61/1/12م جشنواره شهی  رجاری قوانین و مقررات و بخشنامه ها در حوزه ارزیابی عملکرد دوره آموزشی 

 

رای پژمهشک ه اکولوژی خییج فار  م ور 63/1/12 استخراج و شناسایی ترکیبات  استروئیدی از اسفنجهای دریایی

 لمان

 

هج همین جشنواره وستامروهای پژمهش م فنامری م فن بازار استان  9812آذر  دوره صدفهای مروارید ساز و هسته گذاری

 هروزگان

هج همین جشنواره وستامروهای پزمهش م فنامری م فن بازار استان دوره آشنایی با ابزار و ادوات نمونه برداری 

 9812آذر  هروزگان

هج همین جشنواره  فی کرم های پرتار از گروه بنتوزها و نقش انها در سیستم آبیدوره آموزشی معر

 9812آذر  وستامروهای پزمهش م فنامری م فن بازار استان هروزگان

 

پژمهشک ه  - دوره آموزشی ارزیابی ذخایر و فرآوری ساردین و موتو ماهیان در استان هرمزگان

 9812 ورواو - اکولوژی خییج فار  م وررای لمان

 

 

 
Mass Culture &Commercial Production of Molluscs   may 2017 Persian Gulf & 

Oman Sea Ecological Research Institute , Bandar Abbas. 

 

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 

 
 

 

 سخنراني هاي علمي:

 



 Litopenaeus ) ی رب  یس   گونه یپرمرش ی ویو از سووموونا  یها گونه یستیتاگونآن تیفعال یبررس 

vannamei ) پژمهشک ه  -کیوتیپرمب یها هرسو به یابیوست یراستا ور وریررم یها گونه وقابل ور ابیت ونطقه

 9812بهمن  -یج فار  م وررای لماناکولوژی خی

 

جهاو کشامرزی استان کارشناسان  –طرح ترمرجی ارتقا وصرف سارورن واهیان از طررق تولی  فرامروه های بازار پسن  

  9811ورماه  –پهنه 

 
 

 انتشارات 

 

. بررسي 5392. ایران ع.؛ ا. کامراني؛ غ. زرشناس؛ م. درویشي ؛ ك. جوکار ؛ ر. کریم زاده؛ ع. صبحاني و  ع ساالرپور

وضعیت صید سطحزیان ریز )ساردین ماهیان( درمنطقه جاسک وارتباط آن باپارامترهاي هیدرولوژیک. موسسه 

 صفحه.31تحقیقات و آموزش شیالت ایران. تهران. 

 

. 

 

 

 شركت در كنفرانس ها /سمينارها )مقاالت منتشر شده( :

 

ناستین همارش ویی فرآمری م  -رنی وناسب برای ژالتین پستان ارانواهی بعنوان جار ز ورمری بر برخی خواص ژالتین

 بن ر انزلی 9831به اشت فرآمروه های شیالتی بهمن واه 

 

 9811آذر  61 بررسی فیتوپالنکتونها ور پیراوون ق س پرمرش واهی ماقع ور آبهای ساحیی جزرره قشم )استان هروزگان(

 پژمهشک ه اکولوژی وررای خزر

سووین همارش وی وی ارران آذر  (P.indicusاساری گونه های  الب مریررو ور وی وهای پرمرشی)ج اسازی م شن

 بوشهر-9831

ناستین همارش ویی فرآمری م به اشت  - بررسی آلووگی به اشتی واهی شورت صی  ش ه ور سواحل بن رلیا 

 بن ر انزلی 9831فرآمروه های شیالتی بهمن واه 

 

ناستین همارش ویی فرآمری م به اشت فرآمروه های  - رمی فساو چربی واهی شورر هتاثیر  ن ه اری ور رخ بر 

 بن ر انزلی 9831شیالتی بهمن واه 

ناستین همارش ویی فرآمری م  - وشکالت حاصیه از حمیه حشرات به واهی خشک ش ه م راهکارهای وقابیه با آن

 بن ر انزلی 9831به اشت فرآمروه های شیالتی بهمن واه 

ور راستای کنترل شکوفاری  Cochlodinium polykrikoides ابی به باکتری وول  ترکیب جییک کش لییه وستی

 9816آبان واه -پ افن   یر لاول ور باش کشامرزی جزرره قشم -جییکی وضر

 



باقیمان ه ور لضیه وی وی  so2بررسی تاثیرزوان ، ورجه حرارت م  یظت وتابی سول یت س رم بر ویزان جذب 

 ( تیمار ش ه ور آب ورراFenneropenaeus indicusهن ی پرمرشی)] س ی 

 

 

 

 

 

 سايرفعاليت ها
 

 تكنولوژي فرآورده هاي دریایيآزمایشگاه  (ISO/IEC 17025همكاري در راه اندازي و دریافت گواهینامه ایزو)

 بندرعباس-پژوهشكده اکولوژي خلیج فارس و دریاي عمان

 

 لوژي فرآورده هاي دریایيمدیر فني آزمایشگاه  شیمي تكنو

 

 5351اردیبهشت  23و  21عضو کمیته اجرایي همایش ملي تغییر اقلیم  اکوسیستم هاي آبي 

 
 

 

 مهارتهاي شخصي )از نظر شغلي(

 

 ITمهارت هاي 

 فرآوري آبزیانتكنولوژي مسئول آزمایشگاه 
 

 


