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 1314 ، دانشكده علوم پايه بابلسر   دانشگاه  مازندران كاربردی –شیمي  لیسانس

 

2 
 1323 تهران شمال واحد  –دانشگاه آزاد اسالمي  شیمي دريا فوق لیسانس

 

3      

 ( تاالب بین المللي انزلي  Anodonta cegneaبررسي جذب فلزات سنگین در صدفهای آنادونت ) كارشناسي ارشد :عنوان پايان نامه  -

 : عنوان پايان نامه دكتری  -

 : ها و طرحهاي تحقيقاتي پروژه -21  

 واحد اجرا *نوع تحقیق شماره مصوب عنوان پروژه/طرح
سمت در 

 پروژه/طرح
 **وضعیت 

سال 

 شروع

سال 

خاتم

 ه

 شماره ثبت

 گزارش نهايي

 

هیدرولوژی و هیدروبیولوژی و آلودگیهای 

متر حوضه  11زيست محیطي اعماق كمتر از 

 جنوبي دريای خزر

11-

1111142111-

11 

پژوهشكده آبزی  پروژه

پروری آبهای 

داخلي و 

پزوهشكده 

اكولوژی درای 

 خزر

 494/23 1322 1311 خاتمه همكار

بررسي لیمنولوژيک رودخانه های مهم 

حوزه جنوبي دريای خزر در استان گیالن 

كركان  –با تاكید بر عوامل آالينده )حويق 

 شفارود (–رود 

21-

1111241111-

11 

زی پژوهشكده آب پروژه

پروری آبهای 

 داخلي

 122/25 1322 1321 خاتمه همكار

6/2/25 

 شماره ثبت :

 

 

تاريخ تكميل 

  11/10/1179:فرم

 وزارت جهاد كشاورزي

 كشاورزي و آموزش  سازمان تحقيقات

 موسسه تحقيقات شيالت ايران 

 نححققيفرم اطالعات م



 

بررسي جامع اكولوژيک امكان  كنترل 

جمعیت شانه دار مهاجم در دريای خزر ) 

بررسي تغذيه شانه دار مهاجم در دريای 

 خزر (

22-

1111241111-

36 

پژوهشكده آبزی  پروژه

پروری آبهای 

 داخلي

  1323 1322 خاتمه همكار

اكنش و زيست شناختي گاو ماهي بررسي پر

 خزری در سواحل گیالن

2-131-

211111-

1111-24119 

پژوهشكده آبزی  پروژه

پروری آبهای 

 داخلي

 1325 1324 خاتمه همكار

 

 

بررسي لیمنولوژی تاالب انزلي بر مبنای 

مطالعات ده ساله با استفاده از سامانه 

  GISجغرافیائي 

23161- 

1111- 

211111- 

131- 2 

هپروژ پژوهشكده آبزی  

پروری آبهای 

 داخلي

-11 خاتمه همكار

1321 

1326 

 

 

بررسي قابلیت استفاده از انواع گیاهان 

آبزی به منظور پايش زيستي اكوسیستم  های 

 آبي كشور

2-131-

211111-14-

1111-23121 

پژوهشكده آبزی  پروژه

پروری آبهای 

 داخلي

  1322 1324 خاتمه همكار

طي آبزی پروری بررسي اثرات زيست محی

 شهر كرد –در رودخانه سبز كوه 

26116- 12- 

13- 4 

پژوهشكده آبزی  طرح خاص

پروری آبهای 

 داخلي

  1326 1325 خاتمه همكار

 اراضي  حاشیه  بررسي امكان سنجي

 استان گیالنمهم رودخانه های 

 

26191-12-

13-4 

پژوهشكده آبزی  طرح خاص

پروری آبهای 

 داخلي

  1326 1325 خاتمه همكار

طرح جامع شیالتي و پتانسیل ماهیدار كردن 

 درياچه شورابیل )استان اردبیل (

 

پژوهشكده آبزی  طرح خاص -

پروری آبهای 

 داخلي

  1326 1325 خاتمه همكار

بررسي پارامترهای فیزيكي و شیمیائي در 

 خصوص پديده بلوم جلبكي دريای خزر

 

پژوهشكده آبزی  طرح مشترک -

پروری و 

پزوهشكده 

اكولوژی درای 

 خزر

  1326 1325 خاتمه همكار

بررسي امكان تزريق آب خروجي مزارع 

پرورش ماهیان سرد آبي در چاههای جاذب 

 )آذربايجان شرقي ( 

26111-12- 

13-4 

پژوهشكده آبزی  طرح خاص

پروری آبهای 

 داخلي

  1326 1325 خاتمه همكار

ارزيابي پساب خروجي مزارع سرد آبي 

)استان ثیر آن بر راندمان پرورش ماهي و تا

 تولید مزارع كشاورزیزنجان (

 

29152 – 12 -

13- 4 

پژوهشكده آبزی  طرح خاص

پروری آبهای 

 داخلي

تهیه گزارش  مجری

 نهايي

1326 1321 46122 

مطالعه گونه ها و تراكم آبزيان رودخانه 

قزل اوزن و معرفي مكانهای آبزی 

 پروری)زنجان (

پژوهشكده آبزی  طرح خاص 

روری آبهای پ

 داخلي

  1321 1326 خاتمه همكار

مطالعه و امكان سنجي احداث كارگاههای 

تكثیر و پرورش آبزيان در حاشیه رودخانه 

 بزينه رود )زنجان (

پژوهشكده آبزی  طرح خاص 

پروری آبهای 

 داخلي

  1321 1326 خاتمه همكار

استعداد يابي جهت مجتمع و مزارع پرورش 

 نگاماسیاب همدا ماهي در مسیر رودخانه

4-13-12-

22124 

پژوهشكده آبزی  طرح خاص

پروری آبهای 

 داخلي

  1321 1326 خاتمه همكار

بررسي و مطالعه امكان سنجي احداث مزارع 

تكثیر و پرورش در حاشیه زاينده رود واقع 

 در شهرستان شهرد كرد و كوهرنگ

22129 – 12 – 

13 - 4 

پژوهشكده آبزی  طرح خاص

پروری آبهای 

 خليدا

  1321 1326 خاتمه همكار

 

بررسي استعداد يابي آبزی پروری استان 

 زنجان

22113-12-

13-4 

پژوهشكده آبزی  طرح خاص

پروری آبهای 

 داخلي

  1321 1326 خاتمه همكار

مطالعه و ترويج استفاده از غذای زنده  

 )گاماروس (در تغذيه ماهي قزل آال

 

پژوهشكده آبزی  مصوب 

پروری آبهای 

 داخلي

  1321 1326 خاتمه همكار

  1321 1326 خاتمه همكارپژوهشكده آبزی  طرح خاص -12-29149میزا خانلو و مطالعه درياچه سدهای خاكي 



پروری آبهای  4-13 زنجان استان شوير  

 داخلي
بررسي پسابهای خروجي آبهای  مزارع سرد 

 آبي  انفرادی)استان همدان (

22151 – 12 – 

13 - 4 

هشكده آبزی پژو طرح خاص

پروری آبهای 

 داخلي

 46112 1321 1326 خاتمه مجری

ساز گاری و بهره گیری از دو جورپايان به 

منظور غني سازی استخر های ماهیان 

 گرمابي 

2-131-

211111-11-

1111-26146 

پژوهشكده آبزی  طرح خاص

پروری آبهای 

 داخلي

  1322 1326 خاتمه همكار

زفت در بررسي استعداد يابي رودخانه با

 استان چهار محال بختیاری )شهر كرد(

 

پژوهشكده آبزی  طرح خاص -

پروری آبهای 

 داخلي

  1322 1321 خاتمه همكار

مطالعه درياچه  سد  خاكي تودبین در استان 

 زنجان بمنظور امكان آبزی پروری 

29153 – 12- 

13- 4 

پژوهشكده آبزی  طرح خاص

پروری آبهای 

 داخلي

  1322 1321 خاتمه همكار

در  11125طراحي و استقرار سیستم ايزو 

آزمايشگاههای مركز تحقیقاتي تابعه موسسه 

 تحقیقات شیالت ايران 

22152-12-

12-1 

پژوهشكده آبزی  طرح خاص

پروری آبهای 

 داخلي

  1391 1322 خاتمه همكار

بررسي امكان ترويج پروش ماهي آزاد 

دريای خزر با استفاده از آب لب شور 

 ستخر های بتونيساحلي در ا

 

22141 – 12 – 

13 – 4  

پژوهشكده آبزی  طرح خاص

پروری آبهای 

 داخلي

  1391 1322 خاتمه همكار

مطاله  درياچه خندق لو در شهرستان 

 ماهنشان استان زنجان 

 

91113-12-

13-4 

پژوهشكده آبزی  طرح خاص

پروری آبهای 

 داخلي

  1391 1322 خاتمه همكار

رستان ايجرود استان مطاله  سد گالبر  در شه

 زنجان

 

-12-13-4-

91163 

پژوهشكده آبزی  طرح خاص

پروری آبهای 

 داخلي

 51132 1391 1322 خاتمه مجری

تعیین اندازه مناسب رهاسازی ماهي سفید از 

 طريق قابلیت های تنظیم اسمزی 

 

29124- 12- 

13 - 2 

پژوهشكده آبزی  طرح خاص

پروری آبهای 

 داخلي

  1391 1329 خاتمه همكار

مطالعه افزايش تولید در منبع آبي پشت سد 

 وحدت )بستان آباد ( آذربايجان شرقي 

91135-12-

13-4 

پژوهشكده آبزی  طرح خاص

پروری آبهای 

 داخلي

 53531 1391 1391 خاتمه همكار

بررسي وضعیت زيستي بچه ماهي سفید 

(Rutilis fisii kutum  رها سازی شده در )

 گیالن(  رودخانه سفید رود )استان

91124-12-

13-4 

پژوهشكده آبزی  مصوب 

پروری آبهای 

 داخلي

 41516 1392 1391 خاتمه همكار

طرح مطالعه امكامن سنجي پاياب سد يامچي 

 به منظور آبزی پروری در استان اردبیل 

9159-12-13-

14 

پژوهشكده آبزی  طرح خاص

پروری آبهای 

 داخلي

 51612 1394 1391 خاتمه همكار

امل فیزيكي و شیمیايي در بررسي عو

 رودخانه پاياب سد يامچي اردبیل 

91111-9159-

12-13-14 

پژوهشكده آبزی  طرح خاص

پروری آبهای 

 داخلي

 51511 1393 1391 خاتمه همكار

بررسي آلودگي های زيست محیطي فلزات 

سنگین و سموم كشاورزی در رودخانه پاياب 

 يامچي اردبیل

91112-9159-

12-13-14 

پژوهشكده آبزی  طرح خاص

پروری آبهای 

 داخلي

  1393 1391 خاتمه مجری

51535 

 

 

امكان سنجي آبهای زير زمیني پاياب سد 

 يامچي اردبیل جهت توسعه آبزی پروری

91113-9159-

12-13-14 

پژوهشكده آبزی  طرح خاص

پروری آبهای 

 داخلي

  1393 1391 خاتمه همكار

 49111   خاتمه     

موجود در بافت  بررسي سموم كشاورزی

خوراكي برخي از ماهیان اقتصادی تاالب 

 انزلي 

92111-9251-

12-12-14 

مركز ملي  طرح خاص 

فراوری شیالتي 

 )يونیدو(

 49119 1394 1392 خاتمه همكار

بررسي فلزات سنگین  موجود در بافت 

خوراكي برخي از ماهیان اقتصادی تاالب 

92112-9251-

12-12-14 

ملي  مركز طرح خاص 

فراوری شیالتي 

 49321 1394 1392 خاتمه همكار



 )يونیدو( انزلي

بررسي و پايش اكولوژيک محدوده مصب 

 رودخانه های استان گیالن

91133-12-

13-4 

سازمان محیط  طرح خاص

 زيست

 51611   خاتمه همكار

(   PAHsبررسي هیدروكربورهای حلقوی )]

موجود در بافت خوراكي برخي از ماهیان 

 الب انزلياقتصادی تا

92113-9251-

12-12-14 

مركز ملي  طرح خاص 

فراوری شیالتي 

 )يونیدو(

 42219 1394 1392 خاتمه همكار

وضعیت بیولوژيكي موجود   بررسي

 درمحدوده اسكله جديد بندرآستارا

 52116   خاتمه همكار  گزارش علمي -

وضعیت بیولوژيكي موجود   بررسي

 درمحدوده اسكله جديد بندرانزلي

 51231   خاتمه همكار  گزارش علمي -

مطالعه بوم شناختي درياچه نئور به منظور 

 احیاء حفاظت پايدار

اداره كل محیط  طرح خاص 

زيست استان 

 اردبیل

در دست  همكار

 اجرا

1295 1396  

بررسي عوامل غیر زيستي و تعیین سطح 

 تروفي آب درياچه نئور 

اداره كل محیط  طرح خاص 

زيست استان 

 یلاردب

در دست  همكار

 اجرا

1395 1396  

 های آالينده اساس بر آب كیفیت بررسي

 سموم ، سنگین فلزات (محیطي زيست

 ها( در شوينده و نفتي تركیبات ، كشاورزی

 اردبیل استان نئور درياچه

951912-

94114-164-

12-13-124 

اداره كل محیط  طرح خاص

زيست استان 

 اردبیل

در دست  مجری

 اجرا

1395 1396  

 تغییرات روند و توده زی تعیین شناسايي،

 تاالب غالب آبزی گیاهان پوشش فصلي

 انزلي

961119-132-

12-13-24 

اداره كل محیط  طرح خاص

زيست استان 

 گیالن

در دست  همكار

 اجرا

1396 1391  

 استان در آبي سنبل گیاه پراكنش بررسي

 گیالن

951191-

95139-111-

12-13-2=124 

محیط  اداره كل طرح خاص

زيست استان 

 گیالن

در دست  همكار

 اجرا

1395 1391  

         

         

         

         

 ، طرح شوراي تحقيقات و فناوري استان          ، طرح خاص     ، طرح مستقل       طرح مشترك     : پروژه، وع تحقيقن  *

 شده، متوقف        مختومه      : در دست اجراء وضعيت  **
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1 
  تاثیر پديده يوتر يفیكاسیون بر كیفیت تاالب انزلي

* 

ني دريای خزر اولین همايش ملي ماهیان استخوا 

 بندر انزلي –

 1321 
 

2 
بررسي وضعیت منابع آب زير زمیني خراسان ) شهرستان 

بردسكن ( جهت استفاده دو منظوره كشاورزی و پرورش 

 آبزيان
 

* 

 –چهاردهمین كنگره ملي صنايع غذائي ايران  

 تهران  

 22-24/1/21 

 

3 
بررسي هیدرو كربورهای نفتي سواحل جنوبي دريای خزر ) 

 1316– 1315رامسر (  –آستارا 

* 

 -مركز تحقیقات ماهیان استخوني دريای خزر  

 سیمینار داخلي

 1322 
 

4 
بررسي آلودگي فلزات سنگین در آبهای مزارع كشت توام 

 برنج و ماهي در استان گیالن

* 

-مركز تحقیقات ماهیان استخوني دريای خزر  

 سیمنار داخلي 

 1323 
 

5 
سنگین در بافت عضله سه گونه از كپور بررسي آلودگي فلزات 

 ماهیان پرورشي در استان گیالن

* 

دومین همايش بهداشت و بیماريهای آبزيان   

 دانشكده دامپزشكي–دانشگاه تهران  –ايران 

 24-23/2/23 
 

6 
روند تغییرات غلظت سرب وروی در آبهای تاالب بین المللي 

 انزلي

 

* 

آزاد  دانشگاه–اولین همايش تخصصي روری  

 اسالمي واحد زنجان

 6-1/3/23 
 

1 
  بررسي آلودگي فلز روی در آب و رسوبات درياچه سد ماكو

* 

دانشگاه آزاد –اولین همايش تخصصي روری  

 اسالمي واحد زنجان

 6-1/3/23 
 

2 
بررسي وضعیت آلودگي فلزات سنگین در بافت عضله ماهي 

 * گیالن -كپور در مزارع برنج و ماهي

 –گره علوم دامي و آبزيان كشور اولین كن  

دانشكده های كشاورزی ومنابع  –دانشگاه تهران 

 طبیعي 

 12-11/6/23 

 

9 
تاثیر فعالیت شالیكاری در میزان غلظت فلزات سنگین در آب 

 گیالن –مزارع برنج وماهي 

 

* 

 –اولین كنگره علوم دامي و آبزيان كشور  

ابع دانشكده های كشاورزی ومن –دانشگاه تهران 

 طبیعي

 12-11/6/23 

 

11 
تاثیر اكولوژيكي فعالیت آبزی پروری در كشت تلفیقي برنج 

 وماهي بر اكوسیستم های آبي

 

* 

 –اولین كنگره علوم دامي و آبزيان كشور  

دانشكده های كشاورزی ومنابع  –دانشگاه تهران 

 طبیعي

  

12-11/6/23 

 
 

11 
ت فلزات بررسي و تعیین ضريب همبستگي بین میزان غلظ

 سنگین در آب و بافت عضله سه گونه از كپور ماهیان پرورشي

 

* 

دوازدهمین كنفرانس سراسری زيست شناسي  

 دانشگاه بوعلي سینا همدان  –ايران 

  

12-11/6/23 

 
 

12 
بررسي میزان جذب فلزات سنگین در صدفهای آنادونت تاالب 

 بین المللي انزلي

 

* 

)بادامنه بین دومین كنگره بیولوژی كاربردی  

 المللي ( دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  

  

9-2 /1/23 

 
 

13 
بررسي آلودگي زيست محیطي هیدروكربورهای نفتي در 

 اكوسیستم آب تاالب انزلي

 

* 

دومین كنگره بیولوژی كاربردی )بادامنه بین  

 المللي ( دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  

 9-2 /1/23 

  

14 
منابع آبي شهرستان بردسكن )استان  بررسي وضعیت بیولوژيكي

 خراسان (

 

* 

دومین كنگره بیولوژی كاربردی )بادامنه بین  

 المللي ( دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  

  

9-2 /1/23 

 
 

15 
بررسي میزان تغییرات آلودگي فلزات سنگین در آب تاالب بین 

 المللي انزلي )بخش شرقي (

 

* 

حیطي دومین همايش ملي بحرانهای زيست م 

دانشگاه آزاد  -ايران و راهكارهای بهبود آنها

 واحد علوم و تحقیقات مركز اهواز  –اسالمي 

      6-4/2/23 

  



16 
بررسي آلودگي فلزات سنگین در آب درياچه سد مخزني 

 حسنلو )آذربايجان غربي (

 
 

 

 

* 

دومین همايش ملي بحرانهای زيست محیطي  

نشگاه آزاد دا -ايران و راهكارهای بهبود آنها

 واحد علوم و تحقیقات مركز اهواز  –اسالمي 

 6-4/2/23 

 

11 
بررسي آلودگي فلزات  سنگین در آبهای سواحل اسكله بندر 

 انزلي

 

 

 

* 

هشتمین همايش سم شناسي و مسمومیتهای ايران  

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي  –

 درماني تهران 

 12-16/9/23 

 

12 
ده  معدني در سه گونه از گیاهان آبزی ارزيابي كمي آالين

 تاالب انزلي

 

* 

هشتمین همايش سم شناسي و مسمومیتهای ايران  

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي  –

 درماني تهران 

 12-16/9/23 

 

19 
( در آب رودخانه  LASبررسي تغییرات آلودگي شوينده ها )

 سفیدرود در استان گیالن

 

* 

ناسي و مسمومیتهای ايران هشتمین همايش سم ش 

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي  –

 درماني تهران

 12-16/9/23 

 

21 
وضعیت آلودگي فلزات سنگین در گوشت دوگونه از كپور 

 گیالن -ماهیان پرورشي 

 

 

* 

هشتمین همايش سم شناسي و مسمومیتهای ايران  

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي  –

 درماني تهران

 12-16/9/23 

 

21 
 ( در آب تاالب انزلي Total mercuryآلودگي جیوه ) 

 

 

* 

هشتمین همايش سم شناسي و مسمومیتهای ايران  

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي  –

 درماني تهران

 12-16/9/23 

 

22 
بررسي آلودگیهای فلزات سنگین در آب رودخانه شفارود در 

 1321-21سالهای 
*  

پژوهشي علوم  –يش منطقه ای علمي اولین هما 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهیجان –شیالتي 

 26-25/9/23 
 

23 
  ( در آب رودخانه سفیدرود TPHبررسي تغییرات مواد نفتي )

* 

دانشگاه آزاد  –دومین همايش سراسری شیمي  

 اسالمي واحد ورامین ) پیشوا (

   31-29/9/23 
 

24 
در گوشت ماهي آمور در مزارع  ( Cd,Zn,Cuسنجش عناصر )

 كشت توام برنج و ماهي

 

 

* 

دانشگاه آزاد  –دومین همايش سراسری شیمي  

 اسالمي واحد ورامین ) پیشوا (

   31-29/9/23 

 

25 
وضعیت آلودگي آبها مزارع برنج و ماهي نسبت به عناصر 

 ( Cd,Cr,Pb,Feسنگین )

 

 

* 

دانشگاه آزاد  –دومین همايش سراسری شیمي  

 اسالمي واحد ورامین ) پیشوا (

   31-29/9/23 

 

26 
 بررسي وضعیت آلودگي جیوه كل در آبهای تاالب انزلي

 

 

* 

دانشگاه آزاد  –دومین همايش سراسری شیمي  

 اسالمي واحد ورامین ) پیشوا (.

   31-29/9/23 
 

21 
( در تاالب انزلي )صدف  Cd,Cu,Pb,Niسنجش عناصر) 

 آنادونت ، آب و رسوب (

 

* 

سیزدهمین  كنفرانس  سراسری و اولین  

 –كنفرانس بین المللي زيست شناسي ايران 

 دانشگاه گیالن 

   6-1/6/24 

 

22 
تاثیر عوامل غیر زيستي در میزان تولیدات اولیه درياچه مخزني 

 سد ارس

 

* 

سیزدهمین  كنفرانس  سراسری و اولین  

 –كنفرانس بین المللي زيست شناسي ايران 

 ه گیالن دانشگا

   6-1/6/24 

 

29 
اثر اكولوژيكي خروجي آب تاالب انزلي بر دريای خزر در 

 حومه بندر انزلي

 

* 

سیزدهمین  كنفرانس  سراسری و اولین  

 –كنفرانس بین المللي زيست شناسي ايران 

 دانشگاه گیالن 

   6-1/6/24 

 

31 
 

بررسي آلودگي فلزات سنگین در آب رودخانه حويق در 

 21-21سالهای 

 

* 

 –نخستین همايش ملي شیالت و توسعه پايدار  

 دانشگاه آزاد واحد قائم شهر 

  19-12/2/24 

 

31 
 

بررسي اكولوژيكي آلودگي ناشي از سرب در اكوسیستمهای 

 آبهای سطحي )نمونه سفید رود گیالن (

 

* 

 –نخستین همايش ملي شیالت و توسعه پايدار  

 دانشگاه آزاد واحد قائم شهر 

   19-12/2/24 

 

32 
 بررسي فر آيند لخته سازی فلزات سنگین در رودخانه پیر بازار

 

 

* 

 –نخستین همايش ملي شیالت و توسعه پايدار  

 دانشگاه آزاد واحد قائم شهر 

   19-12/2/24 
 

33 
سنجش عناصر سنگین در بافت عضالني ماهي كپور سرگنده در 

 گیالن –مزارع تلفیقي برنج و ماهي 

 

* 

 –ولین همايش بین المللي علوم زيستي ايران ا 

 دانشگاه آزاد واحد كرج 

   24-23/9/24 
 

34 
ارزيابي كمي عناصر سنگین در بافت صدف آنادونت ، آب و 

 رسوب تاالب انزلي

 

 

* 

 –اولین همايش بین المللي علوم زيستي ايران  

 دانشگاه آزاد واحد كرج 

   24-23/9/24 

 



35 
ات اولیه و سطح تروفي درياچه مخزني تعیین توان تولید

 حسنلو )آذربايجان غربي (

 

* 

 –اولین همايش بین المللي علوم زيستي ايران  

 دانشگاه آزاد واحد كرج 

   24-23/9/24 
 

36 
بررسي ترموكالين و اكسي كالين و نقش آنها در چرخه مواد 

 مغذی درياچه ماكو )آذربايجان غربي (

 

* 

 –مللي علوم زيستي ايران اولین همايش بین ال 

 دانشگاه آزاد واحد كرج 

   24-23/9/24 
 

31 
  تغییرات فصلي كیفیت آب سفید رود

* 

 –اولین همايش بین المللي علوم زيستي ايران  

 دانشگاه آزاد واحد كرج

   24-23/9/24 
 

32 
( در رسوبات سطحي تاالب  Cd,Cu,Pb,Feسنجش عناصر) 

 انزلي

*  

مین شناسي مهندسي و محیط چهارمین همايش ز 

 تهران  –زيست ايران  دانشگاه تربیت مدرس 

  4-2/12/24 
 

39 
تعیین غلظت فلزات سنگین در آبهای زير زمیني شهرستان 

 بردسكن )استان خراسان (

 

* 

چهارمین همايش زمین شناسي مهندسي و محیط  

 تهران –زيست ايران  دانشگاه تربیت مدرس 

   4-2/12/24 
 

41 
ششمین همايش علوم و فنون دريايي و اولین    * رسي تغییرات مواد مغذی در نوار ساحلي دريای خزربر

 تهران  –همايش آبنگاری ايران 

  11-15/12/24 
 

41 
تاثیر تردد كشتیهای تجاری و صنعتي در میزان هیدرو 

 كربورهای نفتي و فلزات سنگین در ساحل بندر انزلي

 

* 

نون دريايي و اولین ششمین همايش علوم و ف 

 تهران  –همايش آبنگاری ايران 

   11-15/12/24 
 

42 
بررسي برخي از پارامترهای فیزيكي سواحل دريای خزر 

 )حوضه گیالن (

 

* 

ششمین همايش علوم و فنون دريايي و اولین  

 تهران  –همايش آبنگاری ايران 

   11-15/12/24 
 

43 
( د ر  TPHفتي )بررسي روند تغییرات هیدروكربورهای ن

 آبهای ساحلي دريای خزر

 

* 

ششمین همايش علوم و فنون دريايي و اولین  

 تهران  –همايش آبنگاری ايران 

   11-15/12/24 
 

44 
بررسي میزان جذب عناصر سنگین در گیاه  غوطه ور سراتیفلوم 

 تاالب انزلي

 

* 

 –تهران  –نخستین همايش تخصصي اكولوژی  

 دانشگاه الزهرا 

   25/2/25 
 

45 
  كیفیت آب رودخانه حويق در استان گیالن

* 

 –تهران  –نخستین همايش تخصصي اكولوژی  

 دانشگاه الزهرا 

   25/2/25 
 

46 
  تاثیر اكولوژيكي نفوذ آب دريا بر تولیدات اولیه تاالب انزلي 

* 

 –تهران  –نخستین همايش تخصصي اكولوژی  

 دانشگاه الزهرا 

   25/2/25 
 

41 
ررسي و تعیین غلظت فلزات سنگین در آب رودخانه كركان ب

 رود )گیالن (

 

* 

 –تهران  –اولین كنكره عناصر كمیاب  ايران  

 دانشگاه علوم پزشكي ايران  

   21-21/2/25 
 

46 
بررسي میزان جذب عناصر سنگین در گیاه  شناور آزوال 

(Azola تاال ب انزلي  ) 

 

* 

 –تهران  –يران اولین كنكره عناصر كمیاب  ا 

 دانشگاه علوم پزشكي ايران  

   21-21/2/25 
 

41 
  كیفیت آب رودخانه  شفارود در استان گیالن

* 

 –تهران  –اولین كنكره عناصر كمیاب  ايران  

 دانشگاه علوم پزشكي ايران  

   21-21/2/25 
 

42 
( در تاالب  Trace elementsبررسي آالينده های صنعتي )

 زلي )گیالن(بین المللي ان

 

* 

دانشگاه آزاد  –دومین همايش   شیمي و صنعت  

 واحد اسالم شهر 

   22/9/25 
 

49 
بررسي و اندازه گیری غلظت عناصر سنگین در بافت عضالني 

 (دريای خزر Mugil auratusماهي كفال طالئي )

*  

دانشگاه آزاد  –سومین سمینار امنیت غذائي  

 واحد سواد كوه   

  23- 22/9/25 
 

51 
بررسي وضعیت آلودگي عناصر سنگین در آب و بافت عضالني 

 ماهي كپور پرورشي )گیالن (

 

* 

دانشگاه آزاد  –سومین سمینار امنیت غذائي  

 واحد سواد كوه   

   23- 22/9/25 
 

51 
( در حوضه جنوبي  LASبررسي و تعیین غلظت شوينده ها )

 دريای خزر

 

 

* 

 –الت ايران پژوهشي داخلي  شی -مجله علمي

   1325سال پانزدهم ، بهار 
شماره 

1  

  1325 
 

52 
Heavy metal survey of water in Anzali 

Wetland . 

*   

Modern problems of Aquatic 

Toxicology Borok (sep 20-24) 

 2005 
 

53 
ُSurfactant (LAS) and Hydrocarbon 

Survey in water of safidrood River .  

*   Modern problems of Aquatic 

Toxicology Borok (sep 20-24)  
2005 

 

54 
A survey on organic inorganic 

pollutants in sefidrood river .  

*   Modern problems of Aquatic 

Toxicology Borok (sep 20-24)  
2005 

 

55 
Transboudry effect of oil activity of 

Azerbaijan on Iranian water quality .     

Materials of the international 

conference ( May 16-18 , 

Astrakhan) 

 2006 

 

56 
( در ماهي  عناصر سنگین) میكروبي ، بررسي وضعیت آلودگي 

 (كپور پرورشي )استان گیالن

* 

* 

همايش ملي نقش آبزيان در سالمت جامعه ،  

استان  مديريت شیالت سازمان جهاد كشاورزی

  ، اراکمركزی  

  26/2/26 

 

51 
عناصر سنگین در بافت عضالني ماهي  ارزيابي كمي تجمع 

 (دريای خزر Mugil auratusكفال طالئي )

 

* 

همايش ملي نقش آبزيان در سالمت جامعه ،  

استان  مديريت شیالت سازمان جهاد كشاورزی

  ، اراکمركزی  

   26/2/26 

 



بررسي تغییرات ازت و فسفر و بر خي از پارامترهای فیزيكي و  52

 شیمیائي در درياچه پشت سد مهاباد 

 *  

اه آزاد اسالمي سمینار ملي زيست شناسي ، دانشگ

 واحد مرند  

 26-21/2/26 
 

بررسي روند تغییرات آالينده ها ی فلزی در تاالب بین المللي   59

 انزلي 

 *  

سمینار ملي زيست شناسي ، دانشگاه آزاد اسالمي 

 واحد مرند  

 26-21/2/26 
 

الگوی تغیرات مواد مغذی در ياچه سد ماكو ، و سطح ترو.في  61

 در ياچه 

 *  

ر ملي زيست شناسي ، دانشگاه آزاد اسالمي سمینا

 واحد مرند

 26-21/2/26 

 

تصفیه فیزيكي و شیمیائي و بیولوژی فاضال ب صنايع  خمیر  61

 كاغذ وكاغذ 

*   

سمینار ملي زيست شناسي ، دانشگاه آزاد اسالمي 

 واحد مرند

 26-21/2/26 
 

ید بررسي زيست محیطي آبهای ساحلي  در در يای خزر با تاك 62

 بر نتايج  میكروبي 

 *  

سمینار ملي زيست شناسي ، دانشگاه آزاد اسالمي 

 واحد مرند

 26-21/2/26 
 

( در رسوبات سطحي  Cd,Cu,Fe,Pbسنجش فلزات سنگین ) 63

 تاالب انزلي 

  * 

 –پژوهشي داخلي  شیالت ايران  -مجله علمي

   1326نزدهم ، بهارشاسال 
شماره 

1  

  1326 
 

ست محیطي عناصر سمي در رسوبات سطحي دريای ارزيابي زي 64

 خزر
*   

دانشگاه آزاد –سومین همايش منطقه ای معدن 

 اسالمي واحد سواد كوه 

 21-22/9/26 

 

تاثیرآلودگي ناشي از پسابهای خروجي بر خي از صنايع بر  65

 )استان گیالن( محیط زيست 

 *  

دانشگاه آزاد –سومین همايش منطقه ای معدن 

 احد سواد كوه اسالمي و

 21-22/9/26 

 

بررسي آلودگي زيست محیطي فلزات سنگین در مناطق  66

 مختلف تاالب انزلي 

 *  

نخستین همايش علمي پژوهشي ، مطالعه تاالبها 

 دانشگاه آزاد واحد بندر انزلي  -)منطقه ای (

 24-25/9/26 
 

ارزيابي  كمي عناصر سرب و كادمیم  در دوگونه از گیاهان   61

 اكروفیتي تاالب انزلي م

 *  

نخستین همايش علمي پژوهشي ، مطالعه تاالبها 

 دانشگاه آزاد واحد بندر انزلي  -)منطقه ای (

 24-25/9/26 
 

بررسي میزان بار ورودی مواد مغذی در بخش شرقي تاالب  62

 انزلي 

*   

نخستین همايش علمي پژوهشي ، مطالعه تاالبها 

 واحد بندر انزلي  دانشگاه آزاد -)منطقه ای (

 24-25/9/26 
 

( در رسوبات   heavy metalبررسي آالينده های معدني ) 69

 سطحي دريای خزر )گیالن (

 *  

–هفتمین  همايش علوم و فنون دريايي ايران 

 دانشگاه علوم دريايي امام خمیني نوشهر 

 2-1/2/26 
 

بررسي و تعیین فلزات سنگین در رسوبات و آبهای ساحلي  11

 حوزه جنوبي دريای خزر 

 *  

پنجمین كنفرانس زمین شناسي مهندسي و 

 دانشگاه تربیت معلم تهران  –محییطزيست ايران 

 6-2/12/26 
 

بررسي و وضعیت آلودگي عنصر سمي جیوه در آب تاالب بیین   11

 المللي انزلي  

 *  

اولین همايش منطقه ای منابع طبیعي و محیط 

 ي واحد ارسنجان دانشگاه ازاد اسالم -زيست  

 16/12/1326 
 

 اثرات زيست محیطي بر خي از صنايع استان  گیالن  12

 *  

اولین همايش منطقه ای منابع طبیعي و محیط 

 دانشگاه ازاد اسالمي واحد ارسنجان -زيست  

 16/12/1326 
 

سنجش تجمع فلزات سنگین سرب ، مس ، كادمیم و روی در  13

 خزر بافت عضله ماهي كفال دريای 

*   

 –چهارمین سمینار  منطقه ای امنیت غذايي 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد سواد كوه 

 15-

16/12/1326 
 

( در  Cd , Pbبررسي فون باكتريايي و تجمع عناصر سمي ) 14

 ماهي آمور پرورشي  )گیالن (

همايش ملي نقش آبزيان در سالمت جامعه ،   * 

استان مديريت شیالت سازمان جهاد كشاورزی 

  مركزی  ، اراک

  26/2/26 

 



سنجش تجمع فلزات سنگین در بافت عضالني ماهي كفال  15

 طالئي حوزه جنوبي در يای خزر )گیالن (

*   

 19/2/1321-11  دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهیجان 
 

بررسي كیفیت آب رودخانه گدار در شهرستان نقده )استان  16

 آذربايجان غربي (

 *  

مايش تخصصي زمین شناسي ، دانشگاه دومین ه

 تبريز –پیام نور 

 11-16/2/1321 
 

آلودگي نفتي و عناصر سنگین ناشي از فعالیت بنادر كشتیراني  11

 )بندر انزلي (

*   

دومین كنفرانس ملي روز جهاني محیط زيست ، 

 دانشكده محیط زيست  –دانشگاه تهران 

 21-21/3/1321 
 

محیطي عناصر سنگین در بافت صدف ارزيابي آلودگي زيست  12

 آنودونت تاالب انزلي 

 *  

دومین كنفرانس ملي روز جهاني محیط زيست ، 

 دانشكده محیط زيست  –دانشگاه تهران 

 21-21/3/1321 
 

 بررسي كیفیت آبهای ساحلي دريای خزر )طرح سالم سازی ( 19

 *  

دومین كنفرانس ملي روز جهاني محیط زيست ، 

 دانشكده محیط زيست  –ن دانشگاه تهرا

 21-21/3/1321 
 

هیدروكربورهای نفتي در بررسي آلودگي زيست محیطي  21

 رسوبات بستر دريای خزر 

 *  

دومین كنفرانس ملي روز جهاني محیط زيست ، 

 دانشكده محیط زيست  –دانشگاه تهران 

 21-21/3/1321 
 

 بررسي آلودگي زيست محیطي سرب  21

 *  

ملي روز جهاني محیط زيست ، دومین كنفرانس 

 دانشكده محیط زيست  –دانشگاه تهران 

 21-21/3/1321 
 

بررسي همبستگي طول ، وزن كل و وزن تر صدف آنودونت  22

( , Cu , Pb  Cdتاالب بین المللي انزلي با تجمع عناصر )

 (  Anodonta cygneaدربافت)

*    

پانزدهمین كنفرانس  ملي و سومین كنفرانس 

 لمللي زيست شناسي ايران ، دانشگاه تهران بین ا

 31-29/5/1321 

 

وقوع پديده شكوفائي جلبكي هشداری در تغییرات كیفیت آب  23

 دريای خزر

 *  

پانزدهمین كنفرانس  ملي و سومین كنفرانس 

 بین المللي زيست شناسي ايران ، دانشگاه تهران

 31-29/5/1321 
 

ت ، شوری و هدايت بررسي نوسانات عمودی درجه حرار 24

آبهای محدوده نواحي غربي حوزه جنوبي دريا   الكتريكي در

   ی خزر

 * *  

پانزدهمین كنفرانس  ملي و سومین كنفرانس 

 بین المللي زيست شناسي ايران ، دانشگاه تهران

 31-29/5/1321 

 

بررسي روند تغییرات آلودگي زيست محیطي هیدروكربورهای  25

 ر دريای خزر) سواحل گیالن (در رسوبات بست نفتي 
 

 *   

پانزدهمین كنفرانس  ملي و سومین كنفرانس 

 بین المللي زيست شناسي ايران ، دانشگاه تهران

 31-29/5/1321 

 

بررسي تغییرات پارامترهای فیزيكي و شیمیايي در درياچه پشت  26

 سد مهاباد 

 * *    

سسومین كنفرانس مديريت منابع آب ايران  ، 

 ه تهران دانشگا

 25-23 /1/1321 
 

بررسي میزان تجمع فلزات سنگین سرب ، مس، كادمیم ، و  21

روی در بافت عضله ماهي كفال در يای خزر )سواحل گیالن و 

 مازندران (

 *   

 نخستین همايش ملي منابع شیالتي دريای خزر 

 دانشگاه گرگان 

 22-29/2/1321 

 

آلي (در نوار  –دني بررسي تغییرات غلظت ازت و فسفر )مع 22

 ساحلي دريای خزر )حوزه گیالن (

 * *    

 نخستین همايش ملي منابع شیالتي دريای خزر

 دانشگاه گرگان

 22-29/2/1321 
 

بررسي و وضعیت آلودگي فلز سمي جیوه در آب تاالب بین  29

 المللي انزلي 

 * *    

 نخستین همايش ملي منابع شیالتي دريای خزر

 دانشگاه گرگان

 22-29/2/1321 
 



بررسي هید روكربور نفتي در محل شناورها در مصب تاالب  91

 انزلي  و سواحل در يای خزر )حوزه گیالن (

 * *    

 29/2/1321-22  نخستین همايش ملي منابع شیالتي دريای خزر
 

ژن و فسفر و نسبت آنها در پیش بیني  بررسي مواد مغذی نیترو 91

 یتها در دريای خزر ايجاد بلوم جلبكي سیانوف

 * *    

 نخستین همايش ملي منابع شیالتي دريای خزر

 دانشگاه گرگان

 22-29/2/1321 
 

سنجش تجمع عناصر سنگین در بافت عضله ماهي كفال صید  92

 شده در ساحل آستارا 

*    

همايش منطقه ای آبزی پروری نوين و توسعه 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل  –پايدار 

 الي  31/11/21 

1 /12/1321 
 

مقايسه مقادير فلزات سنگین در كپورهای  تغذيه  شده  با نا  93

در يای    pontogammarus maeoticusجور پايای 

 خزر و كپورهای پرورش يافته در استخر  

 * *    

همايش منطقه ای آبزی پروری نوين و توسعه 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل –پايدار 

 الي  31/11/21 

1 /12/1321  

( و عناصر سنگین در خروجي TPHبررسي آلودگیهای نفتي ) 94

 تاالب انزلي 
 

*     

اولین همايش ملي تاالبهای ايران  ، دانشگاه آزاد 

 اسالمي واحد اهواز 

الي  14/12/21 

15/12/21  

تاثیر پسابهای صنعتي ، كشاورزی و شهری بر میزان آالينده های  95

 الب بین المللي انزلي تا معدني 
 * *    

اولین همايش ملي تاالبهای ايران  ، دانشگاه آزاد 

 اسالمي واحد اهواز

الي  14/12/21 

15/12/21 
 

  آب سد مخزني حسنلوكیفیت فیزيكي وشیمیايي بررسي  96

 در شهرستان نقده )استان آذربايجان غربي (

 * *    

گاه آزاد اولین همايش ملي تاالبهای ايران  ، دانش

 اسالمي واحد اهواز

الي  14/12/21 

15/12/21 
 

 , Zn , Co , Cr , Feبررسي و اندازه گیری فلزات سنگین ) 91

Pb  ( در بافت صدف آنودونت ، آب و  رسوب )تاالب انزلي-

 مطالعه موردی  – استان گیالن(

*     

 –همايش منطقه ای منابع طبیعي و محیط زيست 

 اه آزاد اسالمي واحد ارسنجان دانشگ

 12/12/21 

 

بررسي اثرات پسابهای خروجي حوضچه های پرورش ماهي  92

 قزل  آال )سیستم مدار بسته ( 

  *   

 24/2/22الي  22  تنكابن -نخستین همايش ملي ماهیان سرد آبي 
 

بررسي و تعیین باقیمانده سموم كشاورزی در آب رودخانه سبز  99

 كوه 

  *   

 24/2/22الي  22  تنكابن -ستین همايش ملي ماهیان سرد آبي نخ
 

آلي ( در آبهای  –بررسي تغییرات غلظت نیتروژن )معدني  111

 ساحلي دريای خزر )گیالن( 

  *   

 –سومین كنفرانس ملي روز جهاني محیط زيست 

 دانشگاه تهران  ، دانشكده محیط زيست 

 19الي  12 

/3/22 
 

( در بافت  Zn , Cd, Cu , Pbاصر سنگین )ارزيابي كمي عن 111

 عضالني ماهي سفید دريای خزر )مازندران ، گلستان (

 *   

 –سومین كنفرانس ملي روز جهاني محیط زيست 

 دانشگاه تهران  ، دانشكده محیط زيست 

 19الي  12 

/3/22 
 

ظهور گلوله های نفتي )تار بال ( در سواحل بندر انزلي  112

 ديد بر سواحل دريايي ()آلودگي نفتي ته

 *   

 –سومین كنفرانس ملي روز جهاني محیط زيست 

 دانشگاه تهران  ، دانشكده محیط زيست 

 19الي  12 

/3/22 
 

 ارزيابي آلودگي رسوبات دريای خزر نسبت به 113

 (CU , Fe , Pb , Cr , Cd , Zn   ) 

 *   

ششمین كنفرانس زمین شناسي مهندسي و محیط 

 دانشگاه تربیت مدرس تهران  زيست ايران ،

 15الي  14 

/1/22 
 

ارزيابي آلودگي آبهای سطحي با تاكید بر پساب واحد های  114

 صنعتي )استان گیالن ( 

 *   

دوازدهمین همايش بهداشت محیط ايران  ، 

)دانشكده دانشگاه  علوم پزشكي شهید بهشتي 

 بهداشت ( 

/  14الي  12 

2/22  



115 
Evaluated of mercury 

concentrations in fish and water in 

Anzali wetland: A thermodynamic 

study 

 *   12th Iranian physical chemistry 
seminar university of Kurdistan   

july 20-30 
, 2009 

 

 Cu +2 , Zn +2 ,Pb+2جداسازی و تغلیظ فلزات سنگین )  116

Cd+2   يع )اسپكتروشكوپي جذب ما –( به روش استخراج مايع

 اتمي شعله 

 *   

دومین همايش منطقه ای  شیمي  داشگاه آزاد 

 اسالمي واحد رشت 

 5/9/22 

 

سنجش نیترات در آبهای سطحي با تاكید بر روش ستون  111

 كاهشي كادمیم 

 *   

دومین همايش منطقه ای  شیمي  داشگاه آزاد 

 اسالمي واحد رشت

 5/9/22 
 

( در  Pb , Zn , Cu ,Cdغلظت فلزات سنگین )اندازه گیری  112

بافت خوراكي ماهي بوسیله تكنیک اسپكتروسكوپي  جذب 

 اتمي شعله 

 *   

دومین همايش منطقه ای  شیمي  داشگاه آزاد 

 اسالمي واحد رشت

 5/9/22 

 

بررسي میزان تجمع عناصر سنگین سمي در بافت عضالني  119

 ر دوگونه از ماهیان اقتصادی در يای خز

 *   
دومین كنگره سراسری عناصر كمیاب ايران  ، 

 تهران –دانشگاه علوم پزشكي ايران 

 11/22/ 1الي  6 
 

بررسي  آلودگي زيست محیطي سرب و كادمیم در رودخانه  111

 سفید رود 

 *   

دومین كنگره سراسری عناصر كمیاب ايران  ، 

 تهران –دانشگاه علوم پزشكي ايران 

 11/22/ 1الي  6 
 

ارزيابي كمي فلزات سنگین در بافت سه گونه از گیاهان  111

 ماكروفیتي تاالب بین المللي انزلي 

 *   

دومین كنگره سراسری عناصر كمیاب ايران  ، 

 تهران –دانشگاه علوم پزشكي ايران 

 11/22/ 1الي  6 
 

بررسي میزان جذب آهن و كروم توسط گیاه شناور آبزی  112

 الب بین المللي انزلي( تا Azollaآزوال )

 *   

دومین كنگره سراسری عناصر كمیاب ايران  ، 

 تهران -دانشگاه علوم پزشكي ايران 

 11/22/ 1الي  6 
 

سنجش عناصر سنگین در پسابهای تولیدی بر خي از صنايع  113

 استان گیالن 

 *   

دومین كنگره سراسری عناصر كمیاب ايران  ، 

 تهران -دانشگاه علوم پزشكي ايران 

 11/22/ 1الي  6 
 

 Cuبررسي روند انتشار و تغییرات غلظت فلزات سنگین ) 114

,Zn,Cd,Fe,Pb,Co  ( در آب رودخانه سبز كوه )استان جهار

 محال بختیاری(

 *   

همايش ملي مهندسي شیمي ، داشگاه آزاد 

 اسالمشهراسالمي واحد 

 12/12  /22 

 

ورزی و كار گاه بررسي آلودگي ناشي از پساب های كشا 115

پرورش ماهي قزل آال بر روی كیفیت آب رودخانه شفارود 

 )استان گیالن (  

 *   

همايش ملي مهندسي شیمي ، داشگاه آزاد 

 اسالمي واحد اسالمشهر

 12/12  /22 

 

116 
روند فراغني شدن تاالب انزلي با استفاده از اطالعات ده ساله 

11-1321  

ل سي پنجم ، شماره مجله علمي پژوهشي  ، سا  *  

 14-65، صفحه  22زمستان  52
 

 1322زمستان 

 

112 
Heavy metal accumulation in fish tissue of 
rutilus frisii kutum mugle auratus southern 
of Caspian Sea (coast Astara and Bandar 
Anzali ) 

 *   4
th 

National Seminar on 

chemistry and Environment  
Bandar Abbass  Iran  

 
27 th – 29 

th 
April 

2010 
 

119 
Cleaning Up of contaminated soil , 
Groundwater , and Air by plants  

 *   4
th 

National Seminar on 

chemistry and Environment  
Bandar Abbass  Ira 

 
27 th – 29 
th 

April 

2010 
 

121 
The Effects of ship Transportation on Total 
petroleum Hydrocarbon Level on Estuary 
of Anzali Wetland  

 *   4
th 

National Seminar on 

chemistry and Environment  
Bandar Abbass  Ira 

 
27 th – 29 
th 

April 

2010 
 

121 
Evaluation of Heavy Metals in outlet trout 
ponds in East Azerbaijan province  

 *   4
th 

National Seminar on 

chemistry and Environment  
Bandar Abbass  Ira 

 
27 th – 29 
th 

April 

2010 
 



122 
Heavy metal concentration in water from 
south – west part of Anzali Wetland  

 *   4
th 

National Seminar on 

chemistry and Environment  
Bandar Abbass  Ira 

 
27 th – 29 
th 

April 

2010 
 

بررسي آلودگي زيست محیطي فلزات سنگین در آب رودخانه  123

 گاماسیاب )همدان(

 *   

نخستین كنفرانس ملي پژوهش های كار بر دی 

 منابع آب ايران ، دانشگاه صنعتي كرمانشاه 

 23الي  21 

/2/29 

 

 االب انزلي تاثیر افزايش سطح آب در يای خزر بر اكوسیستم ت 123

*    

منطقه ای اكولوزی در  –اولین همايش ملي 

 يای خزر ، پژوهشكده اكولوژی ساری 

 12/3/29و11 

 

 بررسي و تعیین غلظت فلزات سنگین در رودخانه قزل اوزن  124

 *   

منطقه ای اكولوزی در  –اولین همايش ملي 

 يای خزر ، پژوهشكده اكولوژی ساری

 12/3/29و11 

 

 در دريای خزر  Nodulariaعلل وقوع بلوم جلبكي  بررسي 125

*    

منطقه ای اكولوزی در  –اولین همايش ملي 

 يای خزر ، پژوهشكده اكولوژی ساری

 12/3/29و11 

 

126 
Phytoplankton composition and 
abundance after the invasion of 
mnemiopsis leidyi in the south-westren of 
Caspian sea  

 *   Internaional Conference on 
Environmental Research and 
Technology  

 2010 
 

بررسي میزان غلظت كل هیدروكربن های نفتي و فلزات  121

( در خروجي  Zn , Cd , Pb ,Cu , Hg , Fe , Crسنگین )

 تاالب انزلي 

  *  
 تخصصي تاالب  –ممجله علمي 

د اسالمي دانشگاه آزا –سال اول ، شماره اول 

 واحد اهواز 

 1322پايیز  

 

غني شدگي و توزيع عناصر سنگین در رسوبات سطحي دريای  122

 خزر  )سواحل بندر انزلي ( 

 *   

جهارمین همايش و نمايشگاه  تخصصي مهندسي 

 محیط زيست ، دانشگاه تهران

 2/1329/ 12و2 

 

 نقش مديريت منابع آب در شرايط خشكسالي  129

 *   

همايش و نمايشگاه  تخصصي مهندسي جهارمین 

 محیط زيست ، دانشگاه تهران

 2/1329/ 12و2 

 

( در رسوبات سطحي  Cu , Cdبررسي تجمع فلزات سنگین ) 131

 تاالب انزلي 

 *   

جهارمین همايش و نمايشگاه  تخصصي مهندسي 

 محیط زيست ، دانشگاه تهران

 2/1329/ 12و2 

 

( در آب  Cd , Cr , Pb , Cu , Znغلظت فلزات سنگین ) 131

 بخش شرقي تاالب انزلي 

 *   

جهارمین همايش و نمايشگاه  تخصصي مهندسي 

 محیط زيست ، دانشگاه تهران

 2/1329/ 12و2 

 

تجمع زيستي فلزات سنگین در بافت عضله ماهیان )سوف و  132

 اردک ماهي ( تاالب انزلي 

 *   

جهارمین همايش و نمايشگاه  تخصصي مهندسي 

 ط زيست ، دانشگاه تهرانمحی

 2/1329/ 12و2 

 

بررسي تغییرات فصلي مواد مغذی و بر خي از پارامترهای  133

 فیزيكي و شیمیايي رودخانه سفید رود 

 *   

اولین همايش ملي مديريت منابع آب اراضي 

دانشگاه علوم كشاورزی  و منابع  –ساحلي 

 طبیعي ساری 

 12و  11 

/9/1329  

 ودخانه ها با تاكید بر حفظ حیات آبزيان مديريت در ر 134

 *   

اولین همايش ملي مديريت منابع آب اراضي 

دانشگاه علوم كشاورزی  و منابع  –ساحلي 

 طبیعي ساری

 12و  11 

/9/1329  

تعیین میزان برخي فلزات سنگین در بافت های مختلف سیاه  135

در قنات های بخش مر كزی  ( Capoeta Fusca)ماهي 

 د بیرجن

  *  

 29زمستان   29مجله پژوهش سازندگي ، شماره 

 

 
Distribution and Composition of Phytoplankton in 

the Southwestern Caspian Sea During 2001-2002, 

a Comparison with Previous Surveys 

  *  World Journal of Fish and Marine 

ciences,  2010  



136 
Total Mercury Concentration in the 
International Anzali Wetland, Iran: An 
Environmental Study 

  *  Journal of Chemistry and 
Environment . vol(2)  June 2011  

131 
Expermental Studies on Concentration and 
Depuration of Cobalt in the Selected 
Organs of fresh Water fish Capoeta fusca 

  *  World Journal of Fish  and 
marine Sciences  3(5) 387-392  2011  

132 
Bioaccumulation of Heavy Metals in 
Freshwater Fish Species, 
Anzali, Iran 

  *  Bull Environ Contam Toxicol   
 July 2011 

 

139 
Heavy metal contamination in feathers of 
western reef heron (Egretta gularis) and 
Siberian gull (Larus heuglini ) from Hara 
biosphere reserve of southern Iran   

  *  

Environ Monti Assess   
October 

2011 
 

بررسي همبستگي طول و وزن ماهي كفال با تجمع فلزات  141

 سنگین سرب ، كادمیم ، مس در بافت عضله 

*    

 21/2/91و 22  دانشگاه سواد كوه –نار ملي امنیت غذايي سمی

 

بررسي روند انتشار و تجمع فلزات سنگین در آب و رسوب و  141

 بافت دو گونه از گیاهان ماكروفیتي تاالب انزلي 

 *   

چهارمین كنفرانس ملي روز جهاني محیط زيست 

 دانشگاه تهران  ، دانشكده محیط زيست –

 11/3/91 

 

سي اثر ريزدانه های مختلف رسوبات سطحي تاالب انزلي بر برر 142

 میزان جذب عناصر سنگین 

 *   
پنجمین همايش ملي و نمايشگاه تخصصي 

 مهندسي محیط زيست 

 1391/ 1/9و  31 

 

اثر دانه بندی رسوبات بر تجمع فلزات سنگین جنوب غربي  143

 تاالب انزلي 

 *   

 پنجمین همايش ملي و نمايشگاه تخصصي

 مهندسي محیط زيست 

 1391/ 1/9و  31 

 

تعیین میزان تجمع فلزات سنگین در آب ، رسوب و گیان  144

 ماكروفیتي تاالب انزلي 

 *   

پنجمین همايش ملي و نمايشگاه تخصصي 

 مهندسي محیط زيست 

 1391/ 1/9و  31 

 

ارزيابي فلزات سنگین در آب و رسوبات رودخانه سفید رود  145

 ()استان گیالن

*    

كنگره بین المللي بیولوژی كار بردی ، دانشگاه 

 آزاد اسالمي مشهد

 11/6و 11 

/1391 

 

 اثرات زيست محیطي پرورش ماهي قزل آال  146

 *   

بندر  –اولین همايش ملي آبزی پروری ايران 

 انزلي 

 9/1391و 2 

 

 افزايش تولید كنندگان اولیه فرصتي برای تولید آبزيان  141

 *   

بندر  –ین همايش ملي آبزی پروری ايران اول

 انزلي 

 9/1391و 2 

 

 پتانسیل طبیعي تولید ماهي در درياچه های استان زنجان  142

 *   

بندر  –اولین همايش ملي آبزی پروری ايران 

 انزلي 

 9/1391و 2 

 

 تعیین توان تولید ماهیان پالنكتون خوار درياچه سد ماكو  149

 *   

بندر  –آبزی پروری ايران  اولین همايش ملي

 انزلي 

 9/1391و 2 

 

بررسي توان تولید موجودات كفزی جهت آبزی پروری در  151

 سد گالبر استان زنجان 

 *  

بندر  –اولین همايش ملي آبزی پروری ايران 

 انزلي 

 9/1391و 2 

 

بررسي تجمع فلزات سنگین سرب ، كادمیم ، و مس در بافت  151

 ال دريای خزرعضله و كبد ماهي كف

 *  

اولین همايش ملي علوم زيستي ، دانشگاه 

 فالورجان

 11/12/91و  11 
 

، روی ، مس( در گوشت اردک تعیین میزان فلزات سنگین )سرب  152

 ماهی تاالب امیر کالیه 

سال پنجم   مجله علوم زيستي دانشگاه آزاد الهیجان  *  

،شماره چهارم ، 

 91زمستان 

 



و مقايسه غلظت فلزات سنگین در بافتهای برخي اندازه گیری  153

 از ماهیان اقتصادی دريای خزر 

*   

هفدهمین كنگره دامپزشكي ايران ، تهران ، 

 مركز همايشهای بین المللي  رازی

الي  9 

11/2/1391 

 

بررسي آلودگي فلزات سنگین در آب رودخانه زاينده رود  154

 )استان چهار محال بختیايری ( 

 *  

ملي جريان وآلودگي آب ، موسسه آب  همايش

 ، دانشكده عمران )دانشگاه تهران ( 

 4/3/91و  3 

 

بررسي پساب حاصل از كارگاههای پرورش ماهي قزل آال با  155

 ( P , Nتاكید بر عناصر غذايي )

 *  

ششمین كنفرانس ملي روز جهاني محیط زيست 

 دانشكده محیط زيست دانشگاه تهران 

 24/3/1391 

 

 
State of Mnemiopsis leidyi (Ctenophora: Lobata) 

and mesozooplankton in Iranian waters of the 

Caspian Sea during 2008 in comparison with 

previous surveys 

  *  Iranian Journal of Fisheries Sciences 
 2012,june 

 

156 
Assessment of Trace-Metal Concentrations 
in Western Reef Heron (Egretta gularis) 
and Siberian Gull (Larus heuglini) From 
Southern Iran 

  *  Arch Environ Contam Toxicol 
 March , 

2012 

 

بررسي و تعیین علظت آلودگي شوينده آلكیل بنزن سولفونات  151

 خطي در آب رودخانه سفیدرود )استان گیالن(

سال اول شماره   ن دانشگاه آزاد بوشهرمجله علوم آبزيا *  

 29سوم ، پايیز 

 

و  يدر رسوبات سطح نیتجمع فلزات سنگ زانیم يبررس 152

)استان يانزل يالملل نیكپور  تاالب ب يماهمختلف  یاندامها

 (النیگ

 *  

 12/91/ 11و9  سومین كنگره عناصر كمیاب 

 

در بافت ( Cu , Cd , Pbاندازه گیری غلظت فلزات سنگین) 159

سنج  جذب اتمي  فیبوسیله تكنیک ط  خوراكي ماهي

 (  FAASشعله)

 *  

 12/91/ 11و9  بایكنگره عناصر كم نیسوم

 

161 
Evaluation of Some Physiochemical 
Parameters and Heavy Metal 
Contamination in Hara Biosphere Reserve, 
Iran, Using a New 
Pollution Index Approach 

  * 

Iranian Journal of Toxicology 
 

Volume 7, 
No 21, 
Summer 
2013 

 

 
Contamination of Metals in Tissues of 
Ctenopharyngodon idella and Perca 
fluviatilis, from Anzali Wetland, Iran 

  * 

Bull Environ Contam oxicol,2012 
  

 

در آب و رسوبات   نیاز فلزات سنگ يو مطالعه برخ يبررس 161

 (النی) استان گ هيكال ریام تاالب يسطح

 *  

 12/91/ 11و9  ابیكنگره عناصر كم نیسوم

 

(  Cu , Zn , Cd , Pb , Cr) نیتراكم فلزات سنگ يابيارز 162

آمور  يماه يدر بافت عضالن  ييايباكتر يآلودگ زانیوم

 (  النی)استان گ

نشگاه دا–مجله پژوهش های نوين دامپزشكي  *  

 شهر كرد 

سال چهارم ،  

،  14شماره 

 91زمستان 

 

سنجش مقادير برخي از عناصر سنگین در بافت عضالني ماهي  163

 كلمه  سواحل جنوبي دريای خزر 

 *  

هفتمین كنفرانس ملي روز جهاني محیط زيست ، 

 دانشگاه تهران

 1/3/92خرداد  

 

گالبر  بررسي تركیب گونه ای ماهیان حوضه درياچه سد 164

 ايجرود )استان زنجان (

 *  

اولین كنفرانس ماهي شناسي ايران ، دانشگاه 

 صنعتي اصفهان

 26/2/92و  25 

 

ارزيابي میزان فلزات سنگین )مس ، روی و سرب( در بافت  165

عضله ماهي سوف حاجي طرخان در تاالب  امیر كاليه  و 

 بررسي ارتباط آن با عوامل بیومتريک

  *
سال هشتم ،   های علوم و فنون دريايي مجله پژوهش  

شماره سوم ، 

 1392پايیز 

 



بررسي اثرات آاليندگي سموم كشاورزی ارگانوكلره و ارگانو  166

فسفره در بافت خوراكي ماهیان بر امنیت غذايي و سالمت 

 مصرف كنندگان 

*   

سومین همايش ملي امنیت غذايي دانشگاه آزاد 

 اسالمي واحد سواد كوه  

 2/12/92و1 

 

161 
بررسي فلزات سنگین در ماهیان خوراكي از سطوح مختلف 

 زنجیره غذايي دريای خزر

*   

اولین همايش سم شناسي و مسمومیتهای دامي ، 

 دانشگاه تهران 

 25/1/93و24 

 

رودخانه سیاه در دو اندازه گیری فلزات سنگین در ماهي سفید  162

 درويشان و پسیخان تاالب انزلي 

 *  

ین همايش سم شناسي و مسمومیتهای دامي ، اول

 دانشگاه تهران

 25/1/93و24 

 

 سطحي رسوبات و آب در سنگین فلزات سنجش و بررسي 169

 )اردبیل استان( يامچي رودخانه پاياب

*   

كنفرانس بین المللي يافته های نوين در علوم 

 كشاورزی و منابع طبیعي و محیط زيست

 25/12/93 

 

 تركیبات تعیین و گالبر مخزني سد آب تغییرات روند بررسي 111

 )زنجان استان(اتريفیكاسیون بروز احتمال در موثر

 *  

كنفرانس بین المللي يافته های نوين در علوم 

 تهران -كشاورزی و منابع طبیعي و محیط زيست

 25/12/93 

 

بررسي میزان تجمع عناصر سنگین سرب ،كادمیم و مس در  111

 سیم تاالب بین المللي انزليبافت گوشت ماهي 

 *  
، چهارمین كنگره سراسری عناصر كمیاب 

 دانشگاه علوم پزشكي همدان 

 1/3لغايت  31/2 

/94 

 

تاثیر كارگاههای پرورش ماهي قزل آال بر كیفیت آب رودخانه  112

 گاماسیاب )استان همدان(

   

سومین سمپوزيوم بین المللي مهندسي محیط 

 انشگاه خواجه نصیر، د زيست و منابع آب

 12/3/94و11 

 

بررسي كیفي آب چاه و امكان استفاده آن برای توسعه آبزی  113

 استان زنجان(-پروری )مطالعه موردی

   

سومین سمپوزيوم بین المللي مهندسي محیط 

 دانشگاه خواجه نصیر زيست و منابع آب

 12/3/94و11 

 

بر فناوری معرفي روشهای تصفیه آبهای آلوده با تاكید  114

 نانوتكنولوژی

   

سومین سمپوزيوم بین المللي مهندسي محیط 

 دانشگاه خواجه نصیر زيست و منابع آب

 12/3/94و11 

 

اندازه گیری برخي از فلزات سنگین در بافت عضالني ماهي  115

در تاالب امیر كاليه ( Perca fluviatilis)سوف حاجي طرخان 

 )گیالن( 

   

لمللي مهندسي محیط سومین سمپوزيوم بین ا

 دانشگاه خواجه نصیر زيست و منابع آب

 12/3/94و11 

 

بررسي اثرات زيست محیطي )فلزات سنگین و میكروبي ( پساب  116

 خروجي كارگاههای پرورش ماهي قزل آال )استلن زنجان( 

   

 نهمین كنفرانس ملي روز جهاني محیط زيست 

 دانشگاه تهران 

 11/3/94 

 

تغییرات مواد معلق در طول رودخانه سفید رود  بررسي روند 111

 از حد فاصل سد تا مصب 1311-21طي سالهای 

   

نهمین كنفرانس ملي روز جهاني محیط زيست  

 دانشگاه تهران 

 11/3/94 

 

111 ESTIMATING NATURAL POTENTIAL OF SOME 

IRANIA DAM RESERVOIRES FOR EXTENSIVE 

FISH CULTURE 

 *  

Middle East and Central Asia 

Aquaculture Olympic Hotel , Tehran , 

Iran 

 December 14-

16 , 2015  

مقايسه فاكتور انباشتگي زيستي فلزات سنگین در دو گونه ماهي  112

 تاالب انزلي  كپور چه و اردک ماهي 

فصلنامه علمي پژوهشي اكوبیولوژی تاالب ،  *  

 اهواز

،  24شماره  

 94تابستان 

 

سنجش فلزات سنگین )سرب ، كادمیم ، روی و مس( در بافت  119

كبد و عضله ماهي كفال طاليي در دومنطقه حوضه جنوبي 

 تالش(–دريای خزر )كیاشهر 

 1394پايیز   نشريه توسعه آبزی پروری ، دانشگاه الهیجان *  

 



بررسي و سنجش فلزات سنگین و برخي از سموم كشاورزی در  121

 اردبیل به منظور توسعه آبزی پروری پاياب  سد يامچي

نشريه فن آوری های نوين در توسعه آبزی  *  

 پروری ، دانشگاه آزاد آزاد شهر ، سال نهم ، 

  

شماره چهارم ، 

 94زمستان 

 

بررسي پارامترهای میكروبي و فیزيكو شیمیايي در تاالب  121

 انزلي

فصلنامه علمي پژوهشي اكوبیولوژی تاالب ،  *  

 اهواز

، پايیز  25شماره  

94 

 

122 
امكان سنجي اراضي حاشیه رودخانه گاماسیاب برای 

پرورش ماهي قزل آال رنگین 

 كمان 

سال دهم ،   نشريه توسعه آبزی پروری ، دانشگاه الهیجان *  

شماره اول ، بهار 

1395 

 

دوگونه  سنجش  غلظت فلزات سنگین در بافت عضالني 123

 يه )استان گیالن(از ماهیان  تاالب امیركال

 *  

چهارمین كنفرانس ماهي شناسي ايران ، دانشگاه 

 فردوسي مشهد

 4/95/ 31و31 

 

 Carassiusنقش اكولوژيكي ماهي غیر بومي كاراس  124

gibelio  در كاهش كیفیت آب درياچه نئور 

 *  

چهارمین كنفرانس ماهي شناسي ايران ، دانشگاه 

 فردوسي مشهد

 4/95/ 31و31 

 

125 
 Organic and Total Mercury Concentration 
in Fish Muscle and Thermodynamic Study 
of Organic Mercury Extraction in Fish 
Protein 

  * Ecopersia  2016 Vol 

4(3) 

 

بررسي وضعیت آلودگي فلزات سنگین در برخي از  126

 رودخانه های شهرستان مشكین شهر)استان اردبیل(

 *  

كنگره عناصر كمیاب ايران، دانشگاه  پنجمین

 تربیت مدرس تهران

الي  31/9 

3/11/95 

 

بررسي تجمع زيستي برخي فلزات سنگین در بافت  121

دريای  (Rutilus frisii kutum)خوراكي ماهي سفید

 خزر

 *  

پنجمین كنگره عناصر كمیاب ايران، دانشگاه 

 تربیت مدرس تهران

الي  31/9 

3/11/95  

آلودگي فلزات سنگین در پاياب سد يامچي در  بررسي 121

 استان اردبیل 

*   

سالن كنفرانس پژوهشكده آبزی پروری آبهای 

 داخلي ، بندر انزلي

 1/5/96 
 

بررسي كیفیت آب درياچه نئور در استان اردبیل بر  122

 اساس فلزات سنگین و شوينده

 *  

ششمین سمینار  شیمي و محیط زيست دانشگاه 

 جخوارزمي كر

 16/6/96و 15 

 

129 
(در بافت Cu , Coبررسي تجمع زيستي فلزات سنگین )

(در تاالب  Rutilus frisii kutumعضالني ماهي سفید)

 (انزلي )استان گیالن

 *  

ششمین سمینار  شیمي و محیط زيست دانشگاه 

 خوارزمي كرج

 16/6/96و 15 

 

191 
بررسي وتراكم  غلظت فلزات 

  در بافت عضالني Cu,Cd,Cr,Zn,Pb))سنگین

(  تاالب امیركاليه در Abramis bramaماهي سیم )

 استان گیالن

 *  

 پنجمین كنفرانس ماهي شناسي  ايران

 دانشگاه آزاد اسالمي بابل

 23/9/96و22 

 

191 
بررسي میزان  عناصر سنگین ضروری و غیر ضروری 

(Cu,Zn,Pb  در رودخانه سفید رود به منظور حفاظت )

 آبزی )استان گیالن( زندگي موجودات

 

 *  

 پنجمین كنفرانس ماهي شناسي  ايران

 دانشگاه آزاد اسالمي بابل

 23/9/96و22 

 

192 
بررسي توان تولید ماهیان پالنكتونخوار و كفزی خوار 

 درياچه شورابیل 

 

 *  

 پنجمین كنفرانس ماهي شناسي  ايران

 دانشگاه آزاد اسالمي بابل

 23/9/96و22 

 



193 
زان رشد وارجحیت غذايي ماهي آمور تغذيه مقايسه می

 شده با گیاه خشكزی و آبزی غوطه ور

 

 *  

 پنجمین كنفرانس ماهي شناسي  ايران

 دانشگاه آزاد اسالمي بابل

 23/9/96و22 

 

عوامل موثر بر كاهش پرورش ماهي قزل آال رنگین در درياچه  194

 نئور 

 *  

كنفرانس حفاظت از ماهیان بومزاد اكوسیستم 

 های آبهای داخلي ايران 

 22/9/91 

 

تاثیر ماهي غیر بومي كاراس بر سطوح تروفي و چرخه غذايي  195

 درياچه نئور

 *  

كنفرانس حفاظت از ماهیان بومزاد اكوسیستم 

 های آبهای داخلي ايران

 22/9/91 

 

تاثیر كارگاههای پرورش ماهي بر كیفیت آب رودخانه  196

 گاماسیاب استان همدان

*   

سالن كنفرانس پژوهشكده آبزی پروری آبهای 

 داخلي ، بندر انزلي

 22/5/91 

 

  

   

   
 

  

   

   
 

 هاي علمي وپژوهشي معتبر داخلي يا خارجي اشاره شود. در مورد مقاالت چاپ شده، بايد صرفاً به مقاالت چاپ شده در مجله  *

 كتب و ساير آثار منتشر شده: -15

 تاريخ چاپ صفحات عدادت تیراژ نوع* عنوان رديف

1      

 …نوع: تاليف، گردآوري ، ترجمه،  *

 تشويقات و جوايز علمي :-16

 تاريخ اعطاء اعطا كننده مورد رديف

1 
 1321 )دكتر رضواني ( سه تحقیقات شیالت ايران سرئیس موئ لوحه تقدير

2 
 1324 ک دوست جاللي()جناب سرهنانزلي   بندر  فرماندهي سپاه پاسداران  ناحیه لوحه تقدير

 لوحه تقدير 3
 زارت جهادومشاور وزير و مدير كل دفتر محیط زيست و توسعه پايدار 

 )دكتر امیني رنجبر(كشاورزی 
1321 

 لوحه تقدير 4
 رئیس پژوهشكده آبزی پروری آبهای داخلي كشور

1321 

 1322 استاندار گیالن )مهندس قهرماني چابک(  لوحه تقدير 5

 1322 فرماندار انزلي و رئیس پارک علم و فناوری گیالن  رلوحه تقدي 6

 1322 رئیس بخش اكولوژی  لوحه تقدير 1

 1329 )مهندس قهرماني چابک(استاندار گیالن   لوحه تقدير 2

 1391 استاندار گیالن  )مهدی سعادتي( لوحه تقدير 9

 1392 تر فالحي( ريئس پژوهشكده آبزی پروری بندر انزلي  )خانم دك لوحه تقدير 11

 1392 انجمن حمايت از بیماران كلیوی بندر انزلي )سیف زاد(  لوحه تقدير 11

 1393 انجمن حمايت از بیماران كلیوی بندر انزلي )سیف زاد(  لوحه تقدير 12

 1396 دكتر خاني پور-رياست محتر پژوهشكده آبزی پروری آبهای داخلي لوح تقدير 13



 1396 دكتر خاني پور-تر پژوهشكده آبزی پروری آبهای داخليرياست مح لوح تقدير 14

 1391 دكتر ولي پور-رياست محتر پژوهشكده آبزی پروری آبهای داخلي لوح تقدير 15

    

 علمي و پژوهشي داخلي و خارجي : …ها و  همكاری با مجامع ، شوراها ، كمیسیونها، كمیته -11

 سمت* ماه هعضويت ب  مدت عضويت  تاريخ عنوان رديف

1 
 عضو تاكنون 21/12/11 انجمن متخصصین خبره صنايع و علوم شیالتي

2 
 عضو تاكنون  1324سال  انجمن زيست شناسي ايران

3 
 عضو تاكنون 1324سال  انجمن علوم دريايي

4 
  عضو تاكنون  1324سال  انجمن عناصر كمیاب ايران 

 1325سال  انجمن زمین شناسي مهندسي ايران 5
 عضو نونتاك

 1321سال  شورای پژوهشي اداره كل محیط زيست استان گیالن  6
 عضو بمدت دوسال

 1329سال  پژوهشكده ساری  -اولین همايش اكولوژی دريای خزر  1
عضو كمیته داوری  -

 همايش

2 
اولین همايش سم شناسي و مسمومیتهای ايران  ، دانشكده 

 دامپزشكي دانشگاه تهران 

 1393سال 
 كمیته علميعضو  -

 1396سال انجمن شیمي ايران  9
 عضو -

 …سمت : رييس ، دبير ، عضو، *

 

 : تدريس -2

 عنوان واحد درسي رديف

 تعداد واحد

 سال تحصیلي تدريس دانشگاه محل

 نیمسال

ظر
ن

لم ی
ع ل ی

او
وم 

د
 

1        

 های دانشجويي : نامه سرپرستي پايان -19

 عنوان رديف

 مقطع

 حصیليسال ت دانشگاه

 نیمسال

رش
كا

ي
اس

ن
ا  شد

ر
 

 
د

ش
 

دك ی
تر

 

ل
او

وم 
د

 

1 
تعیین پارامترهای ترمودينامیكي استخراج تركیبات جیوه از 

 ( اول نمونه های حقیقي )مشاور

 *  1326-21 دانشگاه زنجان  *

2 
مطالعه میزان تجمع كادمیم ، مس و سرب در رسوبات بخش 

  )مشاور اول (جنوب غربي تاالب انزلي

 1322-29 انشگاه بیرجندد  *
* 

 

3 
مقايسه تجمع زيستي كادمیم سرب و روی در دو گونه ماهي 

 )مشاور دوم (تاالب انزلي 

*  
 * 1322-29 دانشگاه بیرجند

 



4 
مطالعه میزان تجمع كادمیم مس و سرب در رسوبات بخش 

 )مشاور اول (شرقي تاالب انزلي 

*  
 * 1322-29 دانشگاه بیرجند

 

5 

 ( و دفع Bioaccumulationن تجمع زيستي )بررسي میزا

 (Elimination  فلزات سنگین كبالت و نیكل در اندامهای )

 )مشاور  دوم (مختلف سیاه ماهي قنات 

*  
 *  1329 دانشگاه بیرجند

6 
تعیین میزان فلزات سنگین در بافت های مختلف پرندگان 

 ) مشاور اول( جنوب ايران ،زيستگاه ذخیره گاه حرا 

*  
 1329 دانشگاه بیرجند

 * 

1 
بررسي فلزات سنگین در دوگونه از ماهیان )اردک و سیم ( 

 )مشاور دوم (الهیجان  –تاالب امیر كاليه 

*  
  1329-91 شمال واحد تهران گاه دانش

 * 

2 
بررسي فلزات سنگین در دوگونه از ماهیان )الی  و سوف ( 

 )مشاور دوم ( الهیجان –تاالب امیر كاليه 

*  
 1329-91 شمال تهران  گاه واحددانش

 * 

9 

مس، روی، نیكل، فلزات سنگین روند تجمع برر سي و مقايسه 

در دو ماهي سفید له در بافت عضكادمیم ، كبالت و كروم 

 )مشاور اول(  منطقه چابكسر و بندر انزلي 

*  
 1393-94 شمالتهران گاه واحد دانش

*  

    
  

  

 

 سوابق اجرايي : -21

 تاريخ انتصاب سمت رديف
 مدت اشتغال در سمت

 مذكور به ماه 

 24 1315-1311 كارشناس آزمايشگاه شیمي 1

 121 1311-1322 كارشناس ارشد آزمايشگاه شیمي 2

 12 1322-1323 كارشناس و مسئول آزمايشگاه آالينده ها 3

 42 1324 -1321 رئیس گروه شیمي ، فیزيک و آالينده ها 4

 12 1329 آزمايشگاه آالينده ها كارشناس ارشد  5

 3 1396 سرپرست آزمايشگاه شیمي بخش بوم شناسي  

 ادامه دارد 1396 مسئول امور تحقیقات غیر زيستي بخش بوم شناسي  

 :  *مهارتهای شخصي -21

 میزان تسلط مهارت رديف

 متوسط انگلیسي 1

 خوب wordنرم افزار  2

 خوب excelنرم افزار  3

5 Power point خوب 

 .اشاره شود …در اين جدول الزم است به مهارتهايي نظير آشنايي با زبانهاي بيگانه، كامپيوتر و   *



 : ساير موارد -22

 يافته های علمي اخذ شده از پروژه های تحقیقاتي -الف
                             ر استان همدان عدم وجود آلودگي پساب خروجي مزارع پرورش ماهي سرد آبي بر اساس استاندارد های زيست محیطي د -1

 46112: و  فروست          4-13-12-22151خذ شده از پروژه مصوب با كد: ا

  ( در كارگاههای پروش ماهي سرد آبي در استان زنجان  P-N-Kمیزان تولید عناصر غذايي ) -2

 46122 و  فروست :               4-13-12 –29152د : اخذ شده از پروژه مصوب با ك                                   

 .غلظت فلزات سنگین و سموم كشاورزی در پاياب رودخانه يامچي پايین تر از حد مجاز استاندارد مي باشد -3

 51535:   و  فروست         14-13-12-9159-91112اخذ شده از پروژه مصوب با كد :           

 كي گالبر زنجان دارای پتانسیل مناسب آبزی پروری مي باشد. شرايط اكولوژيكي سدخا -4

 51132:   و  فروست         4-13-12-91163اخذ شده از پروژه مصوب با كد :                                   

 و پروپوزال پروژه های تحقیقاتي علمي مقاالت گزارش نهايي پروژه ها ، ب: داوری 
در بافت عضله و آبشش ماهیان اقتصادی در خلیج فارس در سواحل  Cu,Zn,Pb)و مقايسه تجمع فلزات ) سنجش "داوری مقاله  -1

 1396 -جزيره كیش )گیش و شانک(

-از پژوهشكده خلیج فارس و دريای عمان "بررسي آالينده های نفتي در زيستگاههای میگوی استان هرمزگان "داوری پروپوزال   -2

1396 

از پژوهشكده  "بررسي جامع اكولوژيک حوزه جنوبي دريای خزر )با تاكید بر پايش مناطق حساس شیالتي( "داوری پروپوزال  -3

 1396-اكولوژی ساری

بررسی برخی پارامترهای محیطی، فیزیکوشیمیایی و آالینده های زیست محیطی آب، رسوب و ماهی  و "داوری پروپوزال  -4

 1396-از پژوهشكده اكولوژی ساری" در منطقه جنوبی دریای خزر ی در قفسلودینگ نیتروژن و فسفر متاثر از پرورش ماه

بررسي پديده تغذيه گرايي )يوتريوفیكاسیون( و شاخص كیفیت آب ايران در درياچه سد آزاد سنندج  بمنظور "داوری پروپوزال  -5

 1396-از پژوهشكده اكولوژی ساری "فعالیت های شیالتي

از پژوهشكده اكولوژی  "صیات فیزيكوشیمیايي آب سد آزاد سنندج به منظور فعالیت های شیالتيبررسي خصو"داوری پروپوزال  -6

 1396-ساری

تغییرات عوامل آالينده های زيستي محیطي)فلزات سنگین ، سموم كشاورزی، هیدرو كربنهای و دترجنت )در "داوری پروپوزال  -1

 1396-از پژوهشكده اكولوژی دريای خزر "سد آزاد سنندج(

بررسي كیفیت آب )پارامترهای زيستي ، غیر زيستي و آالينده های زيست محیطي( سد آزاد سنندج به منظور "داوری پروپوزال  -2

 1396-از پژوهشكده اكولوژی دريای خزر "فعالیت های شیالتي

آب، رسوبات و برخي ماهیان  بررسي تغییرات زماني و مكاني  آالينده های آلي دترجنت و سموم كشاورزی در"داوری پروپوزال  -9

 1396-از پژوهشكده اكولوژی دريای خزر" شاخص در حوزه جنوبي دريای خزر با تاكید بر مناطق حساس شیالتي

 

بررسي كیفیت آب و پارامترهای فیزيكوشیمیايي آب رودخانه ارس در محدوده استان آذربايجان  "داوری گزارش نهايي پروژه -11

 1396-ولوژی دريای خزراز پژوهشكده اك ، "شرقي
 

از  "بررسي خصوصیات فیزيكوشیمیايي آب سد آزاد سنندج به منظور فعالیت های شیالتي" پروژه گزارش نهايي داوری -11

 1391-پژوهشكده اكولوژی ساری

 آزاد سد درياچه در ايران آب كیفیت شاخص و )يوتريوفیكاسیون( گرايي تغذيه پديده بررسي "داوری گزارش نهايي پروژه -12

 1391-از پژوهشكده اكولوژی دريای خزر "های شیالتي فعالیت بمنظور سنندج


