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  : چاپ شده در مجالت داخلی و خارجی مقاالت علمی   -14-1

  

ف 
ردی

  شماره  عنوان مجله  عنوان  
  مجله

به     ت ر
در 

  مقاله 
شوینده ها ) در       1 سورفکتانت ها (  سی میزان  برر

 حوضه جنوبی دریاي خزر

می       ل ع له   مج
 شیالت ایران

ماره   ــ  1ش
   85بهار

1  

سنگین در رود        2 سازي فلزات  سی فرایند لخته  برر
  خانه پیربازار

می        ل ع له  مج
 شیالت ایران

ماره  ــ  4ش
  1    85زمستان

  ) Cd ,Cu ,Fe ,Pbسنجش فلزات سنگین (  3
  در رسوبات سطحی تاالب انزلی

 

می        ل ع له  مج
 شیالت ایران

 1386بهار 
3  

تاال    4 ستفاده از     روند فراغنی شــدن  با ا ب انزلی 
  1381-1371ساله اطالعات ده

می        ل ع له  مج
  پژوهشی  

 محیط شناسی

تان    ــ زمس
1388 5  

ستان    5 لیمنولوژي دریاچه الیگو مزوتروف تهم در ا
  زنجان

ــت   له زیس مج
  شناسی ایران

جـــلـــد 
  1شماره 25

4  

4  
Phytoplankton and Nutrient Variations in 
the Iranian Waters of the Caspian Sea 

(Guilan region) during 2003–2004 

Turkish 
Journal of 
Fisheries 
and Aquatic 
Sciences 

  
 

2014 
 
 

3  

شیمیایی       6 سی پارامترهاي میکروبی و فیزیکو برر
 در تاالب انزلی

مه     نا ــل  فص
وهشی ژعلمی پ

لو      یو ب کو ژي ا
 تاالب

 1394پاییز 

3  

خزنی                   7 م ــد  کتونی س ن پال ئو نش ز پراک تراکم و 
  سبارانار

یه   ــر  فن  نش

ــاي آوري  ه

سعه  در نوین  تو

 پروري آبزي

 1395بهار 

2  

8  Investigation of 235U, 226Ra, 232Th, 
40K, 137Cs, and heavy metal 
concentrations in Anzali international 
wetland using high-resolution gamma-ray 
spectrometry and atomic absorption 

spectroscopy  

Journal 
Environmen
tal Science 

and   
pollution 
Research  

2015 

6  



ررسی وضعیت فیزیکو شیمیایی و فیتوپالنکتونی ب  9
 آب در دریاچه سد ارسباران

می        ل ع له  مج
ــی   ــژوهشـ پ

 شیالت

پاییز  
1395 1  

10  
 ،یو ساختار طول یفراوان یو بررس ییشناسا

  ارسباران اچهیدر انیماه یو سن یوزن

یه   ــر  فن  نش

ــاي آوري  ه

سعه  در نوین  تو

 پروري آبزي

 1395بهمن

3  

 تغذیه سطح و آب فیزیکوشیمیایی وضعیت  11

  انزلی تاالب گرایی
می        ل ع له  مج

  شیالت
ــن  ــم ــه ب

1396 
1  

 ماهیان وضعیت و آب کیفیت  12

 )تهران چیتگر( فارس خلیج شهداي دریاچه

فصل نامه علوم 
تکثیر و  آبزي      

  پروري

1396 

1  

یابی   13 چه   یکیلیمنولوژ ارز یا باران    در س  به  ار

 ارسباران سد آبزي پروري مخزنی توسعه منظور

فصل نامه علوم 
تکثیر و  آبزي      

 پروري

1396 

2  

سی   14  منطقه ماکروبنتیک فون کیفی و کمی برر

صبی  صل  سفیدرود در  رودخانه م  رهاکردن ف

 سفید ماهیان بچه

شریه  سعه  ن  تو

 آبزي پروري،

1396 

4  

سا      15 شت ب  زیتوده نییو تع ییشنا   مهرگان  یدر
سد   یمخزن اچهیپروري در در کفزي جهت آبزي

  ارسباران

شر  سعه   هین تو
  ،يپرور يآبز

تان     ــ تابس
1396 2  

برا            16 ــب  ناس م کان  خاب م نت ماه    يا  یپرورش 
مان نیرنگ يآالقزل ش    ک حا نه   هی در  خا   يها رود

  یمهم حوزه تاالب انزل

شر  سعه   هین تو
 يپرور يآبز

ین      فرورد
1396 5  

 زئوپالنکتونی شاخه هاي فراوانی و تنوع بررسی  17

  انزلی تاالب در

صلنامه   علمی ف

 محیط پژوهشی 

  جانوري زیست

  1397بهار 
3  

سه   18  غوطه و شناور  پلت هاي خوراك تاثیر مقای

 معمولی کپور ماهی رشد عملکرد بر ور

(Cyprinus carpio) گرد بتنی استخرهاي در  

صلنامه   علوم ف

بزي   پروري  آ

 پیشرفته

  نی فرورد 
1397 5  

س    تی فیک ،یست یجوامع ز یابی ارز  19  لی آب و پتان
 جانیاردالن در استان آذربا اچهیدر يپرور يآبز
  یشرق

م        ل ع له  ج   یم
  زانیا التیش

 97آبان 

1  



ساز   20 سنبل   اهیگ یستگاه یرجحان ز يمدل  مهاجم 
ب  خ   Eichhornia crassipes( یآ بر از  ی) در 

  النیاستان گ يتاالب ها

ــه   ــجلـ مـ
ها    ــ  يپژوهش

  یاهیگ

 98بستان تا

3  

آب   تی فیبر ک یاثرات پسـاب مزارع پرورش ماه    21
  لهیرودخانه چشمه ک

له ترو    یجیمج
  يای در انی آبز

  خزر

  98پاییز 
1  

22  Trophic status index and natural 
fisheries potential of some Iranian 
reservoir    

Iranian 
Journal of 
Fisheries 
Sciences  

2020 
5  

بکارگیري شاخص کیفیت آب در آبهاي   محاسبه و   23
  ساحلی حوزه جنوبی دریاي خزر

می        ل ع له  مج
  شیالت ایران

  4  99 پاییز

 (TSI)روند تغییرات شاخص تغذیه گرایی   24
دریاچه چیتگر  با استفاده از پارامترهاي فیزیکی 

  1392-1398و شیمیایی طی سالهاي 

لمی      ع یه    نشــر
ــی   ــژوهشـ  پ

   اکـوبیـولوژي
  تـــاالب

  
  1  1400 بهار

   
 
 
  

    
  

   
 
 
  

    
  

   
 
 
  

    
  

   
 
 
  

    
  

   
 
 
  

    
  

   
 
 
  

    
  

 



  

   ملی و بین المللی مقاالت ارایه شده در سمینارها و کنفرانس هاي  – 14-2

  

ف 
ردی

یا   عنوان   عنوان   نار و ــمی  س
  سال  نحوه ارائه  …همایش،

به     ت ر
نگارند

  ه
سان (      1 ضعیت منابع آب زیر زمینی خرا و

س     ستان برد ستفاده دو  شهر کن) جهت ا
 منظوره کشاورزي و پرورش آبزیان

 

یع            نا ــ لی ص م گره  ن ک
غــذایــی ، تــهــران ، 
گاه بین المللی     ــ مایش ن

 تهران 

ــه    ــال ــق م
  1382 پوستري 

1  

قنات و استفاده دو منظوره از استخرهاي      2
  کشاورزي 

یان      ماه قات  مرکز تحقی
ــتخوانی دریاي خزر ،  اس

 بندر انزلی 

نار       ی م ســ
  1383  علمی 

1  

سرب و روي در آب  ر  3 وند تغییرات غلظت 
 تاالب بین المللی انزلی 

صی روي ،     ص همایش تخ
گاه آزاد     ــ جان ، دانش زن

 اسالمی واحد زنجان 

ــه    ــال ــق م
  1382 پوستري 

2  

سنگین        4 ضعیت آلودگی فلزات  سی و برر
دربافت عضله ماهی کپور در مزارع کشت 

 توام برنج وماهی  

می و           لوم دا ع گره  ن ک
ــور ، کر   یان کش ج ، آبز

ــکده منابع طبیعی    دانش
 دانشگاه تهران 

  1383 سخنرانی
2  

بررسی آلودگی فلزات سنگین در دریاچه   5
 ماکو

لی             م یش  ما ه ین  م دو
 علوم و فن آوري زیر دریا

ــه    ــال ــق م
  1  1383 پوستري 

لیت شــالیکاري در میزان فلزات اتاثیر فع  6
شت تلفیقی برنج و     سنگین آب مزارع ک

 ماهی  

می و           لوم دا ع گره  ن ک
ــور ، کرج ،    یان کش آبز
ــکده منابع طبیعی    دانش

 دانشگاه تهران 

ــه    ــال ــق م
  1383 پوستري 

2  

عالیت آبزي پروري در      7 تاثیر اکولوژیکی ف
کشت تلفیقی برنج و ماهی بر اکوسیستم     

  آبی 

می و           لوم دا ع گره  ن ک
ــور ، کرج ،    یان کش آبز
ــکده منابع طبیعی    دانش

  دانشگاه تهران 

ــه    ــال ــق م
  1383 پوستري 

2  

ستگی بین      برر  8 ضریب همب سی و تعیین 
فت     با ــنگین در آب و  میزان فلزات س
 عضله سه گونه از کپور ماهیان پرورشی  

نس           فرا ن ک ین  م ه دوازد
سی ایران ،      شنا ست  زی
همدان ، دانشگاه بو علی  

 سیتا 

ــه    ــال ــق م
  1383 پوستري 

2  

ستان       9 شهر ضعیت بیولوژیکی منابع آبی  و
  بردسکن ( استان خراسان )

کاربردي کنکره بیولوژ  ي 
نه بین المللی ) ،    با دام  )
ــگاه آزاد  ــهد ، دانش مش

 اسالمی واحد مشهد

ــه    ــال ــق م
  1383 پوستري 

1  

ــنگین در حوزه   10 ــی میزان فلزات س بررس
  سد حسنلو 

همایش بحرانهاي زیست  
 اهواز )محیطی (

ــه    ــال ــق م
  1  1383 پوستري 



ــورفکتانتها در دریاي       11 ــی میزان س بررس
  خزر حوزه گیالن 

سواحل (  همایش  بنادر و 
 تهران )

  1  1383 سخنرانی

بررسی وضعیت فیزیکی و شیمیایی آب و   12
  رسوبات در حوزه بنادر انزلی تا کیاشهر  

سواحل (   همایش بنادر و 
  تهران )

ــه    ــال ــق م
  1  1383 پوستري 

ــی میزان تغیرات آلودگی فلزات              13 بررس
ســنگین در آب تاالب بین المللی انزلی ( 

    1380-بخش شرقی)

لی           د م یش  ما ه ین  م و
بحرانهاي زیست محیطی 
ایران و راهکارهاي بهبود 

  آنها 

ــه    ــال ــق م
  1383  پوستري 

3  

) در  Total mercuryآلودگی جیوه (   14
  آب تاالب بین المللی انزلی

ــتمین همایش ســم  هش
شـناسـی و مسـمومیت    

  هاي ایران 

ــه    ــال ــق م
  1383 پوستري 

2  

ــوینده ها (      15 ــی تغییرات آلودگی ش بررس
LAS  (    ــفید رود در در آب رودخانه  س

 استان گیالن 

ــتمین همایش ســم  هش
شـناسـی و مسـمومیت    

 هاي ایران 

ــه    ــال ــق م
 1383 پوستري 

2  

 Cu  )    بررسی آلودگی فلزات سنگین     16
,Zn ,Fe, Cd,Cr,Pb,Hg )    در آبهاي

   سواحل اسکله بندر انزلی 

ــتمین همایش ســم  هش
شـناسـی و مسـمومیت    

 هاي ایران 

ــه    ــال ــق م
 1383 ي پوستر

3  

ارزیابی کمی آالینده معدنی در سـه گونه    17
  از گیاهان آبزي تاالب انزلی  

ــتمین همایش ســم  هش
شـناسـی و مسـمومیت    

 هاي ایران 

ــه    ــال ــق م
 1383 پوستري 

2  

وضعیت آلودگی فلزات سنگین در گوشت   18
 دو گونه از کپور ماهیان پرورشی  

ــتمین همایش ســم  هش
شـناسـی و مسـمومیت    

 هاي ایران 

ــ ــه  م ــال ق
 1383 پوستري 

2  

 استخراج روغن از ماهی پوزانک خزري     19
( Alosa Caspia ) 

دومین همایش سراسري   
 شیمی  

ــه    ــال ــق م
  2 1383 پوستري 

در  ( Cd, Zn, Cu )سـنجش عناصـر      20
شت توام      شت ماهی آمور در مزارع ک گو

  برنج و ماهی استان گیالن 

دومین همایش سراسري   
 شیمی  

ــه    ــال ــق م
 1383 پوستري 

2  

هاي مزارع برنج و      21 یت آلودگی آب ــع وض
سنگین      صر  سبت به عنا  ,Cd ) ماهی ن

Cr, Pb , Zn , Fe ) 

دومین همایش سراسري   
 شیمی  

ــه    ــال ــق م
 1383 پوستري 

2  

دومین همایش سراسري     بررسی  وضعیت آلودگی جیوه در آب   22
 شیمی  

ــه    ــال ــق م
  1 1383 پوستري 

ــنگین در آ  23 ــی آلودگی فلزات س ب بررس
  1380-81رودخانه  شفارود در سالهاي 

مایش علمی            –اولین ه
 پژوهشی علوم شیالتی 

ــه    ــال ــق م
  2 1384 پوستري 

24  A survey on organic and 
inorganic pollutants in 
Sefidrood river  

Modern problems 
of  toxicology  
(Moscow) 

present 
2005 

1  

25  Heavy metal survey in anzali 
wetland 

Modern problems 
of  toxicology  
(Moscow) 

present 
2005  2  



اولین همایش بین المللی   تغییرات فصلی کیفیت آب سفید رود  26
  علوم زیستی 

ــه    ــال ــق م
  1 1384 پوستري 

هاي      27 ــنگین در آب ظت فلزات س تعیین غل
سان      زیرزمینی شهرستان یردسکن (خرا

 رضوي )

چهارمین کنفرانس زمین 
سی و م   ست  شنا حیط زی

  ایران 

 
ند      سخنرانی ف ــ اس

1384 1  

صر      28 در      (Cd,Cu,Fe,Pbسنجش عنا
  رسوبات سطحی تاالب انزلی 

چهارمین کنفرانس زمین 
ست     سی و محیط زی شنا

 ایران 

ــه    ــال ــق م
ند     پوستري  ف ــ اس

1384 2  

غذي در نوار              29 ــی تغییرات مواد م بررس
 ساحلی دریاي خزر 

شمین همایش علوم و    ش
 یرانفنون دریایی ا

ــه    ــال ــق م
ند     پوستري  ف ــ اس

1384 
2  

صنعتی در     30 شتیهاي تجاري و  تاثیر ترددک
هاي نفتی و فلزات                یدروکربور میزان ه

  سنگین در ساحل بندر انزلی

شمین همایش علوم و    ش
 فنون دریایی ایران

ــه    ــال ــق م
ند     پوستري  ف ــ اس

1384 2  

ماروس دریاي         31 گا تعیین مدت زمان بلوغ 
 خزر 

هاردهمین کنفرانس            چ
ــر ین    س م ــري و دو اس

لی              مل ل ین ا ب نس  فرا ن ک
 زیست شناسی ایران 

ــه    ــال ــق م
ــهریور     پوستري  ش

1385 2  

شد و        32 شوریهاي مختلف بر ر سی اثر  برر
  ماندگاري بچه ماهیان سفید  

هاردهمین کنفرانس            چ
ین      م ــري و دو ــراس س
لی              مل ل ین ا ب نس  فرا ن ک

 زیست شناسی ایران 

ــهریور     سخنرانی ش
1385 2  

یده نوربینی     33 پد ــی  چه    بررس ــد ب بر رش
 ماهیان قزل آال

هاردهمین کنفرانس            چ
ین      م ــري و دو ــراس س
لی              مل ل ین ا ب نس  فرا ن ک

 زیست شناسی ایران 

ــهریور     سخنرانی ش
1385 2  

بررسی و تعیین غلظت فلزات سنگین در     34
  آب رودخانه کرگانرود

ــر           ناص اولین کنگره ع
 کمیاب ایران 

ــه    ــال ــق م
ــان  پوستري  ــ آـب

1385 
2  

35  Transbuldary effect oil activity 
of Azarbaijan on Iranian 
coastal water quality  

International 
conference " 
present state and 
ways of 
improvement of 
scientific 
investigations in 
the Caspian basin 

  
poster May 

2006 
2  

ــنگین در   36 ــر س ارزیابی کمی میزان عناص
فال             ک ماهی  نی  ــال فت عض یی    با طال

(Mugil auratuse) دریاي خزر 

همایش ملی نقش آبزیان  
 در سالمت جامعه

ــه    ــال ــق م
اردیبهش    پوستري 

  2 1386ت 

نس علوم           بررسی لیمنولوژیک دریاچه دشت مغان  37 مین کنفرا دو
 جانوري 

ــه    ــال ــق م
ــهریور     پوستري  ش

1386 
2  

سی روند تغییرات آالینده هاي فلزي    38 برر
   در تاالب بین المللی انزلی

ــت    نار ملی زیس ــمی س
 شناسی 

ــه    ــال ــق م
اردیبهشت   پوستري 

1386 
2  



لی             هیدروشیمی دریاچه پشت  سد مغان  39 م نس  فرا ن ک ین  ل او
یان   ــیالت و آبز علوم ش

 ایران 

ــه    ــال ــق م
اردیبهشت   پوستري 

1387  1  

سی   40 صات    برر شخ شیمیایی  م  فیزیکو
ساب   و يھما پرورش مزرعه خروجی پ

ئه  خانی   کار ھرا ارا خل د به  آن بازچر  ا
 در منطقه قوریگل آبخوان

نس            فرا ن ک ین  م ســو
 مدیریت منابع آب ایران

ــه    ــال ــق م
ماه        پوستري  هر م

1387 1  

تاثیر کارگاههاي پرورش ماهیان غزل آال         41
یایی آب                  ــیم یت فیزیکی و ش بر کیف

 روردخانه سبزکوه

مایش ملی   ــتین  ه نخس
 ماهیان سرد آبی

ــه    ــال ــق م
 1388 پوستري 

1  

باز چرخان      42 کان  ــی ام ی آب خروجی بررس
سرد آبی به آبهاي   مزارع پرورش ماهیان 

 زیر زمینی

مایش ملی   ــتین  ه نخس
 ماهیان سرد آبی

 1388 سخنرانی
1  

43  Eutrophication Trend of Anzali 
Wetland  

  

The 1st National – 
Regional 
Conference on 
Ecology of the 
Caspian Sea 

present 
2010 

1  

44  Investigation on the cause of 
algal bloom (Nodularia) in the 
Caspian Sea  

The 1st National – 
Regional 
Conference on 
Ecology of the 
Caspian Sea 

poster 
2010  

3  

45  Trophic level of Taham lake 
base on hydrochmical factors 

  

The 1st National – 
Regional 
Conference on 
Ecology of the 
Caspian Sea 

poster 
2010  

1  

46  Effect of increased water levels 
of the Caspian  sea on 
ecosystem of Anzali wetland  

The 1st National – 
Regional 
Conference on 
Ecology of the 
Caspian Sea 

poster 
2010  

2  

47  EVALUTION OF HEAVY 
METALS IN OUTLET 
TROUT POND IN THE EAST 
AZARBAIGAN PROVINCE  

4th National  
Seminar on 
Chemistry and 
Environment 

poster 
2010  

1  

48  
Study on coliform bacterial of 
effluent water in Rainbow trout 
farm  

2 th International 
Congress on 
Aquatic Animal 
Health 
Management And 
Discases 

poster 
2010  

2  

49  
 انزلی تاالب  تروفیک تغییرات  وندر

ــی  ــن همایش ملـ اولیـ
ـوژي      ـول ـه اي اک منطق

 دریـاي خــزر

  1389  سخنرانی
1  

ــطح  50 چه   تروفی س ــاس تهم دریا  براس
 هیدروشیمی عوامل

ــی  ــن همایش ملـ اولیـ
ـوژي      ـول ـه اي اک منطق

 دریـاي خــزر

  1  1389 سخنرانی



لوم جلبکی                  51 ب لل وقوع  ــی ع  بررس
Nodularia در دریاي خزر 

ــی  ــن همایش ملـ اولیـ
ـوژي      ـول ـه اي اک منطق

 دریـاي خــزر

ــه    ــال ــق م
  3  1389 پوستري

یاي خزر بر      52 ــطح آب در تاثیر افزایش س
  اکوسیستم تاالب انزلی 

ــی  ــن همایش ملـ اولیـ
ـوژي      ـول ـه اي اک منطق

 دریـاي خــزر

ــه    ــال ــق م
  2  1389 پوستري

53  EVALUTION OF HEAVY 
METALS IN OUTLET 
TROUT POND IN THE 
 EAST AZARBAIGAN 
PROVINCE  

4th National 
Seminar on 
Chemistry and 
Environment 
Persian Gulf and 
Oman Sea 
Ecological 
Research Institute  

present 
2010  1  

54  
Study on coliform bacterial of 
effluent water in Rainbow trout 
farm  

2 th  nternational 
Congress on 
Aquatic Animal 
Health 
Management And 
Discases  

poster 
2010 2  

سد مخزنی      55 سی لیمنولوژیکی دریاچه  برر
  ارسباران دراستان آذربایجان شرقی

ملی            نس  فرا ن ک ین  م دو
یان   ــیالت و آبز علوم ش

  ایران  

  1 1390  سخنرانی

شیمی ارزیابی    56 شیت در   هیدرو رودخانه 
جان    تان زن ــ عه آبزي    اس ــ بمنظور توس

  پروري

ملی            نس  فرا ن ک ین  م دو
یان   ــیالت و آبز علوم ش

  ایران  

ــه    ــال ــق م
  1 1390 ستريپو

بررسـی هاي تحت االرضـی سـایت هاي       57
باز چرخانی آب      پرورش ماهی  به منظور 
  خروجی استخر ها به منابع آب زیرزمینی

  اولین همایش 
  آبزي پروري ایران

 1390 سخنرانی
1  

یی       58 ناســـا نش        شــ ک پرا بررســی  و 
چه پشـــت ســـد    فیتوپالنکتونی در یا

  ارسباران در استان آذربایجان شرقی

  همایش  اولین
 آبزي پروري ایران

ــه    ــال ــق م
 1390 پوستري

2  

قارختلو         59 خاکی  ــد  عه توان تولید س طال م
 استان زنجان

  اولین همایش 
 آبزي پروري ایران

ــه    ــال ــق م
  2  1390 پوستري

بررسی هیدروشیمی سد الخلج در استان     60
 آذربایجان شرقی

  اولین همایش 
 آبزي پروري ایران

  1  1390 سخنرانی

ن تولید ماهیان پالنکتون خوار    تعیین توا  61
 در یاچه سد ماکو

  اولین همایش 
  آبزي پروري ایران

ــه    ــال ــق م
  3  1390 پوستري

62  Variations of phytoplankton 
community in Iranian coasts of 
the Caspian sea ,guilan in 2003-
2004  

OCEAN 
CHALLENGES 
IN THE 21ST 
CENTURY  

poster 
2012  

2  

ندازه   63 ــتی در    ا مل زیس گیري برخی عوا
ــتان آذربایجان      ــباران دراس دریاچه ارس

  شرقی

کنگره زیســـت        ین  اول
سی و علوم طبیعی     شنا

  ایران

 
ــه    ــال ــق م

 پوستري

1393  
2  



64  STUDY OF PHYSICAL AND 
CHEMICAL PARAMETER 
OF WATER IN THE 
CHITGAR LAKE  

  

MIDDLE EAST 
and CENTRAL 
ASIA 
AQUACULTURE   

present 
2015  

1  

65  SOME CHEMICAL 
PARAMETERS AND 
PHYTOPLANKTONS 
DETERMINATION FOR 
AQUACULTURE 
DEVELOPMENT IN THE 
ARASBARAN RESERVOIR  

  

MIDDLE EAST 
and CENTRAL 
ASIA 
AQUACULTURE 
2015  

poster 
2015  

1  

همایش ملی آبزي پروري   شاخص هاي تروفیک تاالب انزلی  66
  و اکو سیستم پایدار

  1  1395 سخنرانی

ساختار          67 سی فراوانی و  سایی و برر شنا
چه        یا یان در ماه ــنی  طولی، وزنی و س

  ارسباران

چهارمین کنفرانس ماهی 
  شناسی ایران

 
ــه    ــال ــق م

 پوستري

1395  
3  

شــاخص هاي تروفیک زیســتگاه ماهیان    68
  دریاچه چیتگر

چهارمین کنفرانس ماهی 
  شناسی ایران  

 
ــه    ــال ــق م

 پوستري

1395 1  

کاراس   ژکولوش انق  69 ماهی غیر بومی  یکی 
  در کاهش کیفیت آب دریاچه نئور

چهارمین کنفرانس ماهی 
  شناسی ایران  

 
ــه    ــال ــق م

 پوستري

1395 4  

ماهی       70 یت تکثیر طبیعی  ــع ــی وض بررس
ــرا و          له س خا نه هاي  خا ــفید در  رود س

  خشکرود استان گیالن

چهارمین کنفرانس ماهی 
  شناسی ایران  

 
ــه    ــال ــق م

 پوستري

1395 
3  

  
71  

سفر و نیتروژن در   ب تاالارزیابی مقادیر ف
  انزلی

سمینار پژوهشکده آبزي 
  پروري آبهاي داخلی

  1  1396 سخنرانی

ماهی       72 یت تکثیر طبیعی  ــع ــی وض بررس
سرا  و خشک     سفید در دو رودخانه خاله 

  رود

پنجمین کنفرانس ملی             
  ماهی شناسی ایران

ــه    ــال ــق م
  1396 پوستري

4  

غذایی           73 یب  ــی ترک کپور       بررس ماهی 
  علفخوار در تاالب انزلی

ش    مین کنفرانس ملی ش
  ماهی شناسی ایران

ــه    ــال ــق م
  7  1397 پوستري

ماهی قزل      74 کاهش پرورش  مل موثر بر عوا
  آال در دیاچه نئور

ظت از            فا ح نس  فرا ن ک
ــوم زاد   ــان ب ــی ــاه م

هاي اکوسیستم هاي آب   
  داخلی ایران

ــه    ــال ــق م
  1397 پوستري

4  

ــیمیایی آب      75 ــعیت فیزیکی و ش رودخانه  وض
  و اثرات فعالیت هاي انسانی در آن دوهزار

سمینار پژوهشکده آبزي 
  پروري آبهاي داخلی

  1  1398 سخنرانی

75  Variation of water quality 
Index (IRWQI)  in Chitgar 
Lake during 2013-2019  

ین             ب نگره  ک ین  م هار چ
شیالت   المللی تحقیقات 

  و آبزیان

ــه    ــال ــق م
  1399  پوستري

1  



  ) داراي شماره فروست منتشر شدهوثبت شده  تالیف گزارش نهایی طرح هاي تحقیقاتی( کتب و سایر آثار منتشر شده: -15

  عنوان  ردیف
 

  تاریخ چاپ  سمت در طرح   شماره ثبت

1  
فلزات سنگین طرح جامع شیالتی ماکو و مها باد( گزارش تحقیقاتی 

  ماکو)

 772/81 تالیف

  مجري

1381 

2  
  سازی (فلزات سنگین) در رودخانه پیر بازاربررسی فرآیند لخته

  

  1382  پایان نامه   18798386  تالیف

3  
هیدرولوژي وهیدرو بیولوژي و آلودگیهاي زیست محیطی دریاي خزر 

  متر 10اعماق کمتر از 

 1383 مجري 494/83 تالیف

4  
بررسی وضعیت فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی قنوات و چاههاي 
عمیق استان خراسان (شهرستان بردسکن ) جهت پرورش ماهیان 

  سرد آبی 

 1384 مجري 10100/84 تالیف

5  
جیره بر      n3/n6 تاثیر سطوح مختلف چربی  نوع روغن و نسبت

  رشد و ماندگاري و ترکیب بدن شاه میگوي آب شیرین

 306/87 تالیف

  1387  همکار

6  
بررسی اثرات اسالري در پرورش الرو ماهی سفید و کپور ماهیان 

چینی ( مرحله پرواري )و بهینه سازي غلظت آن براي افزایش راندمان 
  تولید 

 تالیف

400/89  

 همکار

1389  

7  
بررسی اثرات پساب مزارع پرورش ماهیان سرد آبی رودخانه سبز کوه 

  اري در استان چهار محال بختی

 همکار  350/89 تالیف

1389  

8  
مطالعه لیمنولوژي دریاچه سد خاکی تهم شهرستان زنجان به منظور 

  امکان آبزي پروري

 همکار  226/89 تالیف

1389  

 

 

 

  

  



  

  عنوان  ردیف
 

  تاریخ چاپ     شماره ثبت

  مبررسی امکان پرورش کپور ماهیان چینی و هندي به روش نیمه متراک  9
  همکار  143/90  تالیف

1390  

10  
بررسی امکان تزریق آب خروجی مزارع پرورش ماهیان سردآبی به آبهاي 

 آذربایجان شرقی) در استان( زیرزمینی درفصول غیر کشاورزي  

 تالیف

41267  
 مجري

1392  

11  
کشت چند گونه اي کپورماهیان چینی با کپور سیاه جهت افزایش تنوع 

  گونه اي در مزارع ماهیان گرم آبی 
  

 1392 همکار 43690 تالیف

12  
لیمنولوژي مقدماتی دریاچه سد  ارسباران در آذربایجان شرقی  باهدف 

  توسعه آبزي پروري

 43664 تالیف

  مجري

1392 

13  
مطالعه رودخانه هاي کرد آبادو شیت در استان زنجان وبررسی پتانسیل و 

  استعداد آبزي پروري آنها
 1392 همکار 45653 تالیف

14  
سدهاي  خاکی اردالن و الخلج استان آذربایجان  مطالعه دریاچه هاي

  شرقی به منظور آبزي پروري

 44823 تالیف
 

 همکار

1393  

  هاي مزارع سرد آبی انفراديهاي خروجی آببررسی پساب  15
 تالیف

46178  
 همکار

1393  

  بررسی و تعیین سورفکتانت در منطقه جنوبی دریاي خزر  16
 تالیف

  1393  همکار  44609

17  
سنجی آب هاي زیرزمینی پایاب سد یامچی اردبیل جهت توسعه امکان 

  آبزي پروري

 تالیف

  1394  همکار 48217

18  
مطالعه دریاچه سد خاکی توده بین استان زنجان به منظور امکان آبزي 

  پروري

 تالیف

  1394  همکار  48793



 

19  
استعداد یابی جهت ایجاد مجتمع و مزارع پرورش ماهی درمسیر رودخانه 

  اب همدانگاماسی

 تالیف

  1394  همکار  48908

20  
 (Rutilus frisii kutum)  ررسی وضعیت زیستی بچه ماهیان سفیدب

  رهاسازي شده در رودخانه سفیدرود (استان گیالن

 تالیف

  1394  همکار  47503

21  
مانیتورینگ توان تولید آبزیان در منابع آبی مستعد شهرستان هاي 

  و رباط کریم اسالمشهر ، شهریار

 تالیف
  1394  ناظر  44572 

22  
بررسی آلودگیهاي زیست محیطی فلزات سنگین و سموم کشاورزي در 

  یامچی  اردبیل رودخانه

 تالیف

  1395  همکار 50535

  مطالعه و طراحی مجتمع تولیدي ماهیان زینتی در شهرستان محالت  23
 تالیف

  1395  همکار 51080

 بررسی عوامل فیزیکی و شیمیایی در رودخانه پایاب سد یامچی اردبیل  24

 تالیف

  1395  همکار  51507

25  
اثرات کارگاه هاي تکثیر و پرورش ماهی قزل آال و سایر فعالیت بررسی 

  هاي انسانی بر اکوسیستم رودخانه چشمه کیله تنکابن

 تالیف

  1396  همکار  51603

26  
مطالعه پتانسیل شیالتی دریاچه مخزنی سدقلعه چاي (عجب شیر) 

  آذربایجان شرقی

 تالیف

  1396  همکار  52339

 مطالعه بوم شناختی دریاچه شهداي خلیج فارس (چیتگر)، تهران  27

 تالیف

  1396  همکار  52262

28  
مطالعه توان تولید منابع آبی استان تهران فاز اول : بررسی قنات صالح 

  یآباد تهران به منظور پرورش ماه

 تالیف

  1396  همکار 51601

 وضعیت بیولوژیکی موجود درمحدوده اسکله جدید بندرآستارا بررسی  29

 تالیف

  1396  همکار  52106



 

  بررسی توان تولید سد خاکی قارختلو زنجان  30
 تالیف

  1396  همکار 52985

31  
مطالعه لیمنولوژیک رودخانه کن در حوضه آبریز دریاچه شهداي خلیج 

  فارس (چیتگر)، تهران

 تالیف

  1396  همکار 52400

  )چیتگر(فارس خلیج شهداي دریاچه شیمی هیدرو مطالعه  32
 تالیف

  1396  مجري  52474

  بررسی  شاخص هاي تروفیک  (تغذیه گرایی )تاالب بین المللی انزلی   33
 تالیف

  1396  مجري 52396

34  
ی پشت سد وحدت ( بستان در منبع آب دیتول شیمطالعه افزا

  ی شرق جانیآذرباآباد)

 تالیف

  1396  همکار  53537

  ی روند تغییرات جوامع آبزیان تاالب انزلیمطالعه بررس  35
 تالیف

  1397  مجري   53238

36  
مطالعه تاثیر امواج الکترومغناطیسیمحیطی بر توان تولید ماهی زینتی 

  آنجل 

  1397  همکار  53349 تالیف

  مطالعه افزایش تولید در دریاچه پشت سد وحدت زنجان  37
  1397   همکار  53537 تالیف

  نئور دریاچه زئوپالنکتونی عیتجم ساختار مطالعه  38
  1398  همکار  55799 تالیف

39  
 )پالنکتون، بنتوز و ماهی(مطالعه اثر سموم بر زیستمندان تاالب انزلی 

  براي کنترل شیمیایی گیاه سنبل آبی

  1398  همکار  56483 تالیف

 نئور دریاچه آب ترفی سطح تعیین و زیستی غیر عوامل بررسی  40

  1398  همکار  55955 تالیف



  کتب و سایر آثار منتشر شده:ادامه   -15

41  
 Sander lucioperca  دستیابی به زي فن  پرورش  ماهی سوف سفید

  گرم 50از  مرحله انگشت قدي  تا  

  1399  همکار  58008 تالیف

  کارده مشهد یسد مخزن اچهیدر در یزئوپالنکتون یپراکنش و فراوان  42
  1399  همکار  57553 تالیف

43  
 شهداي اچهیدر آب تیفیشاخص ک نییو تع ییایمیدروشیعوامل ه شیپا

  خلیج فارس (چیتگر)

  1399  مجري  58495 تالیف

44    
       

    
       

    
       

   

       

    
       

    
       

    
       

    
       



  

  کتب و سایر آثار منتشر شده: -

  تاریخ چاپ    شماره ثبت   نوع*  عنوان  ردیف

  
نه روشهاي نمو–یت آب همکاري در تعیین استاندارد ملی  تعیین کیف

  1392    8910  تالیف  آیین کار  –برداري 

  شناسایی و معرفی ظرفیتهاي آبزي پروري آبهاي داخلی کشور  
  

 تالیف
 

24-97 
   ك

1394 

      

 
  

 

  

  

  تشویقات و جوایز علمی :-16

  تاریخ اعطاء  اعطا کننده  مورد  ردیف

  1377  مدیر کل شیالت گیالن  موثر در طرح هاي پژوهشی   يلوح تقدیر به جهت همکار  1

2  
ها            گاه ــت ندازي دسـ هت تعمیر و راه ا به ج قدیر  ي حســــاس لوح ت

  آزمایشگاهی 
قات     یاســــت مرکز تحقی ر

  شیالت گیالن
1380  

3  
هت      به ج قدیر  ــیمی مرکز        لوح ت یدروشـ گاه ه ــ مایشـ ندازي آز راه ا

  تحقیقات ماهیان سرد ابی کشور
یاســــت    قات  ر مرکز تحقی

  ماهیان سرد ابی کشور
1388  

4  
ــپاس  ــگاه هیدرو  لوح س ــاماندهی آزمایش جهت فعالیت و تالش در س

  شیمی پژو هشکده 
ــکده آبزي   ــت پژوهش ریاس

  پروري آبهاي داخلی
1389  

5  
ه سوم پژو هشهاي توسعه اي  جشنواره بین المللی خوارزمی     بکسب رت 

    1389درسال 
معــاون علمی و فن آوري      

 درئیس جمهور و رییس بنیا 
  علمی نخبگان

1389  

  1389  استاندار گیالن  بابت گسترش تحقیقات کاربردي در سطح استانی و ملی لوح تقدیر   6

  

  

  



  علمی و پژوهشی داخلی و خارجی : …ها و همکاري با مجامع ، شوراها ، کمیسیونها، کمیته -17

  عنوان  ردیف
  تاریخ

  عضویت
ضویت   مدت ع

  ماهبه
  سمت*

  عضو  ادامه دارد  1369  انجمن شیمی و مهندسی شیمی ایران    1

  عضو  ادامه دارد  1382  انجمن شیالت و آبزیان   2

  عضو  ادامه دارد  1398  شناسی ایرانانمن ماهی   3

4          

          

  …*سمت : رییس ، دبیر ، عضو،

  تدریس: -18

  عنوان واحد درسی  ردیف
  تعداد واحد

  سال تحصیلی  تدریسدانشگاه محل
  نیمسال

ري
نظ

می  
عل

  

ول
ا

وم  
د

  

 مركز آموزش میرزا كوچك  1  1  شیمی عمومی  1

   خان رشت 
1388  *    

آموزش میرزا كوچك مركز   1  1  شیمی عمومی  2

  )پودمانی تکنولوژی صید(
1389    *  

 



  :( مصوب سازمان تات ) ها و طرحهاي تحقیقاتیوژهپر                           

  

یف
رد

  

  پروژه/ طرحعنوان
  شماره مصوب

  

ق*
حقی

ع ت
نو

  

  واحد اجرا
  سمت در

  وضعیت**  پروژه/طرح
ســـال   

شـــرو
  ع

ســـال    
  خاتمه

  شماره ثبت

   ش  گزار

1  
  بررسی جامع شیالتی رودخانه سفید رود 

07 - 0 071021300  - 74  
  

مرکز تحقیقات شیالت 

  گیالن

    1/5/76  1/2/74  خاتمه یافته  همکا ر

    75 - 0 71021300 0 - 07  هیدرولوژي و هیدرو بیو لوژي تاالب انزلی   2
مرکز تحقیقات شیالت 

    10/6/76  15/1/75  خاتمه یافته  همکا ر گیالن

) بر روي تغییر LASبررسی آزمایشگاهی اثر شوینده ها (   3
  برخی پالنکتونهاي تاالب انزلی  

  
  

مرکز تحقیقات شیالت 
    1377  1375  خاتمه یافته  همکار  گیالن

 بررسی میزان تجمع زیستی مواد آالینده در بافت آبزیان  4
  دریاي خزر با تاکید بر ماهیان و زنجیره غذایی آنها  

002-007-79  
  

پژوهشکده آبزي 

  پروري آبهاي داخلی 

    1385  1384  متوقف شده  همکار 

5  
  طرح جامع شیالتی تاالب انزلی

01- 0712420000  - 80  
  

پژوهشکده آبزي 

  پروري آبهاي داخلی 

    29/12/81  1/9/79  خاتمه یافته  همکا ر

  زیست شناسی تولید مثل شاه میگوي دریاي خزر  6
  زلی )( در سواحل ایرانی  بندر ان 

  
  

18-710140000-82  

پژوهشکده آبزي  

  پروري آبهاي داخلی 

    1384  1382  خاتمه یافته  همکار 

              
  پروژه، طرح ملی ، طرح مشترك، طرح مستقل، طرح خاص، طرح شوراي تحقیقات وفناوري استان. *نوع تحقیق : 

  در دست اجرا، مختومه، متوقف شده. ** وضعیت :

                      



                       

  :( مصوب سازمان تات ) ها و طرحهاي تحقیقاتیوژهپر       ادامه                            

  

یف
رد

  

  پروژه/ طرحعنوان
  شماره مصوب

ق*
حقی

ع ت
نو

  

  واحد اجرا
  سمت در

  وضعیت**  پروژه/طرح
ســـال   
  شـــروع

ســـال    
  خاتمه

7  
اثرات کارگاههاي  تکثیر و پرورش ماهی قزل آال  بررسی

و سایر فعالیت هاي انسانی بر   اکوسیستم  چشمه کیله 
  تنکابن

87003 – 12 – 12 - 2  

  

مرکز تحقیقات 
ماهیان سرد آبی 
  کشور(تنکابن )

  1391  1387  خاتمه یافته همکار

  

مطالعه و طراحی مجتمع ماهیان زینتی در شهرستان   8
  محالت

88079 – 12 – 73 - 4  
  

شیالت استان 
  مرکزي

  1391  1388  خاتمه یافته  همکار

  

مطالعه توان تولید منابع آبی استان تهران فاز اول :   9
  بررسی قنات صالح آباد تهران به منظور پرورش ماهی

89064-12-12-4  
  

مرکز تحقیقات 
ماهیان سرد آبی 
  کشور(تنکابن )

  1391  1388  خاتمه یافته  همکار

ینگ توان تولید آبزیان در منابع آبی مستعد مانیتور  10
  شهرستان هاي اسالمشهر ، شهریار و رباط کریم 

90012-12-76-4  
  

موسسه 
تحقیقات 

  شیالت ایران

  1392  1390  خاتمه یافته  ناظر

  مطالعه و بررسی توزیع هسته هاي پرتوزاي   11
137Cs,40K,232Th,238U   

  در تاالب بین المللی انزلی

  هقرارداد شمار
  با دانشگاه اصفهان 27393/90 

  دانشگاه اصفهان  

  1391  1390  خاتمه یافته همکار

استعدادیابی جهت مجتمع و مزارع پرورش ماهی در   12
  مسیر رودخانه گاماسیاب همدان

88084-12-73-4  
  شیالت همدان  

  1390  1388  خاتمه یافته همکار

  
  



  :( مصوب سازمان تات ) تحقیقاتی ها و طرحهايوژهپر     ادامه                     

  
  

یف
رد

  

  پروژه/ طرحعنوان
  شماره مصوب

ق*
حقی

ع ت
نو

  

  واحد اجرا
  سمت در

  وضعیت**  پروژه/طرح
ســـال   
  شـــروع

ســـال    
  خاتمه

13  
بررسی وضعیت زیستی بچه ماهیان سفید رهاسازي شده 

  در رودخانه سفید رود

91124-12-73-4    
  

دفتر مرکزي 
 شازمان شیالت

  ایران

  93  91  خاتمه یافته  همکار 

14  
مطالعه افزایش تولید در منبع آبی پشت سد قلعه چاي ( 

     4-73-12-91128  عجب شیر ) آذربایجان شرقی
شیالت استان 

آذربایجان 
  شرقی

  92  91  خاتمه یافته  همکار 

15  
مطالعه سد خاکی گالبر  شهرستان ایجرود (استان 

  زنجان)
  

89202-12-73-4  
  

استان شیالت 
  زنجان

  90  89  خاتمه یافته  همکار 

16  
  شناخت استعدادهاي آبزي پروري استان زنجان

88013-12-73-4    
شیالت استان 

  زنجان
  87  85  خاتمه یافته  همکار 

17  
  مطالعه دریاچه سد خاکی  توده بین 

  استان زنجان به منظور امکان آبزي پروري 
89053-12-73-4  

  
شیالت استان 

  زنجان
  91  89  اتمه یافتهخ  همکار 

ی پشت سد وحدت ( در منبع آب دیتول شیمطالعه افزا  18
  ی شرق جانیآذربابستان آباد)

90135-12-73-4  

  

شیالت استان 
آذربایجان 

  شرقی

  92  90  خاتمه یافته  همکار 

19                  

  



  
  :در حال اجرا ها و طرحهاي تحقیقاتیژه وپر                                    

  
  
  :)  انجام شده براي سازمان هاي  اجرایی ( ها و طرحهاي تحقیقاتیژه وپر                    

  

یف
رد

  

  پروژه/ طرحعنوان
  شماره مصوب

ق*
حقی

ع ت
نو

  

  واحد اجرا
  سمت در

  وضعیت**  پروژه/طرح
ســـال   
  شـــروع

ســـال    
  خاتمه

گزارش ثبت شده در شیالت   طرح جامع شیالتی ماهی دار کردن دریاچه شورابیل  1
  اردبیل

  

استان  شیالت
  اردبیل

  1388  1386  خاتمه یافته همکار 

  بررسی شکوفایی مضر جلبکی در حوزه جنوب غربی   2
   در یاي خزر 

گزارش ثبت شده در اداره محیط 
  زیست گیالن

  
سازمان محیط 

  زیست 

  1386  1385  خاتمه یافته همکار 

مطالعات امکان سنجی و مکان یابی به منظور ایجاد مزارع تکثیر و   3
ت استان چهار پرورش ماهیان سرد آبی در حاشیه رودخانه بازف

 محال  و بختیاري

گزارش ثبت شده در شیالت 
شیالت چهارمحال     استان چهار محال و بختیاري

  و بختیاري

  1390  1388  خاتمه یافته همکار 

  4-73-12-92133  مطالعه سد خاکی قارختلو  استان زنجان  4
  

شیالت استان 
  زنجان

      خاتمه یافته  همکار

  امکان سنجی آبهاي زیر زمینی   5
  پایاب سد یامچی اردبیل جهت توسعه آبزي پروري

91003-9159-12-73-14 

  

  

شیالت استان 
  اردبیل

  
 همکار

  93  91  خاتمه یافته

بررسی عوامل فیزیکی و شیمیایی در رودخانه پایاب سد   6
  یامچی اردبیل

91001-9159-12-73-14 

  
  

شیالت استان 
  اردبیل

  93  91  خاتمه یافته همکار 

بررسی آلودگی هاي زیست محیطی فلزات سنگین و   7
  خانه پایاب یامچیسموم کشاورزي در رود

91002-9159-12-73-14 

  
  

شیالت استان 
  اردبیل

  93  91  خاتمه یافته همکار 



مطالعات جامع دریاچه نئور به منظوراحیاء و حفاظت   8
  پایدار

  

  
سازمان محیط 
  زیست اردبیل

  1394  1392  خاتمه یافته  همکار

  14-73-12-9351-93002  بررسی  شاخص هاي تروفیک تاالب انزلی(مجري )  9
  

استانداري 
  گیالن

  1395  1393  خاتمه یافته  مجري

مطالعه بررسی روند تغییرات جوامع آبزیان تاالب   10
  انزلی

9351-12-73-14  
  

استانداري 
  گیالن

  1395  1394  خاتمه یافته  همکار

    14-73-12-9454-94004  مطالعه هیدرو شیمی دریاچه چیتگر   11
شهر داري 

  تهران
  1395  1394  خاتمه یافته  مجري

                  

                  

     

  



  سوابق اجرایی : -20

  

  سمت  ردیف
  اشتغال در سمت زمان

   مذکور 

  محل خمت

  1379تا  1373  کارشناس آزمایشگاه هیدروشیمی  1
مرکز تحقیقات شیالت 

  گیالن

  1383 -1380  کارشناس ارشد بخش اکولوژي منابع آبی  2
موسسه تحقیقات شیالت 

  ایران

  1384  زمایشگاه خاك شناسیکارشناس ارشد آ  3
مرکز تحقیقات کشاورزي و 

  علوم دامی خراسان رضوي

  1388تا  1384  کارشناس ارشد آزمایشگاه هیدروشیمی  4
پژوهشکده آبزي پروري 

  آبهاي داخلی ایران

  1396-1388  هیدروشیمی  مدیر فنی آزمایشگاه  5
پژوهشکده آبزي پروري 

  آبهاي داخلی ایران

  1395تا 1389  ات غیرزیستیمسئول گروه تحقیق  6
پژوهشکده آبزي پروري 

  آبهاي داخلی ایران

  تا کنون1385  عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات جهاد کشاورزي  7
پژوهشکده آبزي پروري 

  آبهاي داخلی ایران

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   : تخصصیداراي گواهینامه  دوره هاي آموزشی -21

  محل برگزاري  سال  ساعات  عنوان دوره  ردیف

  مرکز آموزس عالی بوشهر  1373  72 هواشناسی دریایی  1

  51  آمار مقدماتی  2
مرکز آموزش عالی میرزا کوچک خان   1374

  رشت 

    1374  51 آمار حیاتی  3

        BRSگواهینامه آزمون و کالیبراسیون از شرکت     4

5  
گواهینامه ریشه یابی خطاها و محاسبه عدم قطعیت آزمون  از   

 کیفیت و استاندارد ایران شرکت بازرسی و
  

    

6  
گواهینامه آشنایی با مقررات مربوطه به ساختار و شیوه نگارش   

  استانداردهاي ملی ایران
  

    

7  
گواهینامه  صحه گذاري روش هاي آزمون از شرکت بازرسی و   

  کیفیت و استاندارد ایران
  

    

8  
گواهینا مه ممیزي داخلی بر اساس استاندارد از شرکت   

  زرسی و کیفیت و استاندارد ایرانبا
  

    

9  
گواهینا مه روشهاي نوین استخراج و آماده سازي نمونه به   

  منظور آنالیز ترکیبات آلی توسط معاونت ترویج و آموزش
  

    

10  
روش تحقیق پیشرفته  توسط معاونت ترویج و  دوره آموزشی  

  آموزش وزارت جهاد
  

    

        وره کامل)  (دانگلیسی دورهاي آموزش زبان    11

        کارگاه آموزشی روشهاي استخراج و تهیه نمونه    12

        BRSگواهینامه آزمون و کالیبراسیون از شرکت     13

14  
گواهینامه ریشه یابی خطاها و محاسبه عدم قطعیت آزمون  از   

 شرکت بازرسی و کیفیت و استاندارد ایران
  

    

        هگواهینامه ایمنی کار در آزمایشگا    15

        اتمیک ابزرشن به مدت پنج سال تجربه کاري با دستگاه فلیم    16

        کارگاه آموزشی استخراج  و انداز ه گیري سموم آفت کش    17

  شرکت خزر آموز بندر  1393    با قایق موتوري گواهینامه قایقرانی  18

  شرکت خزر آموز بندر  1398  70  ایمنی چهارگانه در کشتیآموزشی دوره   19

  مؤسسه آموزش دریایی دماوند  1399  44  سفرهاي نزدیک به ساحلگواهینامه ملوان عمومی   20

  اداره کل بنادر و کشتیرانی گیالن  1399    تن 500بین المللی دریانوردي با کشتیهاي زیر  گواهینامه  21

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

  


