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 سوابق تحصيلي  -11

 معدل سال اخذمدرك دانشگاه محل تحصيل رشته تحصيلي مدرك تحصيلي* ردیف

 15.75 1372 دانشگاه تهران شيالت كارشناس 1

 34/18 1381 الهيجاندانشگاه آزاداسالمي  شيالت كارشناس ارشد 2

 42/18 1397 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی ساری تکثير و پرورش آبزیان ی تخصصیدکترا 3

 كارشناسي و باالتر اشاره شود. صرفاً به مدارك تحصيلي

  عنوان پایان نامه كارشناسي ارشد:

 ( در رودخانه سفيدرودVimba persaخزري )بررسيهاي ریخت شناختي، ساختار جمعيتي و تكثير طبيعي سياه كولي  -

  :دکتراعنوان پایان نامه  -

 آن با استفاده از هورمون یمصنوع ريتکث وهاييبيوتكنيك نرمات نييو تع یتاالب انزل ی( بومCyprinus carpioکپور معمولي ) یماه دمثليشناسي تول¬زیست

 میو اواپر زيپوفيغده ه یها

 … و نوآوري ، اختراع، ابتكار -13

 تاریخ محل تایيد یا ثبت* مورد ردیف

1 
 نخستين گزارش از وجود گونه اي گاو ماهي كمياب، گاوماهي  اورني ترنگ 

 (Anatirostrum profundorum )حوزه ایرانی دریای خزر  از. 
 1378بهار  مركز تحقيقات شيالتي استان گيالن

 1997بهار  IFRO Newsletter در آبهاي داخلي ایران.   Leucaspius delineatusگزارش مستند از وجود ماهي  2

 1382تابستان  شيالت ایرانمجله علمی  ( از سواحل ایراني دریاي خزر. Mylopharyngodon piceusشناسایي كپور سياه ) 3

4 
  بویژه گونه های جنس مترسکگاو ماهي گونه  4بيش از نخستين گزارش از وجود 

 (Benthophilus از حوزه ). ایرانی دریای خزر 

-دومين کنفرانس علوم جانوری

 دانشگاه گيالن
 1381 شهریور

5 
 Alburnus caeruleus  نخستين گزارش از وجود مرواریدماهی  گونه

Heckel ,1843 از آبهای داخلی ایران 
IFRO Newsletter Winter 2009 

1 
حوزه دریاچه ( از Alburnus amirkabiriتوصيف گونه جدیدی از کپورماهيان )

 نمک در ایران
Journal of Ichthyology Jan. 2015 

هاي محل درج اطالعات مربوط به شناسایي گونه یا گونه ضروري است. …تایيدكننده یا ثبت كننده نوآوري، اختراع، ابتكار و …* ذكر عنوان شورا، كميسيون ، كميته، مجمع یا

 همين جدول است. …جدید، رقم یا ارقام معرفي شده و

 شماره ثبت :

  29/12/1398 :رمفتاریخ تكميل 
 وزارت جهاد كشاورزي

 كشاورزيو آموزش سازمان تحقيقات

 پژوهشگرانفرم اطالعات 

mailto:keyvan_abbasi@yahoo.com
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   ها و طرحهاي تحقيقاتي:پروژه -12

 پروژه/ طرحعنوان 

 

 واحد اجرا تحقيق* شماره مصوب

 سمت در

 پروژه/طرح
وضعيت 

*** 

سـال   

 شـروع

 سـال    

 خاتمه

 شماره ثبت

گزارش 

 نهایي 

 

1 
 پروژه 73-1711241111-12 بررسي جامع شيالتي دریاچه سد ارس 

پژوهشکده آبزی پروری 

 انزلی -آبهای داخلی کشور
 1731 1375 1373 مختومه همكار

 1113 1378 1377 مختومه همكار " پروژه 77-1711213111-11 مطالعات تفضيلي دریاچه هاي سدهاي  ماكو و مهاباد  2

 1182 1374 1373 مختومه همكار " پروژه 73-1711241111-13 بررسي جامع شيالتي رودخانه سفيد رود  3

 5997 1371 1374 مختومه همكار " پروژه 73-1711213111-11 بررسي جامع شيالتي رودخانه سفيد رود  4

5 
بررسي  -1طرح جامع شيالتي رودخانه سفيدرود ) 

 ×هيدرولوژي و هيدرو بيو لوژي( 
 3549 1379 1371 مختومه همكار " پروژه 14-1711241111-71

 

1 

زیست سنجي ماهي  -2طرح جامع شيالتي رودخانه سفيدرود  

 ×سفيد پایيزه( 
 3549 1379 1371 مختومه همكار " پروژه 14-1711241111-71

7 
بررسي تكثير  -3طرح جامع شيالتي رودخانه سفيدرود ) 

 ×طبيعي ماهيان مهاجر(
 1381 1379 1371 مختومه مجري " پروژه 14-1711241111-71

 خاص 1382 1381 مختومه همكار " پروژه خاص بررسي تكثير طبيعي ماهيان مهاجر اقتصادي در تاالب انزلي  8

9 
بررسي ليمنولوژیك رودخانه هاي مهم حاشيه جنوبي دریاي 

خزر در استان گيالن با تاكيد بر عوامل آالینده رودخانه هاي 

 شفارود وكركانرود  ،حویق

 " پروژه 17-171124111-81
 

 همكار

 

 مختومه

 

1381 

 

1381 

 

2438 

 2451 1382 1381 مختومه همکار " پروژه 81-1711341111-18 ارزیابي ذخایر ماهيان استخواني سواحل ایراني دریاي خزر  11

 خاص 1381 1381 مختومه همكار " پروژه خاص بررسي جامع شيالتي دریاچه سد حسنلو  11

12 

بررسي جامع اكولوژیك امکان کنترل شانه دار مهاجم دریاي 

شانه دار مهاجم در  فراوانی و پراکنشبررسي  -1خزر )فعاليت

 دریاي خزر(

 215/81 1384 1382 مختومه همكار " پروژه 39-1711242111-82

 در دست اجرا، مختومه، متوقف شده. ** وضعيت :      پروژه، طرح ملي ، طرح مشترك، طرح مستقل، طرح خاص، طرح شوراي تحقيقات وفناوري استان. *نوع تحقيق :
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   ها و طرحهاي تحقيقاتي:پروژه -12ادامه 

 پروژه/ طرحعنوان 
 

 شماره مصوب
 واحد اجرا تحقيق*

 سمت در

 پروژه/طرح

وضعيت 

*** 

سـال   

 شـروع

 سـال    

 خاتمه

 شماره ثبت

 گزارش نهایي 

 

13 

بررسي جامع اكولوژیك امکان کنترل شانه دار مهاجم دریاي 

 بررسي تغذیه شانه دار مهاجم در دریاي خزر( -2خزر )فعاليت
 پروژه 31-1711241111-82

پروری  پژوهشکده آبزی

 انزلی -آبهای داخلی کشور
 1383 1382 مختومه همكار

1197/85 

 

14 
بررسي جامع اكولوژیك امکان کنترل شانه دار مهاجم دریاي خزر 

  در دریاي خزر Beroe ovata بررسي تكثير و توليدمثل -4)فعاليت

38-1711241111-82 

 
 458/85 1383 1382 مختومه همكار " پروژه

15 
ماهيان بومي رودخانه جاجرود و معرفي گونه هاي شناسایي 

 اقتصادي آن
 پروژه 11-1711117111-75

مركز تحقيقات دام و آبزیان 

 تهران
 4311 1371 1375 مختومه همكار

 111 1381 1381 مختومه همكار مركز تحقيقات آبهاي دور پروژه 81-1711251111-11 بررسي ليمنولوژیك چاه نيمه هاي سيستان  11

17 
بررسي ليمنولوژیك تاالب انزلي بر مبناي اطالعات ده ساله با 

 GISاستفاده از 

83111-1111-

211111-131-2 
 پروژه

پژوهشکده آبزی پروری 

 آبهای داخلی
 111/88 1384 1383 مختومه همكار

18 
بررسي پراكنش و زیست شناختي گاو ماهي خزري 

(Neogobius caspius) در سواحل استان گيالن 

84119-1111-

211111-131-2 

 

 پروژه
 مجري "

 

 مختومه
1384 1381 151/88 

 ارزیابی ذخایر ماهيان خاویاری در سواحل جنوبی دریای خزر 19
 

31-1711241111-82 

 

 پروژه

انستيتوی بين المللی 

 ماهيان خاویاری
 همکار

 

 مختومه
1383 1385 1114/81 

 پروژه خاص )درآمدزا( اردبيل بررسی مقدماتی ليمنولوژیک دریاچه شورابيل 21
پژوهشکده آبزی پروری 

 آبهای داخلی
 1385 1385 مختومه مجري

خاص 

 )درآمدزا(

 1381 1385 مختومه همکار " پروژه خاص )درآمدزا( بررسی جامع شيالتی دریاچه شورابيل اردبيل 21
خاص 

 )درآمدزا(

طرح تکثير و پرورش مصنوعی ماهی سفيد فرم پایيزه برای  22

 بازسازی ذخایر
85113-1111-11-

211111-131-4 
 1387 1385 مختومه همکار CEPایران و  پروژه

بين المللی 

(CEP) 

بررسی امکان سنجی اراضی حاشيه رودخانه های مهم استان  23

 گيالن برای پرورش ماهی 
 

81191-12-73-4 
 پروژه

پژوهشکده آبزی پروری 

 آبهای داخلی کشور
 1388 1381 مختومه همکار

خاص 

 )درآمدزا(

 در دست اجرا، مختومه، متوقف شده. ** وضعيت :      پروژه، طرح ملي ، طرح مشترك، طرح مستقل، طرح خاص، طرح شوراي تحقيقات وفناوري استان. *نوع تحقيق :
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   ها و طرحهاي تحقيقاتي:پروژه -12ادامه 

 
 پروژه/ طرحعنوان

 

 شماره مصوب
 واحد اجرا تحقيق*

 سمت در

 پروژه/طرح

وضعيت 

*** 

سـال   

 شـروع

 سـال

 خاتمه

 شماره ثبت

 گزارش نهایي

 پروژه مشترک بررسی ليمنولوژیک تاالب سرخانکل انزلی 24
پژوهشکده آبزی پروری 

 آبهای داخلی کشور
 مشترک 1385 1384 مختومه همکار

 مشترک 1383 1382 مختومه همکار ژاپن  JICAایران و  پروژه ملی مشترک بررسی مدیریت چندمنظوره تاالب انزلی 25

 

21 
 طرح بررسی کشت توام اردک ماهی با کپورماهيان پرورشی 

84121-1111-11-

211111-131-2 
 پروژه

پژوهشکده آبزی پروری 

 آبهای داخلی
 419/88 1381 1384 مختومه همکار

27 
جيره  n3/n6تاثير سطوح مختلف چربي، نوع روغن و نسبت 

 بر رشد، ماندگاري و تركيب بدن شاه ميگوي آب شيرین

85113-1111-11-

211111-131-4 
 1383 مختومه مجری " پروژه

 

1384 

 

 ؟؟؟؟؟

 

28 

بررسی تاثير مورفولين بر ميزان برگشت ماهی سفيد در 

 رودخانه خشکرود 

85113-1111-11-

211111-131-4 
 پروژه

موسسه تحقيقات شيالت 

 ایران
 655/88 1387 1384 مختومه همکار

 

29 
 پروژه خاص )درآمدزا( بررسی ليمنولوژیک رودخانه بزینه رود استان زنجان 

پژوهشکده آبزی پروری 

 آبهای داخلی
 1387 1381 مختومه همکار

 

خاص 

 )درآمدزا(

31 
به  زنجانشهرستان تهم خاکی دریاچه سد  ليمنولوژیمطالعه 

  منظور آبزی پروری
 221/89 1388 1387 مختومه همکار " پروژه 87137-12-73-4

31 
بررسی ایجاد مجتمع و مزارع پرورش ماهی در مسير 

 رودخانه کاماسياب استان همدان
 48918 1391 1388 مختومه همکار " پروژه 88184-12-73-4

 مجري " پروژه 4-73-12-89159 شناسایی ماهيان بومی استان همدان 32
 42992 1391 1389 مختومه

33 
بررسی ایجاد مجتمع و مزارع پرورش ماهی در مسير 

 رودخانه زاینده رود استان چهارمحال و بختياری
 47191 1391 1388 مختومه همکار " پروژه 88189-12-73-4

 در دست اجرا، مختومه، متوقف شده. ** وضعيت :      پروژه، طرح ملي ، طرح مشترك، طرح مستقل، طرح خاص، طرح شوراي تحقيقات وفناوري استان. *نوع تحقيق :
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   ها و طرحهاي تحقيقاتي:پروژه -12ادامه 

 
 پروژه/ طرحعنوان

 

 شماره مصوب
 واحد اجرا تحقيق*

 سمت در

 پروژه/طرح

وضعيت 

*** 

سـال   

 شـروع

 سـال

 خاتمه
 شماره ثبت

 گزارش نهایي

33 
 Silurusماهی اسبله )مصنوعی تکثير تعيين زی فن 

glanis ) پرورش آن تا حد انگشت قدو 
 پروژه 83121-11-131-2

پژوهشکده آبزی پروری 

 آبهای داخلی
 111/88 1385 1383 مختومه همکار

35 
بررسی ایجاد مجتمع و مزارع پرورش ماهی در مسير 

 استان چهارمحال و بختياری بازفترودخانه 
 1389 1388 مختومه همکار " پروژه خاص )درآمدزا(

خاص 

 )درآمدزا(

35 
بررسی بيولوژی تغذیه ، تخمریزی و رشد ماهی کلمه 

(Rutilus caspiusدر آبهای ایرانی جنوب دریای خزر ) 41112 1392 1389 مختومه مجري استانی " پروژه 1-77-12-89119 

 51738 1393 1391 مختومه همکار " پروژه 4-73-12-91113 مطالعه سد خاکی گالبر شهرستان ایجرود استان زنجان 37

38 
افزایش توليد دریاچه های اردالن، الخلج و ارسباران استان 

 آذربایجان شرقی
 1389 1388 مختومه همکار " پروژه خاص )درآمدزا(

خاص 

 )درآمدزا(

39 
استان  الخلجو اردالن  پشت سدهای های افزایش توليد دریاچه

 آذربایجان شرقی
 44823 1391 1389 مختومه همکار " پروژه 89134-12-73-4

 43114 1391 1391 مختومه همکار " پروژه 4-73-12-89212 افزایش توليد دریاچه پشت سد ارسباران استان آذربایجان شرقی 41

31 
صومعه عليا و وحدت ، قلعه چایافزایش توليد دریاچه های 

 استان آذربایجان شرقی
 1391 1389 مختومه همکار " پروژه خاص )درآمدزا(

خاص 

 )درآمدزا(

32 
پایاب سد زارع پرورش ماهی در مسير میجاد مکان ابررسی ا

 اردبيلاستان یامچی 
 1391 1389 مختومه همکار " پروژه خاص )درآمدزا(

خاص 

 )درآمدزا(

 1393 1391 مختومه مجري استانی " پروژه 1-77-12-91115 ارزیابی ذخایر ماهی کپور و کلمه در آبهای ایرانی دریای خزر 33
84484 
 

44 
وضعيت زیستی بچه ماهيان سفيد رهاسازی شده در بررسی 

 رودخانه سفيدرود )استان گيالن(
 47511 1393 1391 مختومه مجري " پروژه 91124-12-73-4

45 
مطالعه افزایش توليد در منبع آبی پشت سد قلعه چای )عجب 

 شير( آذربایجان شرقی
 52339 1392 1391 مختومه همکار " پروژه 91128-12-73-4

35 
بستان ) وحدتمطالعه افزایش توليد در منبع آبی پشت سد 

 ( آذربایجان شرقیآباد
 53537 1391 1391 مختومه همکار " پروژه 91135-12-73-4

 در دست اجرا، مختومه، متوقف شده. ** وضعيت :      پروژه، طرح ملي ، طرح مشترك، طرح مستقل، طرح خاص، طرح شوراي تحقيقات وفناوري استان. *نوع تحقيق :
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   ها و طرحهاي تحقيقاتي:پروژه -12ادامه 

 
 پروژه/ طرحعنوان

 

 شماره مصوب
 واحد اجرا تحقيق*

 سمت در

 پروژه/طرح

وضعيت 

*** 

سـال   

 شـروع

 سـال

 خاتمه
 شماره ثبت

 گزارش نهایي

پژوهشکده آبزی پروری  پروژه 4-73-12-91131 بررسی شدت و شيوع آلودگی انگلی در ماهيان تاالب انزلی 37
 48174 1392 1391 مختومه همکار آبهای داخلی

-73-12-9351-93111 مطالعه ساختار جوامع ماهيان تاالب انزلی 38
 53425 1395 1393 مختومه همکار " پروژه 14

پژوهشکده آبزی پروری  طرح 14-73-12-9351 انزلی تاالب آبزیان جوامع تغييرات روند بررسی مطالعه 49
 53328 1395 1393 مختومه مشاور آبهای داخلی

 51114 1395 1394 مختومه همکار " پروژه 4-12-12-94113 شناسایی و فراوانی ماهيان دریاچه چيتگر 51

51 
مطالعه ليمنولوژیک رودخانه کن در حوضه آبریز دریاچه شهدای 

 خليج فارس )چيتگر(، تهران
94111-9454-12-73-

 52411 1395 1394 مختومه همکار " پروژه 14

52 
بررسی عوامل ایجاد بو و طعم نامطبوع در آب دریاچه سد کارده و 

خاص  1395 1393 مختومه همکار " پروژه خاص )درآمدزا( راهکارهای بهبود آب دریاچه در خراسان رضوی
 )درآمدزا(

53 
 حفاظت و احياء منظور به نئور دریاچه جامع مدیریت مطالعات
خاص  1393 1392 مختومه همکار " پروژه خاص )درآمدزا( دریاچه از پایدار

 )درآمدزا(

-94114-951974 شناسایی ماهيان و بررسی رژیم غذایی آنها در دریاچه نئور اردبيل 54
 ادامه دار 1391 1395 مختومه همکار " پروژه 113-12-73-124

خاص  1397 1394 مختومه مجري " پروژه خاص )درآمدزا( بررسی وضعيت زیستی ماهيان حوزه تاالب انزلی  55
 )درآمدزا(

51 
 های رودخانه و انزلی تاالب ماهيان شناسی بوم و پراکنش بررسی

 آن
951125-121-12-73-

 در حال دفاع 1397 1395 مختومه مجري " پروژه 4

-73-12-121-951125 انزلی تاالب در اقتصادی مهم ماهيان غذایی رژیم بررسی 57
 در حال دفاع 1397 1395 مختومه مجري " پروژه 4

58 
 تاالب در مهم اقتصادی ماهيان توليدمثلی خصوصيات برخی بررسی
 انزلی

951129-95122-
 در حال دفاع 1397 1395 مختومه همکار " پروژه 121-12-73-14

59 
 سياه رودخانه در مهاجر ماهيان تخمریزی و مهاجرت بررسی

 کولی شاه گرایش با انزلی تاالب درویشان
951131-95122-

 شده دفاع 1397 1395 مختومه همکار " پروژه 127-12-12-14

11 
 تاالب در ماهيان توليدمثل و تغذیه شناسی، بوم پراکنش، مطالعات
 آن های رودخانه و انزلی

95122-125-12-73-
 در حال دفاع 1397 1395 مختومه مجري " طرح 114

11 
 دریاچه ماهيان توليدمثل وضعيت و غذایی عادات فراواني، بررسی
 فارس )چيتگر( خليج شهدای

124-73-12-141-
 ادامه دار 1318 1391 ادامه دار مجري " پروژه 971279 -97128

در دست اجرا، مختومه، متوقف شده. ** وضعيت :      پروژه، طرح ملي ، طرح مشترك، طرح مستقل، طرح خاص، طرح شوراي تحقيقات وفناوري استان. تحقيق :*نوع 
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  عنوان مجله هعنوان مقال
 شماره

 مجله
 سال

 اسامی

 نگارندگان

 1377 تابستان پژوهش و سازندگي بررسي تنوع ماهيان رودخانه سفيد رود 1
عباسی، 
سرپناه و 
 نظامی

 

2 

شناسایي، بررسي فراواني و پراكنش ماهيان دریاچه ارس و شاخه 

 هاي ایراني آن ،
 و عباسی 1381 تابستان مجله علمي شيالت ایران

 سرپناه

 

3 

از سواحل ایراني  (Mylopharyngon piceus) معرفي كپور سياه  

 دریاي خزر
 عباسی 1382 تابستان مجله علمي شيالت ایران

 

4 

 بررسي مرفو متریك ـ مریستيك سياه كولي خزري

(Vimba vimba persaكوچگر به سفيدرود ) 
عباسی، کيوان  1383 بهار مجله علمي شيالت ایران

 و احمدی

 

5 

( Alosa caspia caspiaپوزانوك خزري )بررسي رژیم غذایي ماهي 

 )مازندران و گلستان(. در سواحل جنوب شرقي دریاي خزر
عباسی و  1383 پایيز مجله زیست شناسي ایران

 سبک آرا

 

1 

شناسایي و پراكنش ماهيان رودخانه مهابادچاي و سرشاخه هاي آن 

 )حوزه دریاچه اروميه(
 1383 زمستان مجله علمي شيالت ایران

 
عباسی، 

صلواتيان و 
 عبدهللا پور

 

7 
 1384 بهار پژوهش و سازندگي ( در تاالب انزليSilurus glanisبررسي رژیم غذایي ماهي اسبله )

 
عباسی و ولی 

 پور

8 
بررسي تكثير طبيعي و تعيين زمان و مكان تخمریزي ماهي سياه كولي 

 در سفيد رود
 پایيز مجله علمي شيالت ایران

1384 

 
کيوان عباسی، 

 و احمدی

 

9 
 عباسی 1384 زمستان مجله زیست شناسي ایران شناسایی و بررسی پراکنش ماهيان رودخانه حویق استان گيالن

 عباسی 1385 تابستان مجله علمي شيالت ایران شناسایی و پراکنش ماهيان رودخانه شفارود استان گيالن 11

 

11 

 درویشانشناسایي و فراواني ماهيان رودخانه سياه 

 حوزه تاالب انزلي

 

 پژوهش و سازندگي

 

 بهار

 

1381 

عباسی، 
سرپناه و 
 مرادخواه

 

12 

( Alosa caspia caspiaبررسي رژیم غذایي ماهي پوزانوك خزري )

 )استان گيالن( . در سواحل جنوب غربی دریاي خزر
 1381 بهار ایران شيالت علمي مجله

عبدهللا پور، 
عباسی، کيوان 

 آراو سبک 

 

13 

( در Neogobius fluviatilisبررسی پویایی جمعيت گاوماهی شنی )

 سواحل جنوب غربی دریای خزر

 مجله شيالت

 )دانشگاه آزادشهر(
 1381 بهار

عبدهللا پور، 
کيوان، 
عباسی، 
سرپناه و 
 کاظمی

14 
( در سواحل Neogobius fluviatilisبررسی جمعيت گاوماهی شنی )

 جنوب غربی دریای خزر
 1388 تابستان ایران شيالت علمي مجله

عبدهللا پور، 
عباسی، 
سرپناه و 
 پورغالمی

15 

Morphological variation of the pikeperch Sander 

lucioperca in the southern Caspian Sea, using a truss 

system 
Applied Ichthyology Summer 2009 

Akbarzade, 
Farahmand, 

Shabani, 
Karami, 
Kaboli, 
Abbasi, 
Rafiee 
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  عنوان مجله هعنوان مقال
 شماره

 مجله
 سال

 اسامی

 نگارندگان

11 
 

های آقگل، پيرسلمان و تاالب انماهيشناسایی و بررسی جمعيت 

گاماسياب و حرم آباد استان همدانمناطق تاالبی رودخانه های   

 مجله تاالب

 )دانشگاه آزاد اهواز(
عباسی، نيک  1388 پایيز

 سرشت و نوروزی

17 
 

نقش بيولوژیک اردک ماهی در کنترل جمعيت موجودات  ناخواسته 

 کپور ماهيان و افزایش توليد ماهيان در استخرهای پرورش

عباسی  و  ، خوال 1389 تابستان ایران شيالت علمي مجله
 ولی پور

18 
 Neogobius fluviatilis ) )بررسی پراکنش گاوماهی شنی 

pallasi  )درسواحل جنوب غربی دریای خزر )آبهای استان گيالن 

 وم زیستیمجله عل

 (الهيجان)دانشگاه آزاد 

 

 تابستان

 

1389 

 
عبداله پور،  
 عباسی و  سرپناه

19 
( در Neogobius melanostomusبررسی تغذیه گاوماهی گرد )

 سواحل جنوب غربی دریای خزر )سواحل استان گيالن(

مجله علمی تخصصی شيالت 

 )دانشگاه آزادشهر(

 

 پایيز

 

1389 
،  عبداله پور

 عباسی و  سرپناه

21 
( Salmo trutta fario) قرمز خال آالي غذایي ماهی رژیم بررسي

 هاي دریاچه پشت سد الر در فصل تخمریزی رودخانه

علوم و فنون دریایی مجله 

 ایران.
 ،قلی اف صلواتيان، 9831 زمستان

 و علی اف ،عباسي
 نژاد، جبير

21 
شاخص های تنوع ، غنا و یکنواختی گونه ای و ، فراوانی شناسایي

 نگيالكرگانرود استان ماهيان 
عباسی ، نوروزی  9811 تابستان مجله علمي پژوهشی شيالت

 و صيادرحيم

22 
Study of morphological changes in Brown trout 

(Salmo trutta fario) from Lar Reservoir in Iran 
Scholars Research 

Library 

Summe

r 
2011 

Salavatian,Quli
yev, Abassi, 
Mustafayev, 

Daghigh, 
Pourgholami 

and Abdollahpor 

23 

Feeding behavior of brown trout, Salmo trutta 

fario, during spawning season in four rivers of Lar 

national park, Iran 

Caspian Journal of 

Environmental 

Sciences 

Sept. 2011 
Salavatian, 

Gholiev, Aliev 
,. Abassi 

24 

 قزل آالي مورفومریستيک و خصوصيات توصيفی ماهی بررسي

سد الر استان ( در حوزه دریاچه Salmo trutta fario) قرمز خال

 مازندران.

مجله علمی تخصصی شيالت 

 )دانشگاه آزادشهر(
عباسی  -صلواتيان 9811 پایيز

سرپناه و -قلی اف -
 عبدا... پور

25 
بررسی عادت تغذیه ای گاوماهی خزری در سواحل استان گيالن 

 )جنوب غربی دریای خزر(
 9811 پایيز مجله زیست شناسی دریا

عباسی، سرپناه، 
سبک  صيادرحيم،

آرا، ماهی صفت و 
 پورو عبدهللا

 جمالزاد

21 
بررسی اولویت غذایی ماهی قزل آالي خال قرمز در رودخانه های 

 حویق، شفارود، تنکابن و الر

 وم زیستیمجله عل

 (الهيجان)دانشگاه آزاد 
عبدهللا پور، عباسی  9811 زمستان

 و صلواتيان

 9819 بهار مجله زیست شناسی ایران زنجان دراستان تهم مزوتروف -اليگو دریاچه ليمنولوژي 27
ميرزاجانی، عباسی 

، سبک آرا، 
مکارمی، عابدینی 

 و بورانی

28 
 عضله در بافت روی و مس سرب، کادميوم، سنگين فلزات بررسی

 خطرات ارزیابی و انزلی، انباشتگی بين المللی ماهی تاالب اردک

مجله دانشگاه علوم پزشکی 

 مازندران
 9819 بهار

ابراهيمی، ساکی 
زاده، اسماعيلی، 
بهرامی فر، 
قاسمپوری و  

 عباسی

 فون جانوران آبزی دریاچه پشت سد الر 29
مجله علمی تخصصی شيالت 

 )دانشگاه آزادشهر(
علی  -صلواتيان 9819 بهار

-قلی اف-اف
 سنظامی و عباسی

31 
گونه از سوف ماهيان دریای خزر با استفاه از توالی  3بررسی فيلوژنيک 

 ميتوکندریایی 12s rRNAیابی ژن 

 مجله شيالت

 )دانشگاه آزادشهر(
 9811 بهار

قریب 
 خانی،پورکاظمی،
 عزیززاده،عباسی

 تاتيناو 
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ف
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 شماره

 مجله
 سال

 اسامی

 نگارندگان

31 
در سواحل جنوبی دریای  سياه کولی خزری بررسی ساختار جمعيتی ماهی

 خزر با استفاده از ویژگی های ریخت سنجی تراس و شمارشی
کيوان عباسی،  9811 تابستان دیجيتال شيالت دانشگاه گرگان

 اکبرزاده و سرپناه

32 
 لوله ای در مخرج ماهی رشد ویژگيهای برخی مقایسه ای بررسی

 سياهرود رودخانه و انزلی تاالب آبی اکوسيستمهای
 3131 بهار ماهی شناسی کاربردی

 پاتيمار، نوروزی،
 ، عباسی
 بهلکه گلزاریانپور،

33 

Alien and invasive freshwater fish species in 

Iran: Diversity, environmental impacts and 

management 

Iranian Journal of 

Ichthyology 
June 2014 

ESMAEILI, 
TEIMORI, 

OWFI, 
ABBASI, 

COAD 

34 

An updated checklist of fishes of the Caspian 

Sea basin of Iran with a note on their 

zoogeography 

Iranian Journal of 

Ichthyology 
Sep. 2014 

Esmaeili, Coad, 
Mehraban,Mas

oudi 
,Khaefi, 
Abbasi, 

Mostafavi, 
Vatandoust 

 3131 زمستان زیست شناسی جانوری الر سد دریاچه حوزه قرمزدر خال آالی قزل ماهی رشد وضعيت بررسی 35
صلواتيان، عباسی، 
آدری، مرادی و 

 بختياری

31 Alburnus amirkabiri (Teleostei), a New Species of 

Shemaya from the Namak Lake Basin, Iran Ichthyology Jan 2015 

Mousavi, 
Vatandoust, 

Khataminejad, 
Eagderi, 

Abbasi, Nasri, 
Jouladeh, 
Vasil’eva 

 لوله ای در مخرج ماهیخصوصيات زیستی و توليد مثلی  برخی بررسی 37

 رودخانه سفيدرود استان گيالن
 نوروزی و عباسی 3131 بهار بوم شناسی آبزیان

38 Ichthyofauna of Urmia basin: Taxonomic diversity, 

distribution and conservation. 

Iranian Journal of  

Ichthyology 
Sept. 2015 

Ghasemi, H., 
Jouladeh, A., 
Eagderi, S., 
Abbasi, K., 

Vatandoust, S. 
and Esmaeili, H. 

39 
Re-validation of Gonorhynchus adiscus and G. diplochilus 

(Teleostei: Cyprinidae) using morphological and molecular 

data 

Zoology in the Middle 

East 
October 2015 

Sayyadzadeh, G., 
Esmaeili, H. R., 
Abbasi, K. and 

Coad, B. 

 Salmo trutta fario قرمز خال آالي قزل ماهی آوري هم ميزان 41

 الر سد دریاچه

 توسعه در نوین هاي آوري فن نشریه

 4931 زمستان پروري آبزي
 چافی، مرادي

صلواتيان،  عباسی و 
 مسجد آق بختياري

 دریاي جنوبي سواحل در  Alosa جنس  شگماهي جمعيت ساختار 41

 گيالن( )استان خزر

 مجله) جانوری پژوهشهای مجله

 1394 زمستان (ایران شناسی زیست
ن.  زحمتكش، م.

ع.   پور، شعباني
 كيوان و زحمتكش

 عباسي

42 
Length–weight relationships of six species of the genera 

Cobitis and Sabanejewia (Cobitidae) in Iranian river 

systems 

Journal of Applied 
Ichthyology Jan. 2016 

Mousavi,H.; 
Heidari, A.; 
Abbasi, K.; 

Vatandoust, S. 

43 
Identification, distribution, abundance and species 

composition of fish in the Chitgar Lake (Tehran Province 

of Iran) 

Iranian Journal of 

Fisheries Sciences 
Spring 2016 

Ramin 
M.;Bagheri S.; 

Moradi M.; 
Abbasi K.; 

Mirzajani,A.;Dou
stdar, M. 

44 Distribution and abundance of fish in the southwest of 

Caspian Sea coastal waters 

Russian journal of 

marine biology 
42 2016 

Mirzajani, A., 
Hamidiana, A. H., 

Abbasi, K. and 
Karami, M., 

45 Threatened fishes of the world: Paracobitis vignai Nalbant 

and Bianco, 1998 (Nemacheilidae) 

International Journal of  

Aquatic Biology 
1 2016 

Mousavi-
Sabet,H.; 

Abbasi,K., 
Vatandoust3,S. 
and Eagderi, S. 
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ف
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 شماره

 مجله
 سال

 اسامی

 نگارندگان

 براي گاماسياب رودخانه حاشيه اراضی سنجی امکان 35

 آالي قزل ماهی پرورش
 1395 بهار پروری آبزی توسعه نشریه

 ع. زاده، مهدي غ.
 کيوان حسينجانی،

 عباسی، ح.
 چکمه ف. صابري،
 ه.. ا. قانع، دوز،

صادقی  ا.  بابایی،
 م. احمدنژاد نژاد،

 شهدای دریاچه ماهيان فراوانی و ای گونه تنوع مطالعه 47

 تهران فارس، چيتگر خليج
 1395 پاییز ایران شیالت علمی مجله

  عباسی ، باقری،
 ميرزاجانی، مرادی،

 رامين

48 
لوله ای در  مخرج ماهی زیستی خصوصيات برخی بررسی

 استان سياهرود و گيالن استان سفيدرود های رودخانه

 مازندران

 1395 پاییز ایران شیالت علمی مجله
پاتيمار،  نوروزی،

گلزاریان پور و 
 عباسی

 در قرمز خال آالي قزل ماهی غذایی ارجحيت بررسی 49

 گيالن استان شفارود رودخانه

 آبزی و تکثیر علوم فصلنامه
 پروری

 4931 پایيز
کيوان  ، صلواتيان
پورغالمی   عباسی
 پور عبداله و 

51 
Review and updated checklist of freshwater 

fishes of Iran: Taxonomy, distribution and 

conservation status 

Iranian Journal of 
Ichthyology 

1 

 (4)پيوست 
7142 

H.R. Esmaeili, 
H.R. Mehrban, 
K. Abbasi, Y. 
Keivany and 
B. W. Coad 

 سنی و وزنی طولی، ساختار و فراوانی بررسی و شناسایی 51

 ارسباران دریاچه ماهيان

در  نیفن آوری های نو هینشر
 توسعه آبزی پروری

 5931 زمستان
 ی،عباس وانيک
 انيصلوات دمحمديس

 علی عابدینیو 

  Salmo) قرمز خال آالی قزل مورفومریستيک مقایسه 52
trutta fario) گيالن استان شفارود و حویق های رودخانه 

آبزی  و تکثير علوم فصلنامه
 پروری

 4931 تابستان

 محمد سيد
 کيوان صلواتيان،
 اکبر عباسی،
 تورج پورغالمی،
 حميدو  سهرابی
 بيریا پور عبدهللا

 خليج شهدای دریاچه آبزیان ساختار بررسی و شناسائی 53

 تهران چيتگر فارس،
 5931 87 دریا فناوری و علوم فصلنامه

 ، باقري سيامک
 ، آرا سبک جليل

 ، مکارمی مرضيه
 عباسی کيوان

رنگين  قزل آالی ماهی پرورش برای مناسب مکان انتخاب 54

 انزلی تاالب حوزه مهم رودخانه های حاشيه در کمان
 4931 تابستان آبزی پروری توسعه نشریه

 زاده، مهدی
 عباسی حسينجانی،

 ، عابدینی ، قانع ،
 سهرابی، صابری،

 صيادبورانی،
 احمدنژاد، بهمنش،

 دوستدار

 4931 تابستان خزر دریای آبزیان شرقی آذربایجان چای، قلعه سد دریاچه آبزیان ساختار 66

 یوسف ،قندی دادای
 آرا، سبک زاد،

 مددی، مکارمی،
 باقری و عباسی

 مصبی منطقه ماکروبنتيک فون کيفی و کمی بررسی 51

 سفيد ماهيان بچه رهاکردن فصل در سفيدرود رودخانه

 آبزی و تکثیر علوم فصلنامه
 پروری

 5931 پاییز
 عباسی، قانع،

 صيادرحيم،
 عابدینی و زحمتکش

57 

Input variable selection with greedy stepwise search 

algorithm for analyzing the probability of fish occurrence: 

A case study for Alburnus mossulensis in the Gamasiab 

River, Iran 

Ecological Engineering 
April 

(118) 2018 

R. Zarkami, M. 
Moradia, R. 
Sadeghi, A. 
Bani and K. 

Abbasi 

 آب( در Cyprinus carpio) کپور ماهی اي تغذیه رفتار 58

 خزر دریاي ایرانی هاي

 شناسی ماهی های پژوهش

 کاربردی
 1391 پایيز

 الریجانی، بندانی،
 کيمرام و عباسی،

 جبله
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 شماره

 مجله
 سال

 اسامی

 نگارندگان

69 
 خال آالی قزل ماهيان مورفوبيولوژیک خصوصيات بررسی

 حوضه و الر سد دریاچه در ( ساکنSalmo truttaقرمز )

 آن آبریز

 پروری آبزی علوم فصلنامه

 پیشرفته
 1397 بهار

 سيدمحمدصلواتيان،
 رضا عباسی، کيوان
 اندام گل نژاد، رجبی
علی، کامبيز  آل

 مهدی خدمتی،
 مرادی

11 
Length–weight and length–length relationships 

for two gobiids from the Anzali Wetland, in the 

southern Caspian Sea basin 

Applied Ichthyology June 2018 

Heidari A, 
Mousavi‐Sabet 
H, Sattari M, 
AlaviYeganeh 
MS, Abbasi K 

11 
  ، گونه (Squalius turcicus) ای رودخانه سفيد ماهی

 دریاچه در موردی بررسی( پروری آبزی برای مناسب ومیب

 )زنجان استان تهم،

 پروری آبزی علوم فصلنامه

 پیشرفته
 1397 تابستان

 ميرزاجانی، عباسی،
 صياد چافی، مرادی

 بورانی

 Salmoقرمز ) خال آالي قزل ماهی غذایی اولویت بررسی 52
truttaالر و تنکابن شفارود، حویق، هاي رودخانه ( در 

 شناسی ماهی های پژوهش

 کاربردی
 1397 تابستان

 عباسی، صلواتيان،
 بيریا، عبداله پور

 رجبی نژاد
 فومنی  دوستدار،

53  

 Checklist of freshwater fishes of Iran 
 

 FishTaxa 

Autumn 
(3) 2018 

 
 H. R. Esmaeili, 
G. Sayyadzade, 
S. Eagderi, K. 

Abbasi 

53 
 اندازشی و شمارشی های صفت در تشخيصی های ویژگی

 داخلی های آب در  Acanthobramaجنس  از گونه سه

 ایران

 1397 پاییز بیوسیستماتیک و تاکسونومی
 عباسی، کيوان
 ، صالح مولودی

 سرپناه ایگدری و 

56 
The taxonomic status of an introduced  

freshwater goby of the genus Rhinogobius to 

Iran (Teleostei: Gobiidae) 

Zoology in the 
Middle East 

November 2018 

R.Sadeghi, 
H.R.Esmaeili, 

F. Zarei, 
A.Esmaeili & 

K. Abbasi 

55 
 
 Review and re-description of Sabanejewia 

species in Iran (Teleostei: Cobitidae) 

Iranian Journal of 
Ichthyology 

December
  

2018 

 Golnaz 
Sayyadzade, 

Keivan 
Abbasi, 

Hamid Reza 
Esmaeili 

 پروری آبزی پتانسيل و آب کيفيت زیستی، جوامع ارزیابی 57

 شرقی آذربایجان در استان اردالن دریاچه
 7931 4 ایران شیالت علمی مجله

 روحی، دقيق
 ميرزاجانی،

 صمدزاده، عابدینی،
 آرا، سبک
 خطيب عباسی،

58 
 مریستيک و مورفومتریک خصوصيات مقایسه اي مطالعه

 سواحل ( درAlosa caspiaخزري ) شگماهی جمعيتهاي

  خزر دریاي جنوبی

 شناسی ماهی هاي پژوهش
بانی و  خاتمی نژاد، 7931 زمستان کاربردي

 عباسی کيوان

 ( فرمCyprinus carpioمعمولی ) کپور ماهی آوری هم 59

 انزلی تاالب در وحشی
 7931 بهار آبزي پروري توسعه نشریه

 عباسی، کيوان
 اسماعيلی ابوالقاسم

 محمد فریدونی،
 بورانی، صياد
 رحمانی حسين

71 
(  Cyprinus carpioمعمولی ) کپور غذایی عادت بررسی

 فصل در جنسی بلوغ با وضعيت آن ارتباط و انزلی تاالب

 تخمریزی

 7931 بهار آبزیان شناسی بوم مجله
 عباسی، کيوان
 اسماعيلی ابوالقاسم

 محمد فریدونی،
 بورانی، صياد
 رحمانی حسين
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 در نابالغ (Esox luciusماهي ) اردک غذایي عادت بررسي 71

 انزلي تاالب

 پروري آبزي علوم فصلنامه
 سرپناه، عباسي، 7931 بهار پیشرفته

 صفت ماهي و قانع

 ماهيان بازسازی در گيالن استان غرب رودخانه های نقش 72

 خزر دریای رودکوچ
 و بهار خزر دریاي آبزیان مجله

 و عباسی سرپناه، 7931 تابستان
 زاده مهدی

73 
Comparative Taxonomically Important Osteological 

Characters of Loach Fishes from Iran 
(Cypriniformes: Cobitoidea). 

Iranian Journal of 
Science and 
Technology, 

Transactions A: 
Science. 

July 2019 

Sayyadzadeh 
G., Esmaeili, 

H. R., 
Abbasi, K. 

73 

Severe decline in the breeding population 
of the White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla in 
Iran, with observations on breeding activities 

in Gilan Province 

Sandgrouse 41 2019 
Ashoori, 

Rakhshbhar 
& K. Abbasi 

75 
 Lizaباریک ) پوزه کفال مریستيک و مورفومتریک بررسی

salien Risso, 1810انزلی ساحل ( در 
 شناسی ماهی هاي پژوهش

 کاربردي

 پاییز
 7939 

نعمت پسند، .ا، 
عبداله پور بی ریا، 
ح.، عباسی رنجبر، 
 ک. و احمدی، س. م.

79 

 

 Morphological variation of Iranian Goby 

(Ponticola iranicus) in the Anzali Wetland 

drainage 

 
 Journal of Wildlife 

and Biodiversity 

 DOI: 

10.22120/jwb.2019.11

4328.1089 

 2019 ؟؟؟

 Nikmehr, 
N.Eagderi, S.,  
Poorbager, H. 
and Abbasi, 

K. 

77 

Ichthyo-diversity in the Anzali Wetland and its 

related rivers in the southern Caspian Sea basin, 

Iran 

Journal of Animal 

Diversity 
2 2019 

Abbasi, K.; 
Moradi, M.; 

Mirzajani, A.; 
Nikpour, M.; 

Zahmatkesh, Y.; 
Abdoli, A. and 
and Mousavi-

Sabet, H. 

78 

 

Length-weight relationship and condition factor 

of eight species of the genera Capoeta, Garra, 

Chondrostoma, Schizothorax and Paraschistura 

from Iranian inland waters 

 Iran. J. Ichthyol 

 doi: 

10.22034/iji.v6i4.432 
December 2019 

 
 Abbasi, K.; 

Mouludi-Saleh, 

A.; Eagderi, S. 

and Sarpanah, 

A. 

79 
Diet Survey and Trophic Position of Macrobrachium 

nipponense in the Food Web of Anzali Wetland 

Wetlands 
doi.org/10.1007/s13157

-020-01278-5 
Feb. 2020 

Mirzajani, A.; 
Ghane, A.; 

Bagheri, S.; 

Abbasi, K.; 
Sayadrahim, M.; 

Salahi, M. & 

Lavajoo, F. 

81 - - - - - 
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س
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1 
 شناسایي و فراواني ماهيان دریاچه ارس و سر شاخه هاي

 ایراني آن

+
 - - 

-اولين همایش استاني آبزیان

 دانشگاه گيالن
 1 1379 زمستان

2 
( در تاالب انزلي و Silurus glanisبرسي رژیم غذایي ماهي اسبله)

 نقش آن در مبارزه بيولوژیك با ماهيان غير بومي

+
 - - 

اولين سمينار ملي ماهيان 

 بندر انزلی -استخواني خزر
 دی

1381 

 
1 

3 
بررسي امكان تكثير طبيعي و تعيين زمان و مكان تخمریزي ماهي 

 ( در رودخانه سفيد رودVimba vimbaسياه كولي)

+
 دی " - - 

1381 

 
1 

4 
برخي خصوصيات زیستي گونه هاي سس ماهي شناسایي؛فراواني و 

(Barbus sppدر حوزه جنوبي دریاي خزر ) 
- +

 دی " - 
1381 

 
1 

5 
بررسي ساختار جمعيتي مولدین و بچه ماهيان سياه كولي خزري  

(Vimba vimba persaدر رودخانه سفيد رود ) 
- +

 دی " - 
1381 

 
1 

1 
سفيد در سواحل بررسي  برخي از ویژگيهاي ریخت شناختي ماهي 

 در رودخانه سفيد رود جنوب غربي دریاي خزر
- +

 دی " - 
1381 

 
1 

+ - شناسایي و بررسي ماهيان رودخانه ماسول روخان تاالب انزلي 7
 دی " - 

1381 

 
1 

8 
 برسي خصوصيات بيولوژي توليد مثلي مرواریدماهي اروميه

(Acanthalburnus urmianusدر حوزه دریاچه اروميه ) 
- +

 - 
اولين كنفرانس زیست شناسي 

 تهراندانشگاه –سلولي تكویني 
 1 1382 شهریور

9 
و  كمانرنگين آاليقزل ماهي غذایي رژیم ايمقایسه بررسي

 هاي غرب گيالن قرمز در رودخانهخالآالي قزل

+
 - - 

اولين كنگره علوم دامي و 

 تهراندانشگاه آبزیان كشور. 
 1 1383 شهریور

11 

 Alosaبراشني كووي ) شگ ماهي غذایي رژیم بررسي

brashnikovi ( در سواحل   جنوب شرقي دریاي خزر )استان

 مازندران و گلستان(

 1 1383 شهریور " - + -

11 
 Leuciscusاروميه ) تغذیه طبيعي عروس ماهي بررسي

ulanusگونه اي اندميك در ایران ،) 
 1 1383 شهریور " - + -

12 
 Acanthalburnusاروميه ) رژیم غذایي مرواریدماهي بررسي

urmianusاز ماهيان اندميك ایران ) 
 شهریور " - + -

 

1383 
1 

13 
Studying Caspian Sea Anadromous Fishes 

Migration And Spawning In Sefidrud River 

+
 - - 

The 1st international 

confernce of young 

scientists. Astrakhan 

University. Russia. 

July 2114 1 

14 

Studying abundance and some biological 

characteristics of Alosa spp. (Clupeidae) In 

Iranian Shores of the Caspian Sea (2001-2002). 

+
 - - 

The 9th conference on 

fish problems of 

Russia. Mormanskii 

Oct. 2114 1 

15 

Studying catch and population structure of Alosa 

spp. (Clupeidae) In Iranian Shores of the Caspian 

Sea (2001-2002). 

+
 - - " Oct. 2114 2 
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11 

A Survey on Fish Species Diversity in the Biggest 

River of the Southern Part of the Caspian Sea, 

Sefidrud River. 

- + - 

Biology in Asia 

International Conf. 

Singapore 

  ِDec. 2114 2 

17 
شناسایي و بررسي مقایسه اي پراكنش ماهيان رودخانه هاي حویق 

 و شفارود )جنوب غربي دریاي خزر(.
- + - 

دوازدهمين كنفرانس 

سراسري زیست شناسي 

 دانشگاه همدان-ایران

 1 1383 شهریور

18 
 Alosa caspiaبررسي رژیم غذایي ماهي پوزانوك خزري )

caspiaدر سواحل جنوبي دریاي خزر ) 
 1 1383 شهریور " - + -

19 
بررسي برخي ویژگيهاي زیست شناختي عروس ماهي اروميه ) 

Leuciscus ulanus.گونه اي اندميك و ناشناخته در ایران ،) 
- + - 

 

دومين كنفرانس بيولوژي 

 مشهد -كاربردي ایران

 2 1383 مهر

21 
شناسایي و پراكنش ماهيان رودخانه مهابادچاي حوزه دریاچه 

 اروميه
 2 1383 مهر " - + -

21 
( در Barbus capitoبررسي تكثير مصنوعي سس ماهي  سرگنده )

 ایران
 2 1383 مهر " - + -

 - + - بررسي تنوع و پراكنش ماهيان رودخانه كرگانرود استان گيالن. 22
اولين همایش علمي پژوهشي 

 الهيجان-علوم شيالتي
 1 1383 آذر

23 

Salmo آالي خال قرمز )بررسي برخي خصوصيات زیستي قزل 

fario trutta زیرگونه اي آسيب پذیر در رودخانه هاي  غرب ، )

 استان گيالن

 1 1383 آذر " - + -

24 

شناسایي و بررسي برخي خصوصيات زیستي شگماهيان جنس  

در سواحل ایراني دریاي خزر  در سال   (.Alosa spp) پوزانوك

81-1381. 

- + - 
 اولين همایش علمي پژوهشي

 الهيجان-علوم شيالتي
 1 1383 آذر

25 

بررسي بيولوژي توليد مثل مولدین مهاجر ماهي شاه كولي 

(chalcoides Chalcalburnus (در رودخانه سفيدرود )حوزه

 جنوبي دریاي خزر(

+
 1 1383 آذر " - - 

21 
بررسي ریخت شناختي و برخي خصوصيات بيولوژیك سس ماهي 

 (.caspius brachycephalus Barbusخزري  )
- + - " 

 

 آذر

 

1383 
1 

27 
( در Sander luciopercaبررسي رژیم غذایي ماهي سوف سفيد )

 ساحل انزلي
 آذر " - + -

1383 

 
2 

 - + - (.Alosa caspiaاستخراج روغن از ماهي پوزانوك خزري ) 28
دومين همایش سراسري 

 ورامين  -شيمي
 2 1383 آذر

29 

بررسی مقایسه ای شاخصهای تغذیه  طبيعی شگ ماهی گونه    

Alosa brashnikovi     در سواحل جنوب غربی و شرقی دریای

 خزر )گيالن، مازندران و گلستان(

+
 - - 
اولين همایش بين المللی 

 کرج -علوم زیستی ایران
 1 1384 آذر

31 
 Barbusبررسي تفاوتهای بيوسيستماتيکی سس ماهی سرگنده  ) 

capitoفرم مهاجر و رودخانه ای  ) 
- + - 

سيزدهمين كنفرانس 

سراسری و اولين کنفرانس 

 -بين المللی زیست شناسی

 دانشگاه گيالن

 1 1384 شهریور
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31 
 Barbusبررسی مقایسه ای عادات غذایی سس ماهی کورا )

lacertaدر رودخانه های حویق، کرگانرود و شفارود گيالن ) 
- +

 

- 

سيزدهمين كنفرانس 

سراسری و اولين کنفرانس 

 -بين المللی زیست شناسی

 دانشگاه گيالن

 1 1384 شهریور

32 

Studying Alein fishes and Macro - distribution 

and crustaceans their effects on Rivers and 

Wetlands of the Iranian basin of Caspian Sea 

+
 

- - 

2nd Symposium on 

Alien species in 

Holarctic. Borok. 

Russia 

Sept. 2115 1 

33 
( در Rutilus frisii kutumبررسي رژیم غذایي بچه ماهي سفيد ) 

 سواحل گيالن
- +

 

- 
کنفرانس شيالت و توسعه 

 قائمشهر   -پایدار
 1 1384 آبان

34 
 Acanthalburnusبررسي برخي  از خصوصيات زیستي ماهي  

microlepis در رودخانه هاي شاهرود، قزل اوزن و سفيدرود 
- +

 

- 

كنفرانس سراسری و چهاردهمين 

دومين کنفرانس بين المللی 

 تهراندانشگاه   - زیست شناسی

 1 1385 شهریور

35 

 

بررسي مورفومریستيك و دوشکلی جنسی در عروس ماهی اروميه 

Pteroleuciscus ulanus) ماهی اندميک حوزه دریاچه ،)

 اروميه، در رودخانه های مهابادچای و گدارچای

- +
 

- 

كنفرانس سراسری و چهاردهمين 

 دومين بين المللی زیست شناسی

 ربيت مدرستدانشگاه   -

 1 1385 شهریور

31 
 بررسی پراکنش گاوماهی خزری در سواحل استان گيالن

 )جنوب غربی دریای خزر(
- +

 

 2 1385 شهریور " -

37 
 تغييرات اکولوژیک سفيدرود و نقش آنها بر کاهش ارزش

 شيالتی آن
- +

 

- 
کنفرانس اکولوژی اولين 

 تهران.ایران.دانشگاه الزهرا
 1 1385 آبان

38 
بررسي ویژگي هاي زیستي ماهي سوف سفيد در تاالب سرخانکل و 

 نقش آن در کنترل آبزیان غير بومي
- +

 

 2 1385 آبان " -

39 

بررسی جنبه های توليد مثلی ماهی شاکولی آذربایجان 

(Chalcalburnus atropatenaeدر رودخانه ) مهابادچاي 

 حوضه دریاچه اروميه

- +
 

- 
سمينار ملی زیست شناسی. 

 دانشگاه آزاد اسالمی مرند
 1 1381 دیبهشترا

41 
شناسایی و بررسی فراواني ماهيان دریاچه سد حسنلو و رودخانه 

 گدارچاي آذربایجان غربي
- +

 

 2 1381 دیبهشترا " -

41 
 در ( Rutilus frisii kutum)سفيد  ماهي غذایي تركيب بررسي

 خزر دریاي جنوبي سواحل
- +

 

- 
دومين کنفرانس سراسری 

 رشت  -علوم جانوری
 1 1381 شهریور

+ خزر دریاي ایراني حوزه گاوماهيان پراكنش بررسي و شناسایي 42
 

 1 1381 شهریور " - -

43 
 در (Alosa kessleri)مهاجر  ماهي شگ تغذیه اكولوژي بررسي

 مازندران و گيالن سواحل
- +

 

 1 1381 شهریور " -

44 
 اي نقره كپور ماهي تغذیه و زیستي خصوصيات برخي بررسي

(Hypophethalmichthys molitrix) انزلي سرخانكل تاالب در 
- +

 

 2 1381 شهریور " -

45 
 Neogobiusخزري  گاوماهي زیستي خصوصيات بررسي

caspius خزر( دریاي غربي ایران )جنوب آستاراي ساحل در 
- +

 

 2 1381 شهریور " -
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41 
 ارس سد مخزني دریاچه ماهيان فراواني بررسي و شناسایي

 ایران( )آبهاي
- +

 

- 
 

" 

 

 شهریور

 

1381 
2 

47 
 در   (Atherina boyeri) ماهي آذین گل طبيعي تغذیه بررسي

 گيالن شفارود ساحل
- +

 

 2 1381 شهریور " -

+ وضعيت زیستی ماهيان در تاالب انزلی 48
 

- - 
همایش مطالعه تاالبها و 

 -آبهای شمال کشور

 بندر انزلی

 2 1381 آذر

+ - گيالنرودخانه دیناچال استان  ماهيانبررسی فراوانی و  شناسایي 49
 

 1 1381 آذر " -

51 
آبهاي ساکن شمال  بهماهيان و آبزیان بزرگ غير بومي  رسوخ

 هامبارزه با آن یهاکارراه یو بررس رانیا
- +

 

- 
 

" 
 1 1381 آذر

51 
بررسی زمان تخمریزی و ميزان هم آوری در ماهی سوف حاجی 

 طرخان  در منطقه آبکنار تاالب انزلی

+
 

- - 
 

" 

 

 آذر

 

1381 
1 

52 
بررسی برخی خصوصيات مورفومتریک و مریستيک ماهی سرخ 

 ( در تاالب انزلیScardinius  erythrophthalmusباله )
- +

 

- 
 

" 

 

 آذر

 

1381 
2 

53 
در حوزه   (Aspius aspius)   بررسي رژیم غذایي ماش ماهي

 رودخانه ارس
- +

 

- 

 

هفتمين همایش علوم و فنون 

 بندر نوشهر -دریایی ایران

 

 آذر

 

1381 
1 

54 
 (Sander marinum) بررسي اکولوژي تغذیه ماهي سوف سياه

 سواحل گيالن در
- +

 

- 
 

" 

 

 آذر

 

1381 
1 

55 
 Neogobius) خزري  گاوماهي زیستي خصوصيات بررسي

caspius)گيالن استان سواحل در 
- +
 

- 
 

" 

 

 آذر

 

1381 
2 

51 
 Abramis) بررسي برخي خصوصيات زیستي و تغذیه ماهي سيم

bramaدر تاالب سرخانکل انزلي ) 
- +

 

- 
 

" 

 

 آذر

 

1381 
2 

12 
 Alburnusبررسی برخی ویژگيهای زیستی مرواریدماهی کورا )

filippiدریاچه شورابيل و رودخانه باليقلوچای اردبيل ( در 
- +

 

- 

 

دومين همایش بين المللی 

 تهران -زیستی ایران علوم

 1 1381 بهمن

18 
( در سواحل Vimba vimba) كوليسياه ماهيبررسی رژیم غذایی  

 ایرانی خزر

+
 

- - 
 

" 
 1 1381 بهمن

+ - شناسایی و بررسی فراوانی ماهيان حوزه دریاچه شورابيل اردبيل 59
 

- 

اولين کنفرانس ملی علوم 

 -شيالت و آبزیان ایران

 دانشگاه الهيجان

 

 اردیبهشت

 

 

1387 
1 

11 
( Barbus capitoبررسی اولویت های غذایی سس ماهی سرگنده )

 استانهای گيالن و مازندران  در سواحل
- +

 

- 
" 

 

 

 اردیبهشت

 

1387 1 
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11 
 تاالبدر بررسی رژیم غذایی ماهی سوف حاجی طرخان 

 سرخانکل انزلی
- +

 

- 

اولين کنفرانس ملی علوم 

 -شيالت و آبزیان ایران

 دانشگاه الهيجان

 

 اردیبهشت

 

 

1387 
2 

12 
گاوماهی عمق زی در سواحل بررسی انگلهای دستگاه گوارش 

 جنوب غربی دریای خزر
- +

 

- " 
 اردیبهشت

 
1387 2 

+ - بررسی رژیم غذایی کيلکاماهيان در سواحل دریای خزر 13
 

- 

نخستين همایش ملی منابع 

 شيالتی دریای خزر

 دانشگاه گرگان

 2 1387 آبان

14 
 Tincaبررسی صفات ریخت سنجی و شمارشی الی ماهی )

tinca)  تاالب انزلیدر 
- +

 

- 
 

" 
 آبان

 

1387 
3 

+ - بررسي همپوشانی تغذیه ای ماهيان شکاری مهم تاالب انزلی 15
 

- 
 

" 
 آبان

 

1387 
1 

11 

گاوماهی شنی مورفومتریک و مریستيک بررسي

(Neogobius fluviatilis)   جنوب سواحل  در

 خزر )گيالن(دریايغربي

- +
 

 آبان " -
 

1387 
2 

17 
بررسی ميزان تاثير ماهيان ناخواسته بر روی  شناسایی و

 ماهيان گرمابی در استخرهای چندمنظوره

+
 

 +
 

آبزی منطقه ای  همایش 

 پروری نوین و توسعه پایدار
 اسفند-بهمن

 

1387 

 

1 

18 
بررسی فراوانی و ساختار طولی، وزنی و سنی شگماهی خزری 

(Alosa caspiaدر سواحل استان مازندران ) 
- +

 

- 

 

آبزی منطقه ای  همایش 

 پروری نوین و توسعه پایدار

 

 اسفند-بهمن

 

1387 
 

1 

19 
( Barbus capitoمطالعه خصوصيات زیستی سس ماهی سرگنده )

 ، گونه ای نيازمند به بازسازی و مناسب برای پرورش

+
 

- - 
 

" 

 

 اسفند-بهمن

 

1387 

 

1 

71 
 

( در Sander luciopercaبررسي رژیم غذایی ماهي سوف سفيد )

 سواحل غرب مازندران

- +
 

- 
 

" 

 

 اسفند-بهمن

 

1387 

 

1 

71 
 Neogobiusمطالعه تغذیه گاوماهی دهان سياه    ) 

melanostomus  ( در سواحل جنوب غربی دریای خزر 

 )سواحل استان گيالن

- +
 

- 
 

" 

 

 اسفند-بهمن

 

1387 

 

2 

 های استان همدانتاالب انماهيشناسایی گونه های  72

 پيرسلمان و مناطق تاالبی هرم آباد و گاماسياب()آقگل ، 
- +

 

- 

 

اولين همایش ملی تاالب های 

 ایران

 

 اسفند

 

1387 

 

1 

 انزلی تاالبان ماهيآخرین فهرست گونه های  73

 
- +

 

- " 
 

 اسفند

 

1387 

 

1 

74 

 

 هاي رودخانه در قرمز خال آالي قزل غذایي رژیم بررسي

 الر سد دریاچه

- +
 

- 
ماهيان اولين همایش ملی 

 سردابی
 2 1388 اردیبهشت

75 

 

بررسی فون ترماتودهای مونوژن در برخی از کپورماهيان رودخانه 

 گاماسياب همدان

- +
 

- 
شانزدهمين کنگره دامپزشکی 

 ایران. تهران
 1 1389 اردیبهشت
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71 

 

Studying distribution of sand goby, Neogobius 

fluviatilis pallasi in the south-west coast of 

Caspian Sea 

+
 

- - 
Asian Pacific 

Aquaculture 

Conference. India 

January 2111 2 

77 

 

Population Study of sand goby, Neogobius 

fluviatilis pallasi in the south-west coast of Caspian 

Sea by morphological characteristics 

+
 

- - " January 2111 2 

78 
 

Feeding habits of  Neogobius melanostomus at 

south coast of Caspian Sea 
+

 

- - 
Asian Pacific 

Aquaculture 

Conference. India 

January 2111 2 

79 
 

Investigation of brown trout (Salmo trutta fario) 

diet in rivers of Lar dam lake in the fall 

+
 

- - " January 2111 2 

( و نقش Esox luciusبررسي عادات غذایی اردک ماهي ) 81

 اکولوژیک آن بر آبزیان تاالب انزلی
- +

 

- 
دومين کنفرانس علوم شيالت 

 هيجانالو آبزیان ایران. 
 1 1391 اردیبهشت

 Capoetaبررسي مقایسه ای ریخت شناختی سياه ماهي دمشق ) 81

damascinaحوزه های دجله و کارون ) 
- +

 

 1 1391 اردیبهشت " -

فراوانی ماهيان رودخانه زاینده رود استان شناسایی و بررسی  82

 چهارمحال و بختياری

+
 

 1 1391 اردیبهشت " - -

شناسایی بررسی پراکنش ماهيان حوزه رودخانه حرم آباد مالیر  83

 )استان همدان(
- +

 

- 
 

" 
 1 1391 اردیبهشت

 Salmo truttaمقایسه مورفومریستيک قزل آالی خال قرمز  ) 84

fario  های حویق و شفارود استان گيالن( رودخانه 
- +

 

 3 1391 اردیبهشت " -

بررسی عادت غذایی ماهی قزل آالي خال قرمز در رودخانه حویق  85

 استان گيالن
- +

 

 2 1391 اردیبهشت " -

بررسی ارجحيت غذایی ماهی قزل آالي خال قرمز در رودخانه  81

 شفارود استان گيالن.

+
 

 2 1391 اردیبهشت " - -

نقش بيولوژیکی اردک ماهی در کنترل جمعيت موجودات   بررسي 87

 ناخواسته و افزایش توليد در واحد سطح
- +

 

- 
اولين همایش ملی آبزی 

 بندرانزلی. پروری ایران
 2 1391 آذر

+ - ذخایر و پراکنش ماهيان بومی رودخانه کشکان لرستان بررسي 88
 

 3 1391 آذر " -

+ - آالی خال قرمز دریاچه سد الر قزلبررسی ميزان هماوری ماهی  89
 

 2 1391 آذر " -

بازفت استان چهار محال و  بررسی پراکنش ماهيان رودخانه 91

 بختياری
- +

 

 1 1391 آذر " -
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+ - پرورش گوشتی در ایرانجهت مناسب  یبوم انيماهمعرفی  91
 

 1 1391 آذر " -

و امکان  کشور یناخواسته به آبها یربوميغآبزیان رسوخ  92

 مبارزه با آنها
- +

 

- 
 

" 
 1 1391 آذر

ن شاخص های تنوع ، غنا و یکنواختی گونه ای ماهيا بررسي 93

 گيالنكرگان رود استان 
- +

 

- 
اولين همایش ملی آبزی 

 بندرانزلی. پروری ایران
 1 1391 آذر

بررسي وضعيت مهاجرت ماهی آزاد دریای خزر در رودخانه های  94

 گيالن و پيشنهاد الگویی بهتر برای بازسازی ذخایر آن
- +

 

 1 1391 آذر " -

 مهاجر اقتصادي ماهيان تكثير طبيعيوضعيت مهاجرت و  بررسي 95

 در سفيدروددریای خزر 
 1 1391 آذر " - - +

در سواحل    (Neogobius fluviatilis)توليد مثل گاوماهی شنی  91

 جنوبي دریاي خزر )استان گيالن(.
- +

 

- 
 

همایش ملی آبزیان و غذا. 

 بوشهر

 2 1391 آذر

 Neogobius)مریستيک گاوماهی گرد -مورفومتریکبررسی  97

melanostomus)    جنوبي دریاي خزر )گيالن(.در سواحل 
- +

 

 2 1391 آذر " -

بررسی اولویت غذایی ماهی قزل آالي خال قرمز در رودخانه های  98

 حویق، شفارود، تنکابن و الر
 2 1391 آذر " - - +

ماهيان قزل آالی خال بررسی برخی خصوصيات مورفواکولوژی  99

 قرمز ساکن در دریاچه مخزنی سد الر
- +

 

- 
 

همایش ملی آبزیان و غذا. 

 بوشهر

 2 1391 آذر

+ - کفال پوزه باریک در ساحل انزلیغذایی  رژیمبررسی  111
 

 4 1391 آذر " -

+ - ماهی سوف سفيد در ساحل انزلیغذایی  رژیمبررسی  111
 

 4 1391 آذر " -

ترکيب گونه ای ماهيان حوزه دریاچه سد گالبر ایجرود بررسی  112

 ()استان زنجان
- +

 

 کنفرانساولين  -

 ایرانماهی شناسی 
 1 1392 اردیبهشت

شناسایی و بررسی فراوانی و ساختار جمعيتی ماهيان حوزه  113

 دریاچه سد قلعه چای )استان آذربایجان شرقی(
 1 1392 اردیبهشت " - - +

114 
 Vimba) ماهی سياه کولی خزری جمعيتی بررسی ساختار

persa ) از ویژگی در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده 

 تراس

- +
 

 1 1392 اردیبهشت " -

 برخی خصوصيات زیست شناختی رفتگرماهی همدان 115
(Oxynoemacheilus kiabii) در حوضه رودخانه گاماسياب 

 1 1392 اردیبهشت " - - +
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111 
در سواحل   Alosaفراوانی و تنوع گونه ای شگ ماهی جنس 

 شرقی استان گيالن
- + - 

ملی علوم جانوران همایش 

 آبزی
 4 1392 شهریور

 3 1392 شهریور " - + - مطالعه ذخایر و پراکنش سياه ماهيان رودخانه کشکان لرستان 117

 - + - شناسایی ماهيان حوزه رودخانه قره چای استان همدان 118
شیالت و همایش ملی دومین 

 بندرعباس -آبزیان ایران
 1 1392 بهمن

119 

غذایی رفتگرماهی کرمانشاه اولویت های 

(Oxynoemacheilus kermanshahensis در حوزه )

 رودخانه گاماسياب

 1 1392 بهمن " - + -

111 
 Rhodeusبررسی خصوصيات زیستی ماهی مخرج لوله ای)

amarus تاالب انزلی( در 
 4 1392 بهمن " - + -

111 
( Carassius gibelioبررسی خصوصيات زیستی ماهی کاراس )

 در تاالب انزلی
- + - 

شیالت و همایش ملی دومین 

 بندرعباس -آبزیان ایران
 3 1392 بهمن

112 
 Rhodeusبررسی خصوصيات زیستی ماهی مخرج لوله ای)

amarusدر رودخانه سياهرود) 
 4 1392 بهمن " - + -

113 
بررسی تغييرات فصلی در رژیم غذایی شگ ماهی براشنی کووی 

(Alosa braschnikowi) در سواحل شرقی استان گيالن 
- + - 

شیالت و همایش ملی دومین 

 بندرعباس -آبزیان ایران
 4 1392 بهمن

114 
ماهیان در مناطق چهارگانه تاالب  جمعیتی تغییرات بررسی

 انزلی
- + - 

 - علوم زیستیهمایش ملی 

 دامغان
 1 1392 بهمن

115 
آذربایجان جمعیت ماهیان دریاچه پشت سد اردالن استان 

 شرقی
 1 1392 بهمن " - + -

111 
( در Syngnathus caspiaبررسی ارجحیت غذایی نی ماهی )

 سواحل استان گیالن
 1 1392 بهمن " - + -

117 
بررسی تغییرات فصلی رژیم غذایی شگ ماهی دریای خزر 

(Alosa caspiaدر سواحل شرقی گیالن ) 
 4 1392 بهمن " - + -

118 

بررسی ساختار طولی، وزنی، سنی و عادت غذایی ماهی 

Acanthobrama marmid  در تاالب پيرسلمان استان

 همدان

- + - 
 کنفرانس دومين

 کرج-ایرانماهی شناسی 
 1 1393 اردیبهشت

+ کنونی حوزه رودخانه سفيدرود ماهيانفهرست  119
 1 1393 اردیبهشت " - - 

121 
ماهيان برخی از رودخانه های شناسایی  و بررسی فراوانی 

 مهم غرب استان گيالن
 1 1393 اردیبهشت " - + -
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121 
 Rhodeusمخرج لوله ای)ماهی  توليد مثلبررسی 

amarus)  تاالب انزلیدر 
- + - 

دومين همایش سراسری 

 -کشاورزی و منابع طبيعی پایدار

 تهران

 4 1393 مهر

122 
 مخرج لوله ایبرخی خصوصيات زیستی ماهی بررسی 

(Rhodeus amarus)  رودخانه سفيدروددر 
 2 1393 مهر " - + -

123 
 Rhodeusمخرج لوله ای)ماهی  توليد مثلبررسی 

amarus)  رودخانه سياهروددر 
 4 1393 مهر " - + -

124 
تنوع زیست و پراکنش ماهیان بومی رودخانه گاماسیاب استان 

 همدان
- + - 

دومین کنفرانس ملی مخاطرات 

 تهران -محیط زیست زاگرس
 3 1393 اسفند

 3 1393 اسفند " - + - سیمره در استان لرستانمطالعه ماهیان بومی اقتصادی رودخانه  125

121 
ریخت شناختی گل آدین ماهی در سواحل جنوبی دریای خزر، 

 دهانه رودخانه سفیدرود
- + - 

سومین کنفرانس ماهی 

 شیراز -شناسی ایران
 4 1394 اردیبهشت

 5 1394 اردیبهشت " - + - شناسایی و بررسی ترکیب گونه ای ماهیان دریاچه چیتگر 127

128 
بررسی ترکیب گونه ای و فراوانی ماهیان صید شده با ترال در 

 سواحل استان گیالن
 1 1394 اردیبهشت " - - +

129 
بررسی مدت ماندگاری بچه ماهیان سفید رهاسازی شده در 

 رودخانه سفیدرود
 1 1394 اردیبهشت " - + -

 - - + وضعیت ماهیان تاالب انزلی 131
ت کمیته حفاظنخستین نشست 

 رشت -و احیای تاالب انزلی
 1 1393 آبان

 - - + بررسی ماندگاری بچه ماهیان سفید رودخانه سفیدرود 131

 -مجموعه سخنرانی های علمی

ژوهشکده آبزی پروری آبهای 

 انزلی -داخلی 
 1 1393 دی

132 
 در (PCA (1843 ) موصل کولی شاه ماهی وقوع بر گذار تاثير فاکتورهای مطالعه

 - + - اصلی مولفه تحليل از استفاده با )همدان استان( گاماسياب رودخانه
دومين همایش ملی تغييرات اقليمی و 

مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و 

 منابع طبيعی
 4 1394 شهریور

133 
 موردی: مطالعه)همدان استان( گاماسياب رودخانه آب کيفی وضعيت بر مروری

 موصل کولی شاه زیستگاهی های اولویت
- 

+
 - 

دومين همایش ملی تغييرات اقليمی و 

مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و 

 منابع طبيعی
 4 1394 شهریور

134 
Studying natural reproduction status of kutum, Rutilus frisii, A                                                  

n anadromous cyprinid species in Khaleh-Sara and Khoshkrud 

Rivers in Guilan province 

- + - 
Middle East and Central 

Asia Aquaculture 2015 
Dec. 2015 2 

135 

DIET STUDY OF KUTUM FISH, Rutilus frisii, 

(CYPRINIDAE) RELEASED IN ESTUARY OF 

SEFIDRUD RIVER, THE BIGGEST RIVER IN 

SOUTHERN CASPIAN SEA 

- + - 
Middle East and Central 

Asia Aquaculture 2015 
Dec. 2015 1 
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131 

DETERMINATION OF RESIDENCE TIME OF 

KUTUM FISH, Rutilus frisii, (CYPRINIDAE) AFTER 

RELEASING IN SEFIDRUD RIVER, SOUTH-WEST 

CASPIAN SEA 

- +
 

- Middle East and Central 
Asia Aquaculture 2015 

Dec. 2015 1 

137 Commercial fish biodiversity in Anzali Wetland - +
 

- Middle East and Central 
Asia Aquaculture 2015 

Dec. 2015 5 

138 
Investigation Diet of Kilka Fishes (Clupeonella caspia) 

in Coast waters of Bandar Anzali 

+
 

- - Middle East and Central 
Asia Aquaculture 2015 

Dec. 2015 4 

139 
Study of food priority in red-spotted trout (Salmo 

trutta fario) in Hevigh, Shafarud and Tonekabon and 

Lar Rivers (Caspian Sea, Iran) 

- +
 

- Middle East and Central 
Asia Aquaculture 2015 

Dec. 2015 2 

141 
( در Rutilus frisiiبررسی اولویت غذایی بچه ماهی سفيد )

 مصب رودخانه سفيدرود
- +

 

شناسی هارمين کنفرانس ماهيچ -

 )مشهد( ایران
 1 4931 تير

+ - شناسایی و بررسی فراوانی ماهيان حوزه دریاچه سد کارده مشهد 141
 

 1 4931 تير " -

142 
رودخانه سيستان شهرستان شناسایی و بررسی فراوانی ماهيان 

 زابل
- +

 

 1 4931 تير " -

143 
شناسایی و بررسی فراوانی و ساختار طولی، وزنی و سنی ماهيان 

 دریاچه ارسباران
- +

 

 2 4931 تير " -

144 

بازسازي روابط تبارشناختي شگ ماهي شکالن ) شعاع بالگان: 

هسته ماهيان استخواني عالي( با استفاده از  ترادف هاي ژن 

 RAG1اي

+
 

 4 4931 تير " - -

145 
بررسی وضعيت تکثير طبيعی ماهی سفيد در رودخانه های خاله 

 سرا و خشکرود استان گيالن
- +

 

 2 4931 تير " -

141 
در دریاچه  Carassius gibelioبررسی تغذیه کاراس وحشی 

 نئور اردبيل
- +

 

 3 4931 تير " -

147 
 Hemiculter leucisculusبررسی رژیم غذایی ماهی تيزکولی 

 در دریاچه چيتگر تهران
- +

 

 2 4931 تير " -

148 
 Cyprinusبررسی شاخص های تغذیه ماهی کپور معمولی )

carpioتاالب انزلی در فصل تخمریزی ) 

+
 

همایش ملی آبزی پروری و  - -

 توسعه پایدار
 1 1395 مهر

149 
 Cyprinusبررسی ارتباط هم آوری ماهی کپور معمولی )

carpioتاالب انزلی با طول، وزن و سن مولدین ) 
- +

 

 1 1395 مهر " -

151 
گانه تاالب  5بررسی تنوع، فراوانی و پراکنش ماهیان در مناطق 

 انزلی
- +

 

 2 1395 مهر " -
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 2 1395 مهر " - + - تهران -مطالعه اکولوژیک ماهیان مهاجم در دریاچه چیتگر 151

152 
بررسی درشت بی مهره گان کفزی مناطق مصبی رودخانه 

 تغذیه ای آنهاسفیدرود استان گیالن با تاکید بر اهمیت 
 2 1395 مهر " - + -

 

153 

بررسی وضعیت تغذیه طبیعی بچه ماهیان سفید در مصب 

 رودخانه سفیدرود

+
 - - 

مجموعه سخنرانی های علمی پژوهشکده 

 آبزی پروری آبهای داخلی کشور
 1 1395 مرداد

 - + - بررسی زیست شناختی ماهی کولمه در سواحل استان گیالن 154
ماهی شناسی  پنجمين کنفراس

 ایران )بابل(
 1 1391 آذر

 1 1391 آذر " - + - بررسی ساختار جمعیت ماهیان دریاچه چیتگر تهران 155

 1 1391 آذر " - + - بررسی پراکنش ماهیان تاالب انزلی و رودخانه های آن 151

157 
بررسی پراکنش و زیست شناختی گاوماهی سرگنده خزر 

(Ponticola gorlapدر استان ) گیالن 
 1 1391 آذر " - + -

158 
بررسی رژیم غذایی ماهی حوض نقره ای یا کاراس 

(Carassius gibelioدر تاالب انزلی ) 
 1 1391 آذر " - + -

159 

 ای نقره کپور ماهی غذایی رژیم بررسی

Hypophthalmichthys molitrix تهران چیتگر دردریاچه 

 3135سال در

 2 1391 آذر " - + -

111 
بررسی وضعیت تکثیر طبیعی ماهی سفید در دو رودخانه خاله 

 3135سرا و خشکرود در سال 
 2 1391 آذر " - + -

111 
 Alburnusماهی مروارید معمولی غذایی رژیم بررسی

hohenackeri 3135سال در تهران چیتگر دردریاچه 
 2 1391 آذر " - + -

112 
آالی قزل آالی بررسی خصوصیات مورفواکولوژی ماهیان قزل 

 خال قرمز ساکن در دریاچه سد الر
 2 1391 آذر " - + -

113 
 برخی در کاراس ماهی خارجی انگلهای شیوع میزان بررسی

 گیالن استان گرمابی مزارع
 3 1391 آذر " - + -

114 
 رد اینتستینالیس لیگوال سستود به آلودگی موردی گزارش

 کشور آبی منابع از کاراس ماهی
 3 1391 آذر " - + -

115 
فراوانی انگلهای خارجی در ماهیان انگشت قد رهاسازی  بررسی

 گیالن شده به رودخانه سفیدرود در استان
 2 1391 آذر " - + -
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111 
( در Rutilus kutum) حضور ماهی سفید دریای خزر

 3131دریاچه مخزنی خندقلو استان زنجان در سال 
- + - 

پنجمين کنفراس ماهی شناسی 

 ایران )بابل(
 5 1391 آذر

 2 1391 آذر " - + - شناسایی آبزیان دریاچه قلعه چای آذربایجان شرقی 117

 2 1391 آذر " - + - شناسایی و مطالعه ساختار آبزیان رودخانه کن تهران 118

119 
موقعیت تبارشناختی زیرخانواده های شگماهیان استنتاج شده 

 cytbاز ترادف های ژن میتوکندریایی 
 4 1391 آذر " - + -

171 

Occurance and intensity of parasites in 

northern pike, Esox lucius, from Anzali 

wetland, southwest of the Caspian Sea, Iran 

- + - 

international &  th18

Iranian congress of 

microbiology (Tehran, 
Iran) 

August, 

29-31 
2017 2 

171 

بررسی همپوشانی غذایی بین ماهی کاراس و کپور معمولی در 

 - + - تاالب انزلی
ششمين کنفرانس ماهی شناسی 

 کرمان-ایران

 1و  5

 شهریور
1397 1 

172 

 Scardiniusبررسی عادت غذایی ماهی سرخ باله )

erythrophthalmus1 1397 شهریور " - + - ( در تاالب انزلی 

173 

 Scardiniusبررسی میزان هم آوری ماهی سرخ باله )

erythrophthalmus2 1397 شهریور " - + - ( در تاالب انزلی 

174 

 Cyprinusبررسی میزان رژیم غذایی ماهی کپور معمولی )

carpio 2 1397 شهریور " - + - 3131( دریاچه چیتگر تهران در سال 

175 

بررسی ترکیب غذایی ماهی کپور علفخوار 

(Ctenopharyngodon idellaدر تاالب انزلی ) - + - " 2 1397 شهریور 

171 

مطالعه برخی ویژگی های بیولوژیکی میگوی غیربومی 

Macrobrachium nipponense  3 1397 شهریور " - + - در تاالب انزلی 

177 

بررسی رژیم غذایی ماهی کپور نقره ای 

(Hypophthalmichthys molitrixدر تاالب انزلی ) - + - " 1 1397 شهریور 

178 

 Hemiculter) بررسی اولویت های غذایی ماهی تیزکولی

leucisculus1 1397 شهریور " - + - ( در تاالب انزلی 

179 

بررسی برخی خصوصیات تولید مثلی ماهی کاراس 

(Carassius gibelioدر تاالب انزلی ) - + - " 2 1397 شهریور 

181 

رودخانه های تشرود و  بررسی مقایسه ای تنوع و فراوانی ماهیان

 1 1397 شهریور " - + - شیجان رود تاالب انزلی
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181 

 تاالبمرکزی منطقه  ترکیب گونه ای و فراوانی ماهیانبررسی 

 - + - انزلی )سرخانکل(
ششمين کنفرانس ماهی شناسی 

 کرمان-ایران
 1 1397 شهریور

182 

 Cyprinusبررسی برخی خصوصیات زیستی کپور معمولی )

carpio1 1397 شهریور " - + - ( در تاالب انزلی 

183 

 Neogobiusبررسی فراوانی و تراکم گاوماهی خزری )

caspiusحوضه جنوبی دریای خزر( ( در سواحل استان گیالن( - + - 
بومزاد  یانکنفرانس حفاظت از ماه

 1 1397 آذر یرانا یداخل یهاآب هاییستماکوس

184 

به تاالب انزلی  مهاجر یانماه یرمشکالت مهاجرت و تکث بررسی

 1 1397 آذر " - - + و رودخانه های آن، مشکالت و راه حل ها

185 

رشد گاوماهی خزری وزن و الگوی -بررسی رگرسیون طول

(Neogobius caspius)2 1397 آذر " - + - ( در سواحل استان گیالن )دریای خزر 

181 

بررسی ساختار طولی، وزنی، سنی و نسبت جنسی گاوماهی خزری 

(Neogobius caspius ( در سواحل استان گیالن )حوضه جنوبی

 دریای خزر(
 2 1397 آذر " - + -

187 

 Cyprinionفراوانی ماهی بوتک )بررسی پراکنش و 

macrostomum2 1397 آذر " - + - ( رودخانه سیمره  لرستان 

188 

بررسی فراوانی و ساختار جمعیتی سیاه ماهی خالدار 

(Capoeta  trutta در ) 2 1397 آذر " - + - سیمره )استان لرستان(رودخانه 

189 

( Salmo truttaمقایسه مورفومریستیک قزل آالی خال قرمز  )

 2 1397 آذر " - + - رودخانه های حویق استان گیالن و الر استان مازندران

191 

 Hemiculterبررسی رژیم غذایی ماهی غیربومی تیزکولی )

leucisculus2 1397 آذر " - + - ( معرفی شده به دریاچه سد کارده مشهد 

191 

بررسی میزان شیوع و شدت آلودگیهای انگلی در ماهیان 

 2 1397 آذر " - + - سد کارده استان خراسان رضوی پشت  دریاچه

192 

پارامترهای زیستی میگوی ماکروبراکیوم نیپوننس و جایگاه آن 

 2 1397 آذر " - + - در تغذیه ماهیان تاالب انزلی

193 - - - - - - - - 

194 - - - - - - - - 

195 - - - - - - - - 

191 - - - - - - - - 

197 - - - - - - - - 

198 - - - - - - - - 

199 - - - - - - - - 

211 - - - - - - - - 

 در کتاب سمينارها، کنفرانس ها و کنگره ها بصورت کامل یا چکيده ميباشد. مقاالت چاپ شده 
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 تيراژ *کار نوع کتاب، گزارش ، ترجمه و ... عنوان ردیف
 تعداد

 صفحات
 تاریخ چاپ

 1378 113 3111 تاليف خلي گيالن(ا)آبهاي د كتاب اطلس ماهيان ایران 1

2 
چاپ  -. ترجمه مهندس ابوالقاسم شریعتيكتاب ماهيان دریاي خزر و حوزه آبریز آن

 )عباسی: ویراستار علمی(  دوم
 1382 189 3111 ویرایش

3 
)عباسی:  ترجمه مهندس جواد دقيق روحي. .كتاب راهنماي رنگي ماهيان آب شيرین

 ویراستار علمی(
 1382 121 3111 ویرایش

4 
ترجمه صلواتيان،  2115تاليف:  قلی اف   ماهی قزل آالی جمهوری آذربایجان

 )عباسی: ویراستار علمی(پورغالمی و عادلی. 
 1392 115 2111 ویرایش

 1395 218 1132 تاليف داخلی ایران آب های اطلس ماهيان  5

 1391 218 2111 تاليف کتاب ماهيان گيالن 1

 کتاب ماهيان حوضه تاالب انزلی 7
 تاليف

111 144 1397 

 اطلس ماهيان ایران )گاوماهيان( 8
 تاليف

211 73 1397 

 ماهيان بومی استان همدان با همکاری مدیریت شيالت استان همدان پوستر 9
 تهيه

111 1 1388 

11 
ماهيان تاالب انزلی و حوضه آبریز آن )پروژه مدیریت اکولوژیک تاالب انزلی،  پوسنر

 (JICAبا همکاری آزانس بين المللی همکاری های ژاپن  2فاز 

 تهيه
1111 1 1397 

11 
ماهيان اقتصادی مهم تاالب انزلی )پروژه مدیریت اکولوژیک تاالب انزلی، فاز  پوسنر

 (JICAبا همکاری آزانس بين المللی همکاری های ژاپن  2

 تهيه
1111 1 1397 

12 
ماهيان مهاجر تاالب انزلی و رودخانه های آن )پروژه مدیریت اکولوژیک تاالب  پوسنر

 (JICAمللی همکاری های ژاپن با همکاری آزانس بين ال 2انزلی، فاز 

 تهيه
1111 1 1397 

13 
 طرحبررسي ماهي شناسي دریاچه سد ارس و سر شاخه هاي آن ) گزارش نهایي

 . مطالعه جامع شيالتي ارس(. معاونت آبزیان شيالت ایران . تهران
 1375 134 11 تاليف

14 
جامع شيالتي گزارش نهایي بررسي ماهي شناسي دریاچه سد ماكو )پروژه مطالعه 

 . معاونت آبزیان شيالت ایران . تهران.1378(. 1378دریاچه هاي ماكو و مهاباد 
 1378 31 11 تاليف

15 
گزارش نهایي بررسي ماهي شناسي دریاچه سد مهاباد )پروژه مطالعه جامع شيالتي 

 دریاچه هاي ماكو و مهاباد(. معاونت آبزیان شيالت ایران . تهران. 
 1378 184 11 تاليف

11 

( در سواحل ایراني .Alosa sppگزارش نهایي شناسایي شك ماهيان جنس پوزانك )

-1381دریاي خزر. ) پروژه ارزیابي ذخایر ماهيان استخواني دریاي خزر در سال 

 (. مركز تحقيقات ماهيان استخواني دریاي خزر . بندرانزلي1381

 1381 24 11 تاليف

17 

( در سواحل ایراني .Alosa sppماهيان جنس پوزانك )گزارش نهایي شناسایي شك 

-1381دریاي خزر. ) پروژه ارزیابي ذخایر ماهيان استخواني دریاي خزر در سال 

 (. مركز تحقيقات ماهيان استخواني دریاي خزر . بندرانزلي1382

 1382 18 11 تاليف

 …* نوع: تاليف، گردآوري ، ترجمه،
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 سایر آثار منتشر شده: ، گزارشات وكتب  -11ادامه 

 تيراژ *کار نوع کتاب، گزارش ، ترجمه و ... عنوان ردیف
 تعداد

 صفحات
 تاریخ چاپ

18 
( دریاي Anadromousگزارش نهایي بررسي تكثير طبيعي ماهيان اقتصادي مهاجر )

 خزر در رودخانه سفيدرود.. مركز تحقيقات ماهيان استخواني دریاي خزر. بندر انزلي
 1381 131 11 تاليف

19 
گزارش نهایي بررسي ماهي شناسي رودخانه هاي حویق، كرگانرود و شفارود استان 

 گيالن. مركز تحقيقات ماهيان استخواني دریاي خزر. بندر انزلي.
 1382 124 11 تاليف

21 
گزارش نهایي شناسایي و بررسي فراواني ماهيان تاالب انزلي. پروژه جایكا. مركز 

 تحقيقات ماهيان استخواني دریاي خزر. بندر انزلي. 
 1383 14 11 تاليف

21 

تعيين زمان و مكان تكثير طبيعي ماهي كپور وحشي طرح مطالعه موردی گزارش نهایي 

(Cyprinus carpio تاالب انزلي. مركز تحقيقات ماهيان استخواني دریاي خزر. بندر )

 انزلي. 

 1383 48 11 تاليف

21 

( Carassius auratusخالصه مقاله مشاهده نمونه اي از ماهي حوض طالیي )

استثنایي با دو جفت تخمدان نا همگن.  فصلنامه تازه هاي علمي مركز تحقيقات شيالتي 

 .1378تابستان  .  3استان گيالن. ش 

 1378 2 251 تاليف

22 
خالصه مقاله شناسایي ماهيان دریاچه سد ارس و سرشاخه هاي ایراني آن. فصلنامه 

 . پایيز  4تازه هاي علمي مركز تحقيقات شيالتي استان گيالن. ش 
 1378 2 251 تاليف

23 
هاي  (. فصلنامه تازه1374خالصه مقاله بررسي ماهي شناسي رودخانه كرگانرود )

 . زمستان  .5علمي مركز تحقيقات شيالتي استان گيالن. ش 

 

 تاليف

 

251 

 

2 

 

1378 

24 
(. 1374خالصه مقاله شناسایي گونه اي ، فراواني و پراكنش ماهيان رودخانه حویق )

 . بهار و تابستان. 1فصلنامه تازه هاي علمي مركز تحقيقات شيالتي استان گيالن. ش 
 1379 2 251 تاليف

25 

 Knipowitschiaخالصه مقاله گاو ماهيان دریاي خزر و مروري بر گاو ماهي بوبير )

caucasica بهار و 1(. تازه هاي علمي مركز تحقيقات شيالتي استان گيالن. ش .

 تابستان.

 1379 2 251 تاليف

21 
(. فصلنامه تازه هاي 1374خالصه مقاله بررسي ماهي شناسي رودخانه شفارود ) 

 .  پایيز.7تحقيقات شيالتي استان گيالن.  شعلمي مركز 
 1379 2 251 تاليف

27 

گزارش وضعيت صيد ضمني ماهيان استخواني در سواحل استان گيالن در گشت اول 

مركز تحقيقات ماهيان استخواني دریاي  -(1382ارزیابي ذخایر ماهيان خاویاري )پایيز  

 خزر.

 

 تاليف

 

11 

 

7 

 

1382 

28 

ضمني ماهيان استخواني در سواحل جنوبي دریاي خزر ) گيالن، گزارش وضعيت صيد 

مركز  -(1382مازندران و گلستان(. گشت دوم ارزیابي ذخایر ماهيان خاویاري )پایيز  

 تحقيقات ماهيان استخواني دریاي خزر.

 1383 12 11 تاليف

29 
پروری پژوهشکده آبزی  بررسی ليمنولوژیک دریاچه شورابيل استان اردبيل.گزارش 

 آبهای داخلی کشور. بندر انزلی
 1385 17 11 تاليف

31 
پژوهشکده آبزی پروری . بررسی ماهی شناسی دریاچه شورابيل استان اردبيل.گزارش 

 آبهای داخلی کشور. بندر انزلی
 1385 32 11 تاليف

31 
  بررسی ماهی شناسی دریاچه شورابيل و رودخانه های ورودی و خروجی آن.گزارش 

 پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور. بندر انزلی
 1381 41 11 تاليف

32 
پژوهشکده آبزی  بررسی ماهی شناسی رودخانه بيزینه رود استان زنجان.گزارش 

 پروری آبهای داخلی کشور. بندر انزلی
 1381 21 11 تاليف

33 
آبزی پروری پژوهشکده  بررسی ماهی شناسی دریاچه سد تهم استان زنجان.گزارش 

 آبهای داخلی کشور. بندر انزلی
 1381 37 11 تاليف

 …* نوع: تاليف، گردآوري ، ترجمه،
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 سایر آثار منتشر شده: ، گزارشات وكتب  -11ادامه 

 تيراژ *کار نوع کتاب، گزارش ، ترجمه و ... عنوان ردیف
 تعداد

 صفحات
 تاریخ چاپ

34 
پژوهشکده آبزی پروری  استان گيالن.بررسی ماهی شناسی رودخانه های گزارش 

 آبهای داخلی کشور. بندر انزلی
 1381 49 11 تاليف

35 
 بررسی ماهی شناسی رودخانه زاینده رود استان چهارمحال و بختياری.گزارش 

 پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور. بندر انزلی
 1387 27 11 تاليف

31 
گاماسياب استان همدان جهت ایجاد مجتمع و بررسی ماهی شناسی رودخانه گزارش 

 پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور. بندر انزلی مزارع پرورش ماهی.
 1387 31 11 تاليف

37 
پروژه شناسایی ماهيان  بومی استان همدان. پژوهشکده آبزی پروری آبهای گزارش 

 داخلی کشور. بندر انزلی
 1387 131 11 تاليف

38 

پروژه بررسي پراكنش و زیست شناختي گاو ماهي خزري  نهایی گزارش

(Neogobius caspius) .پژوهشکده آبزی پروری آبهای  در سواحل استان گيالن

 داخلی کشور. بندر انزلی.

 1387 147 11 تاليف

39 
گزارش بررسی ماهی شناسی دریاچه سد اردالن استان آذربایجان شرقی. پژوهشکده 

 شور. بندرانزلی.آبزی پروری آبهای داخلی ک
 1389 21 11 تاليف

41 
گزارش بررسی ماهی شناسی دریاچه سد الخلج استان آذربایجان شرقی. پژوهشکده 

 آبزی پروری آبهای داخلی کشور. بندرانزلی.
 1389 23 11 تاليف

41 
گزارش بررسی ماهی شناسی دریاچه سد ارسباران استان آذربایجان شرقی. 

 آبهای داخلی کشور. بندرانزلی.پژوهشکده آبزی پروری 
 1389 21 11 تاليف

42 
بررسي ليمنولوژیك رودخانه هاي مهم حاشيه جنوبي دریاي خزر در گزارش نهایی 

 شفارود( وكركانرود ،استان گيالن با تاكيد بر عوامل آالینده رودخانه هاي حویق
 1388 117 15 تاليف

 1382 118 15 تاليف سدهاي  ماكو و مهابادمطالعات تفضيلي دریاچه هاي گزارش نهایی  43

 1385 89 15 تاليف ارزیابي ذخایر ماهيان استخواني سواحل ایراني دریاي خزرگزارش نهایی  44

 1382 111 15 تاليف دریاچه سد حسنلوگزارش بررسی ماهی شناسی  45

41 
 -1)فعاليتبررسي جامع اكولوژیك امکان کنترل شانه دار مهاجم دریاي خزر گزارش 

 شانه دار مهاجم در دریاي خزر( فراوانی و پراکنشبررسي 
 1381 135 15 تاليف

47 
بررسي جامع اكولوژیك امکان کنترل شانه دار مهاجم دریاي خزر گزارش نهایی 

 بررسي تغذیه شانه دار مهاجم در دریاي خزر( -2)فعاليت
 1385 85 15 تاليف

48 
امکان کنترل شانه دار مهاجم دریاي خزر  بررسي جامع اكولوژیكگزارش نهایی 

 در دریاي خزر Beroe ovata بررسي تكثير و توليدمثل -4)فعاليت
 1385 73 15 تاليف

49 
بررسي ليمنولوژیك تاالب انزلي بر مبناي اطالعات ده ساله با استفاده گزارش نهایی 

 GISاز 
 1388 121 15 تاليف

 1381 88 15 تاليف خاویاری در سواحل جنوبی دریای خزرارزیابی ذخایر ماهيان گزارش نهایی  51

 …* نوع: تاليف، گردآوري ، ترجمه،
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 سایر آثار منتشر شده: ، گزارشات وكتب  -11ادامه 

 تاریخ چاپ صفحات تيراژ *کار نوع کتاب، گزارش ، ترجمه و ... عنوان ردیف

 1387 134 15 تاليف بررسی جامع شيالتی دریاچه شورابيل اردبيلگزارش نهایی  51

52 
طرح تکثير و پرورش مصنوعی ماهی سفيد فرم پایيزه برای گزارش نهایی 

 بازسازی ذخایر
 1388 99 15 تاليف

53 
پروژه خاص بررسی امکان سنجی اراضی حاشيه رودخانه های گزارش نهایی 

 مهم استان گيالن برای پرورش ماهی
 1387 285 15 تاليف

 1388 112 15 تاليف بررسی کشت توام اردک ماهی با کپورماهيان پرورشیطرح گزارش نهایی  54

55 
بررسی تاثير مورفولين بر ميزان برگشت ماهی سفيد در رودخانه گزارش نهایی 

 خشکرود
 1388 87 15 تاليف

 1388 71 15 تاليف طرح بررسی ليمنولوژیک رودخانه بيزینه رود استان زنجانگزارش نهایی  51

 1388 112 15 تاليف طرح بررسی ليمنولوژیک دریاچه سد تهم استان زنجانگزارش نهایی  57

58 
پروژه بررسی ایجاد مجتمع و مزارع پرورش ماهی در مسير گزارش نهایی 

 اماسياب استان همدانگرودخانه 
 1388 587 15 تاليف

59 
مسير پروژه بررسی ایجاد مجتمع و مزارع پرورش ماهی در گزارش نهایی 

 رودخانه زاینده رود استان چهارمحال و بختياری
 1389 171 15 تاليف

11 
زیستی و بيوتکنيک تکثير و پرورش ماهی اسبله پروژه بررسی گزارش نهایی 

 در ایران
 1388 94 15 تاليف

11 
 1389 89 15 تاليف افزایش توليد دریاچه سد اردالن استان آذربایجان شرقیپروژه گزارش نهایی 

12 
 1389 89 15 تاليف افزایش توليد دریاچه سد الخلج استان آذربایجان شرقیپروژه گزارش نهایی 

افزایش توليد دریاچه سد ارسباران استان آذربایجان پروژه گزارش نهایی  13

 شرقی
 1389 89 15 تاليف

 Silurusبررسی زیستی و بيوتکنيک تکثير و پرورش ماهی اسبله )گزارش  14

glanis ایران( در 
 1388 98 15 تاليف

15 
 1391 215 15 تاليف مطالعه سد خاکی گالبر شهرستان ایجرود استان زنجانگزارش 

 …* نوع: تاليف، گردآوري ، ترجمه،

 



31 

 

 

 سایر آثار منتشر شده: ، گزارشات وكتب  -11ادامه 

 تاریخ چاپ صفحات تيراژ *کار نوع کتاب، گزارش ، ترجمه و ... عنوان ردیف

 1391 38 15 تاليف عه چای استان آذربایجان شرقیسد قلافزایش توليد دریاچه گزارش ماهی شناسی طرح  11

17 
صومعه عليا استان آذربایجان سد افزایش توليد دریاچه گزارش ماهی شناسی طرح 

 شرقی
 1391 29 15 تاليف

 1391 31 15 تاليف شرقی وحدت استان آذربایجانسد افزایش توليد دریاچه گزارش ماهی شناسی طرح  18

19 
بررسی امکان ایجاد مزارع پرورش ماهی در مسير پایاب سد یامچی گزارش طرح 

 استان اردبيل
 1391 115 15 تاليف

 1392 118 15 تاليف شيوع و شدت آلودگيهای انگلی ماهيان تاالب انزلیبررسی گزارش طرح  71

71 
تخمریزی و رشد ماهی کلمه در آبهای گزارش نهایی طرح بررسی بيولوژی تغذیه ، 

 ایرانی خزر
 1392 39 15 تاليف

72 
گزارش نهایی طرح بررسی وضعيت زیستی بچه ماهيان سفيد رهاسازی شده در 

 رودخانه سفيدرود )استان گيالن(
 1392 12 15 تاليف

 1394 75 3 تاليف (1394تهران )مهرماه -گزارش پيشرفت بررسی ماهی شناسی دریاچه چيتگر 73

 1395 29 3 تاليف تهران-گزارش ماهی شناسی پروژه بررسی ليمنولوژیک رودخانه کن 74

 1395 15 3 تاليف مشهد-گزارش ماهی شناسی پروژه مطالعات دریاچه سد کارده 75

 1395 59 3 تاليف گزارش پيشرفت بررسی وضعيت ماهيان حوزه تاالب انزلی 71

 3131 68 11 تاليف انزلی بندر جدید اسکله در محدودهعيت بيولوژیکی موجود وضبررسی  77

 3131 75 11 تاليف آستارا بندر جدید اسکله عيت بيولوژیکی موجود در محدودهوضبرر بررسی  78

79 
ترجمه مقاله پاسخ اندامهاي بویایي و چشایي تاس ماهيان و پارو ماهيان جوان به 

 محركهاي شيميایي
 1374 9 11 ترجمه

 1374 12 11 ترجمه (Pseuphorus gladiusمقاله زیست شناسي پارو ماهي چيني )ترجمه  81

81 
( در قسمت Mugilidaeترجمه مقاله بررسي غذا و تغذ یه كفال ماهيان خاكستري )

 جنوبي دریاي خزر
 1375 9 11 ترجمه

 1375 8 11 ترجمه ترجمه مقاله تعيين كرو موزمها و پراكنش مناطق تشكيل هستك در كپورماهيان تایلند 82

 1371 8 11 ترجمه ( و روشهاي آنSystematicsترجمه مقاله  رده بندي ) 83

( از کتاب ماهی شناسی تخصصی )تاليف Cyprinidaeترجمه متن كپور ماهيان ) 84

 (1951نيکولسکی )
 1371 14 11 ترجمه

85 
آنها با ترجمه مقاله تشخيص ماهي كولمه، سرخ باله، سيم و دو رگه هاي طبيعي 

 استفاده از روش الكتروفورز.
 1371 11 11 ترجمه

 1382 31 11 ترجمه (1949سابق )تاليف برگ،  ترجمه متن خانواده  گاوماهيان از کتاب ماهيان آب شيرین شوروی 81

- - - - - - 

 …* نوع: تاليف، گردآوري ، ترجمه،
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 تشویقات و جوایز علمي : -17

 تاریخ اعطاء اعطا كننده تشویق یا جوایز ردامو ردیف

 تشویق كتبي جهت جدیت در كار و حسن اجراي پروژه تحقيقاتي 1
رئيس مركز تحقيقات ماهيان 

 استخواني دریاي خزر
 1382آذر ماه 

 درصد بجهت كارهاي علمي درخور 21سال برجستگي  1 2
رئيس مركز تحقيقات ماهيان 

 استخواني دریاي خزر
 1382تا    1371

3 
 -بندر انزلی -برتر در اولين همایش تاالبها و آبهای داخلی شمال ایراننویسنده 

 1381آذر 
 1381آذر ماه  دبير همایش

3 
 بهمن -مقاله برتر در اولين همایش منطقه ای آبزی پروری نوین و توسعه پایدار

1387 
 1387ماه  بهمن دبير همایش

 1387ماه  اسفند دبير همایش 1387اسفندماه  -اهواز -مقاله برتر در اولين همایش ملی تاالب های ایران 5

1 
همکاری در تهيه نمونه های کمياب ماهيان ایران و تکميل موزه آبزیان شيالت 

 کاربردی ميرزاکوچک خان رشت-مرکز آموزش عالی علمی -ایران

ریيس مرکز آموزش عالی 

کاربردی ميرزاکوچک -علمی

 خان رشت

 1387ماه  مهر

7 
نمونه های کمياب ماهيان ایران و تکميل موزه آبزیان شيالت  همکاری در تهيه

 کاربردی ميرزاکوچک خان رشت-مرکز آموزش عالی علمی -ایران

ریيس مرکز آموزش عالی 

کاربردی ميرزاکوچک -علمی

 خان رشت

 1388ماه  دی

8 
پژوهشگر برتر استانی در جشنواره تجليل از پژوهشگران برتر استان گيالن 

 (88سال )
 1381آذرماه  استاندار گيالن

9 
پژوهشگر برتر در جشنواره تجليل از پژوهشگران برتر شهرستان بندر انزلی 

 (89سال )

 ریيس پارک علم و فناوری

 استان گيالن 
 1388دیماه 

 1389مهرماه  استاندار گيالن نقش چشمگير در انجام تحقيقات کاربردی در اسطوح استانی و ملی 11

 1389آذرماه  معاون پژوهشی دانشگاه گيالن فعاليت چشمگير در کميته علمی هفته پژوهش و فناوری استان گيالن  11

12 
پژوهشگر برتر استانی در جشنواره تجليل از پژوهشگران برتر استان گيالن 

 (92)سال 
 1392آذرماه  استاندار گيالن

 داخلی ایرانتاليف و چاپ اطلس ماهيان آبهای تقدیر بابت  13

مدیرکل دفتر تنوع زیستی و 

حيات وحش سازمان محيط 

 زیست

 1395مهرماه 

14 
 تقدیر بابت انتخاب کتاب برتر ماهيان گيالن در جشنواره تقدیر

 از کتاب های برتر استان گيالن 

 دانشگاهریيس -استاندار گيالن

 ارشاد گيالنمدیر کل گيالن و 
 1391 دیماه

15 - - - 
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 علمي و پژوهشي داخلي و خارجي : …ها و همكاري با مجامع ، شوراها ، كميسيونها، كميته -81

 عنوان ردیف
 تاریخ

 عضویت

عضویت  مدت

 ماه به
 سمت*

 انجمن عضو 84 15/9/75 )تهران( انجمن متخصصين و خبرگان علوم شيالتي ایران 1

 انجمن عضو 11 25/1/82 )تهران( انجمن زیست شناسي ایران 2

 )اصفهان( شناسي ایران ماهیانجمن  3
15/11/9

1 
 انجمن بازرس 72

 عضو هيات مدیره 8 97آذر   ماهی شناسی ایرانانجمن  4

5 
 آبهای داخلی کشور شوراي بخش هاي تخصصي پژوهشکده آبزی پروری

 )انزلی(
  عضو 55 15/8/81

1 
 كميته اكولوژي پژوهشکده آبزی پروری

 )بندر انزلی( آبهای داخلی کشور
  عضو 11 15/8/81

 عضو کميته داوری 1 1381آبان  اولين همایش استانی تاالبهای شمال ایران )بندر انزلی( 7

خرداد  اولين همایش ملی منطقه ای اکولوژی دریای خزر )ساری( 8

1389 
 عضو کميته علمی 1

 عضو کميته داوران 1 1391آذر  اولين همایش ملی آبزی پروری ایران )بندر انزلی( 9

اردیبهشت  اولين کنفرانس ماهی شناسی ایران )اصفهان(  11

1392 

 عضو کميته علمی و داوری 3

11 
  آبهای داخلی کشور پژوهشکده آبزی پروری شورای پژوهشی

 )بندر انزلی(
 شورا عضو 74 15/5/92

  1378از  داوری مقاالت مجالت مختلف علمی کشور 12
 داوری مقاالت 861

اردیبهشت  ( کرجدومين کنفرانس ماهی شناسی ایران ) 13

1393 

 عضو کميته علمی و داوری 3

اردیبهشت  ( شيرازسومين کنفرانس ماهی شناسی ایران ) 14

1394 

 عضو کميته علمی و داوری 3

اردیبهشت  (مشهدچهارمين کنفرانس ماهی شناسی ایران ) 15

1394 
 عضو کميته علمی و داوری 3

 عضو کميته علمی و داوری 2 1395مهر  ملی آبزی پروری و توسعه پایدارهمایش  86

 عضو کميته علمی و داوری 3 1391آذر  (بابلکنفرانس ماهی شناسی ایران ) پنجمين 81

81 
 (کرمانکنفرانس ماهی شناسی ایران ) ششمين

شهریور 

1397 
 عضو کميته علمی و داوری 3

 عضو کميته علمی و داوری 1 1397آذر  آبهای داخلی ایرانکنفرانس حفاظت از ماهيان بومزاد  81

02 - - - - 

 …*سمت : ریيس ، دبير ، عضو،
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 تدریس: -91

 عنوان واحد درسي ردیف

 تعداد واحد

 سال تحصيلي تدریسدانشگاه محل

 نيمسال

ي
ظر
ن

ي 
لم
ع

 

ل
او

 

وم
د

 

كوچك مركز آموزش ميرزا  1 2 ماهي شناسي با تاكيد بر ماهيان شمال 1
  + 1375 )ضمن خدمت(

  + 1377 " 1 2 ماهي شناسي با تاكيد بر ماهيان شمال 2

  + 1381 " 1 2 ماهي شناسي با تاكيد بر ماهيان خاویاري 3

  + 1382 " 1 2 ماهي شناسي با تاكيد بر ماهيان خاویاري 4

  + 1381 " 1 2 تعيين سن ماهيان 5

 +  1383 " 1 2 ماهي شناسي با تاكيد بر ماهيان شمال 1

  + 1384 " 1 2 ماهي شناسي با تاكيد بر ماهيان خاویاري 7

  + 1384 دانشگاه آزاد مرکز تالش 1 2 ماهی شناسی عمومی )فيزیولوژی( 8

 +  1384 " 1 2 ماهی شناسی سيستماتيک 9

 +  1385 " 1 2 ماهی شناسی سيستماتيک 11

 

 

 هاي دانشجویي :نامهسرپرستي پایان -21

ردي

 ف
 عنوان

 مقطع

 نام دانشجو دانشگاه
سال 

 تحصيلي

 نيمسال

شنا
ار
ك

ی 
س

ا

شد
ر

ي 
تر
دك

 

ل
و
ا

 

وم
د

 

1 
خصوصيات مورفولوژیك و بيو لوژیك ماهيان شلمانرود 

 )مشاور(
 آزاد اسالمي واحد الهيجان  كارشناسي

جعفرزاده و 
 + - 1375 نظری

 آزاد اسالمي واحد الهيجان  كارشناسي شناسایي و بررسي مقدماتي ماهيان سد منجيل )مشاور( 2
عابد مجدآرا و 
علی اکبر 
 جعفری

1377 - + 

3 
 Sanderبررسي رژیم غذایي ماهي سوف سفيد )

lucioperca 2( در سواحل انزلي )مشاور) 
 
 آزاد اسالمي واحد الهيجان  ارشد

فرداد ماهی 
 + - 1383 صفت

4 
 بررسي رژیم غذایي و ساختار جمعيتي سياكولي

Vimba vimba persa   در سواحل تنكابن و چابكسر
 (2)مشاور 

 
 + - 1383 خانم یک تن آزاد اسالمي واحد الهيجان  ارشد

5 
بررسی برخی خصوصيات زیستی ماهی سوف سفيد در 

 (2تاالب سرخانکل انزلی )مشاور 
 
 + - 1385 ساسان سعيدی آزاد اسالمي واحد الهيجان  ارشد

1 
و غذای ماهی کپور نقره ای بررسی مورفومریستيک 

 (2در تاالب سرخانکل انزلی )مشاور 
 
 + - 1385 بلين توکلی آزاد اسالمي واحد الهيجان  ارشد

7 
بررسی مورفومتریک و تغذیه ماهی سيم شرقی در 

 (2تاالب سرخانکل انزلی )مشاور 
 
 آزاد اسالمي واحد الهيجان  ارشد

مطهره 
 + - 1385 شکوری

ماهی سرخ باله در تاالب انزلی و آبهای  بررسی فون انگلی 8
 گيالن

 + - 1385 الدوز نيک گو دانشگاه شهيد بهشتی تهران  ارشد

9 
  Rhodeus amarusبررسی اکولوژی توليد مثل ماهی  

 در تاالب انزلی و رودخانه سياهرود استان مازندران
 + - 1392 مریم نوروزی دانشگاه گنبد  ارشد

11 
زیستگاهی ماهی شاکولی موصل بررسی اولویت های 

 در رودخانه گاماسياب استان همدان
 + - 1393 مریم مرادی دانشگاه گيالن  ارشد
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 سوابق اجرایي : -12

 مدت اشتغال در سمت تاریخ انتصاب سمت ردیف

 مذكور به ماه 

 88 17/2/1373 كارشناس بخش زیست شناسي دریایي 1

 14 15/1/1381 آبزیانكارشناس ماهي شناسي و مسئول موزه  2

 51 15/8/1382 رئيس گروه زیستي و غير زیستي 3

 81 15/11/1385 زیستیتحقيقات امور  رئيس 4

 ادامه دار 22/17/1382 عضو هيات علمی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور )بندر انزلی( 5

 ادامه دار 21/17/1394 انزلی(عضو شورای پژوهشی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور )بندر  1

    

    

 

 

 مهارتهاي شخصي*: -22

 ميزان تسلط مهارت ردیف

 متوسط زبان انگليسي  1

 متوسط ( Excel, Word, Powerpoint,Internet, FISAT, SPSS,Quatropro 6نرم افزارهاي كامپيوتر ) 2

 متوسط ترجمه متون شيالتي از زبان انگليسي به فارسي 3

 حرفه ايخوب تا  شناسایي ماهيان، بررسي مهاجرت، تكثير طبيعي ، تغذیه و اكولوژي ماهيان 4

   

 اشاره شود. …* در این جدول الزم است به مهارتهایي نظير آشنایي با زبانهاي بيگانه، كامپيوتر و 
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 سایر موارد: -32

 )بندر انزلی( آبهای داخلی کشور پژوهشکده آبزی پروری همکاری در فعاليت های علمی و اجرایی بخش اکولوژی منابع آبی -

 دانشگاهی کشور مختلف مراکز طرح کارورزی از آموزش تخصصی همکاران و دانشجویان  -

سخنرانی کوتاه در زمينه فعاليت های بخش اکولوژی و آزمایشگاه ماهی شناسی هنگام بازدید اساتيد و دانشجویان مراکز   -

 دانشگاهی کشور 

 آبهای داخلی کشور آبزی پروریپژوهشکده  ماهی شناسی طرح های تحقيقاتی در  نتایجدر زمينه مستمر  علمیسخنرانی  -

 همکاری علمی و اجرایی با اساتيد و دانشجویان مراکز دانشگاهی کشور در اجرای طرح های تحقيقاتی و پایان نامه ها -

و سایر پژوهشکده های  (انزلی)بندر  آبهای داخلی کشور بزی پروریآپژوهشگران پژوهشکده همکاری علمی و اجرایی با  -

 مانند پژوهشکده اکولوژی دریای خزرموسسه تحقيقات شيالت ایران 

 ارتباط علمی با پژوهشگران داخلی و خارجی جهت رفع مشکالت ماهی شناسی در آبهای داخلی کشور -

 برون سازمانی  علمی و اجرایی جلسات  و کارگاههای آموزشیو اجرای مشارکت  -

 مطالعه ماهيان در آبهای داخلی کشورنمونه برداری و جهت الزم تهيه دستورالعمل های  -

 دستورالعمل فنی 2همکاری با موسسه استاندارد ملی ایران در تدوین  -

 تحقيقات شيالتی کشورگزارشات نهایی مراکز پروپوزال ها و داوری پروپوزال ها و پایان نامه های دانشگاهی و  -

 پایان


