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 : ها و طرحهاي تحقيقاتي پروژه -11  

 شماره مصوب روژه/طرحعنوان پ
نوع 

 *تحقيق
 واحد اجرا

سمت در 

 پروژه/طرح
 سال خاتمه سال شروع **وضعيت 

 شماره ثبت

 گزارش نهایي

  درتاالب  قورباغه  زیستي  بررسي  پروژه

  و صادرات  برداری  بهره  جهت  انزلي
70-7017437777-07 

آبزي  پژوهشکده پروژه

 پروري

 مختومه همكار
1/4/07 1/4/71 117/73 

تکثير و پرورش شاه ميگوی آب شيرین 
Astacus leptodactylus   پرورش

 .شاه ميگوی آب شيرین در تراکمهای مختلف
70-7017137777-07 

" " " " 

1/11/00 
41/4/07  

تکثير و پرورش شاه ميگوی آب شيرین 
Astacus leptodactylus  پيش

رس کردن تکثير نيمه مصنوعي شاه 

 .فزایش دمای آبميگو آب شيرین با ا

72-7017137777-01 

" " " " 

1/11/01 41/4/71 
147/70 

  21/12/71 1/1/01 " " " " 77-7017237777-71 بررسي جامع شيالتي تاالب انزلي
بررسي ليمنولوژیك رودخانه های 
مهم حاشيه جنوبي دریای خزر در 

استان گيالن با تاکيد بر عوامل آالینده 

 (نرود و شفارود)رودخانه های حویق، گرگا

70-7017237777-77 

"  " " 

1/0/77 47/2/72 
027/70 

تغذیه و توليد مثل شانه   بررسي  
 داران در حوزه جنوبي دریای خزر

 021/70 1/1/71 6/1/77 " مجري " " 71-7017437777-77

بررسي فراواني و پراکنش شانه داران 
در حوزه جنوبي دریای خزر )سواحل 

 استان گيالن(
72-7017437777-77 

 " مجري " "

1/4/77 47/3/71 1700/73 

بررسي جامع اکولوژیك امکان کنترل 
 3شانه دار مهاجم دریای خزر )فعاليت 

 Beroe تکثيربررسي آزمایشگاهي 

ovata) 

 307/70 47/12/74 1/1/72 " همكار " " 47-7017237777-72

بررسي جامع اکولوژیك امکان کنترل 
بررسي  : 2خزر )فعاليت شانه دار مهاجم دریای

 دریای خزر (     M. leidyiتغذیه شانه دار

 1110/70 47/12/74 1/1/72 " مجري " " 46-7017237777-72

بررسي تغذیه و توليد مثل شانه داران 
در حوزه جنوبي دریای خزر)آبهای 

 استان مازندران(

پژوهشكده  " 70-7017432777-77

 اكولوژي

  47/1/71 1/4/77 " همكار

بررسي سطح متوسط توانائي شکارگر 
 شانه دار به زندگي بدون خطر در خزر

  47/11/74 1/1/72 " همكار " " 40-7017232777-72

بررسي پراکنش و فراواني شانه دار در 
 سواحل ایراني در دریای خزر(

  47/11/74 1/1/72 " همكار " " 41-7017232777-72

بررسي راههای کنترل شانه داران در 
 ریای خزرد

پژوهشكده  " 76-7017432777-77

 آبزي پروري

 1706/73 27/3/71 1/4/77 " همكار

بررسي فراواني و پراکنش شانه داران و 
امکان مبارزه بيولوژیك در حوضه جنوبي 

 دریای خزر

پژوهشكده  " 72-7017232777-77

 اكولوژي

 4/70 27/3/71 1/4/77 " همكار

و بررسي پراکنش و زیست شناختي گا
 ماهي خزری در سواحل گيالن

91048-0000-000000-

034-0 

پژوهشكده  "

 آبزي پروري

  1/4/76 1/3/73 در دست اجراء همكار
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مطالعات جامع شيالتي منابع آبي 
 اردبيل )دریاچه دشت مغان(

  0/12/70 1/1/70 " مجري " خاص -

بررسي فراواني و پراکنش شانه داران در حوزه 
 احل استان مازندران(جنوبي دریای خزر )سو

پژوهشكده  پروژه 72-7017232777-77

 اكولوژي

 1/70 47/3/71 1/4/77 مختومه همكار

بررسي شکوفائي فيتوپلالنکتوني  
 ( HABپروژه ) دریای خزر

طرح  -

 مشترك

پژوهشكده 

 آبزي پروري

  10/11/76 10/6/70 در دست اجراء همكار

بررسي خصوصيات زیستي کيلکا 
تغذیه و توليد -درش-ماهيان )سن

 مثل( در حوزه جنوبي دریای خزر

76771/7671-72-
277777-177-7 

پژوهشكده  طرح ملي

 اكولوژي

  1/6/77 1/0/70 در دست اجراء همكار

سازگاری و بهره گيری از دوجورپایان 
بمنظور غني سازی استخرهای 

  ماهيان گرم آبي 

777776736-71-
277777-741-2 

پژوهشكده  پروژه

 وريآبزي پر

  1/1/77 1/1/76 در دست اجراء همكار

عنوان  شانه دارارزیابي کمي اثرات 
یك آالینده زیستي بر روی ساختار 

مجموعه های اکولوژیك حوزه 
جنوبي دریای خزر با تاکيد بر 

 مجموعه های پالنکتون

71147-7171-12-
06-12 

موسسه علوم  پروژه

 شيالتي كشور

  1412 1417 در دست اجراء همكار

بررسي و پایش اکولوژیك محدوده 
 مصب  رودخانه های استان گيالن

سازمان  پروژه 

حفاظت محيط 

 زیست

  1417 1477 مختومه همكار

بررسي پساب های خروجي آبهای 
 مزارع سرد آبي انفرادی

3-04-12-77707 
20/7/14 

  1417 1477 مختومه همكار شيالت ایران پروژه

ر مطالعه دریاچه سدهای خاکي  شوی
و ميرزاخانلو  استان زنجان بمنظور 

 امکان آبزی پروری

  1417 1477 مختومه همكار شيالت ایران پروژه 

  توده بينمطالعه دریاچه سدهای 
استان زنجان بمنظور امکان آبزی 

 پروری

  1417 1477 مختومه همكار شيالت ایران پروژه 

مطالعات احداث مزارع تکثير و 
دخانه پرورش ماهي در حاشيه رو

زاینده رود استان چهار محال و 
 بختياری

مدیریت    پروژه 17777-12-04-3

شيالت استان 

چهار محال و 

 بختياري  

  1411 1477 مختومه همكار

مطالعات جامع رودخانه بازفت در 
 چهار محال و بختياریاستان 

مدیریت    پروژه 

شيالت استان 

چهار محال و 

 بختياري  

  1411 1471 مختومه همكار

مطالعه تراکم، دیناميك جمعيت و 
مدل سازی تغييرات شانه دار مهاجم 

 حوزه جنوبي دریای خزر

11774-1101-12-
06-12 

پژوهشكده  پروژه

اكولوژي 

 دریاي خزر

  1/0/14 1/12/11 مختومه ناظر

پژوهشكده  طرح 13-04-12-1303 مطالعات بوم شناسي دریاچه چيتگر

آبزي پروري 

 كشور

  10/12/10 10/0/12 اجرا در دست مجري

  1410 1412 مخنتومه همكار " پروژه  مطالعات جامع اکولوژیك نئور

-12-1303-13771 مطالعه ليمنولوژیك رودخانه کن
04-13 

  1410 1412 " مجري " "

بررسي زئوپالنکتون و ارتباط آن با 
 ذخایر کيلکا معمولي در دریای خزر

  1410 1413 " مجري " " 13117-12-04-2

پراکنش و فراواني فيتوپالنکتون 
 دریاچه چيتگر

13772-1303-12-
04-13 

  " " " همكار  "
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پراکنش و فراواني زئو پالنکتون 
 دریاچه چيتگر

13774-1303-12-
04-13 

  " " " همكار " "

-12-1303-13773 مطالعه هيدروشيمي دریاچه چيتگر
04-13 

  " " " همكار " "

وم در بررسي ميگوی ماکروبراکي
 تاالب انزلي

107163-10743-
700-12-04-123 

 

  1410 1410 در دست اجرا " " "

پایش و مطالعه ليمنولوژیك و آبزیان 
  دریاچه شهدای خليج فارس

 

در حال گرفتن کد 
 مصوب

  1417 1416 در دست اجرا مجری " "

مطالعه اثر سموم بر زیسمندان تاالب 
ای انزلي )پالنکتون، بنتوز و ماهي( بر

 کنترل شيميائي گياه سنبل

 

599159-59155-

911-91-35-911 

  1410 1416 " مجری " "

ارزیابي اکولوژیك جامعه پالنکتون 
دریاچه شهدای خليج فارس بعد از 
رها سازی ماهيان بمنظور حفظ 

 کيفيت آب
 

در حال گرفتن کد 
 مصوب

  1417 1416 " مجری " "

بررسي اثرات ماهيان شکارچي رهاسازی 
ده در دریاچه شهدای خليج فارس  بر ش

 ماهيان مهاجم
 

در حال گرفتن کد 
 مصوب

  1417 1416 " همكار  

غذایی و فراوانی، عادات بررسی 

وضعیت تولیدمثل ماهیان دریاچه 

 چیتگر تهران

در حال گرفتن کد 
 مصوب

  " " 1416 1417  

بررسی شدت و شیوع آلودگی های 

ارس انگلی در ماهیان دریاچه خلیج ف

 )چیتگر( تهران

در حال گرفتن کد 
 مصوب

  " " 1416 1417  

در حال گرفتن کد  بررسی هیدرو شیمی دریاچه چیتگر
 مصوب

    1416 1417  

بررسی اکولوژیک زیستمندان دریای 

 خزر جهت پرورش ماهی در قفس
"     1410 1417  

 ، طرح شورای تحقيقات و فناوری استان          ، طرح خاص     ، طرح مستقل       طرح مشترك    : پروژه، وع تحقيقن  *

 متوقف شده مختومه،    ،: در دست اجراء وضعيت  **

 
 

 

13-Sea-going experience 

 

 1996-2000, seasonal benthos and sediment sampling in the Caspian Sea. 

 2001–2005, monthly Benthos, plankton, Mnemiopsis leidyi and sediment sampling in the Caspian 

Sea. 

 2006-2016, seasonal phytoplankton, zooplankton and Mnemiopsis leidyi sampling in the Caspian Sea. 
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  يداخلمعتبر مقاالت علمي در مقاالت چاپ شده  -16

ف 
دی

ر
 

 عنوان

 

عنوان مجله*/ عنوان 

 …همایش،

 شماره

 مجله
 سال

 رتبه دربين

 نگارندگان

 

 

ده
ش

پ 
چا

 

 *   شناسائي و تعيين توده زنده فون بنتيك تاالب چغاخور 1

مجله علمي شيالت 
 ایران

 4شماره 
 اول 07

 موج سبز *   آنتاالب چغاخور و ویژگيهای  1
 01 1شماره 

 
 اول

 اول 77 6شماره  موج سبز *   تهاجم شانه داران به دریای خزر 9

 *   مهرگان کفزی دریاچه ارس بررسي پراکنش و تعيين توده زنده بي 4

مجله علمي شيالت 
 ایران

 3شماره 
 اول 71

5 
 *   بررسي محتویات معده شانه داران در سواحل آبهای گيالن

لمي شيالت مجله ع
 ایران

 4شماره 
 اول 72

6 
 *   بررسي پراکنش و زی توده کوماسه در سواحل جنوب غربي دریای خزر

  شيالت  علمي مجله

 ایران 

 3شماره 
 اول 72

دریای در  Mnemiopsis leidyi  شانه دار شبررسي فراواني و پراکن 1
*    (1474 خزر )سال

 

مجله علمي زیست 
 1شماره  شناسي

71 
 اول

 زئوپالنکتون دریای خزر از   Mnemiopsis leidyiبررسي تغذیه   8
   *

 

مجله علمي شيالت 
 1شماره  ایران

78 
 اول

 در سواحل جنوب Mnemiopsis leidyiپراکنش و فراواني   بررسي  3
*   غربي دریای خزر

 

مجله علمي شيالت 
 2شماره  ایران

78 
 اول

*    در تاالب انزلي Rana Ridibundaمطالعه رشد و ارزیابي ذخایر  11
 

مجله علمي زیست 
 3شماره  شناسي

78 
 سوم

*   اثرات شانه دار بر کوپه پود دریای خزر 11
 

 2شماره  مجله علوم شيالت
01 

 دوم

   عادات غذائي ماهي کيلکای معمولي 11

* 
 " مجله آبزیان خزر

09 
 چهارم

 -چيتگر هدای خليج فارس،مطالعه تنوع گونه ای و فراواني ماهيان دریاچه ش 19
   تهران

مجله علمي شيالت  *
 4شماره  ایران

09 
 اول

14 
   مطالعات اکولوژیك جوامع زئوپالنکتون دریاچه شهدای خليج فارس

* 

 20، سال 0ش  "
09 

001-027 
 اول

   ساختار آبزیان دریاچه شهدای خليج فارس 15

* 
 پذیرفته شد علوم و فناوری دریا

0108 
 اول



7 

 

16 
فارس  جیخل یشهدا اچهیدر در توپالنکتونیجوامع ف کیاکولوژ یابیارز

    29-29یسال ها یتهران ط -تگریچ

* 

مجله علمي شيالت 
 ایران

تا  119صفحات 

؛  92،سال 191

 1شماره 

0108 

 اول

 -چیتگر مطالعه تنوع گونه ای و فراوانی ماهیان دریاچه شهدای خلیج فارس، 11

   تهران

* 
مجله علمي شيالت 

 ایران
، 92تا  11صفحات 

 9شماره  91سال 

0109 
 اول

 عادات غذایی ماهی کیلکای معمولی 18

   در آبهای ایرانی دریای خزر

* 

 مجله آبزیان دریای خزر
تا  12صفحات 

 1؛ شماره  1،سال 99
1410 

 چهارم

13 

   کیفیت آب و وضعیت ماهیان دریاچه شهدای خلیج فارس

* 

و  ریفصلنامه علوم تکث

 یپرور یآبز

تا  119صفحات 

؛  92،سال 191

 1شماره 

1416 

 دوم

11 
   در رودخانه کن یشناوران جانور یز کیمطالعه اکولوژ

* 
علوم و  یپژوهش ها

 یائیفنون در
 ،19تا  21صفحات 

 9؛ شماره  19سال 
1410 

 اول

   تهران-تگریفارس، چ جیخل یشهدا اچهیدر انیساختار آبز یو بررس یشناسائ 11

* 
ه علوم و فنون فصلنام

 دریائی
،  22تا  12صفحات 

 29شماره 

0108 
 اول

   یشرق جانیآذربا ،یسد قلعه چا اچهیدر انیساختار آبز 11

* 
 ،19تا  1صفحات  خزر یایدر انیمجله آبز

 9؛ شماره  9سال 

نویسنده  0108

 مسئول )پنجم(

 دیبا تاک تهران(-تگریفارس )چ جیخل یشهدا اچهیدر یمطالعه ساختار پالنکتون 19

   اچهیدر انیاز ماه داریپا یو بهره بردار تیریآب و مد تیفیبرحفظ ک

* 
مطالعات علوم زیستی و 

 زیست فناوری
 ،29تا  22صفحات 

 9؛ شماره  9سال 

0108 
 سوم

   4383درسال  تاالب انزلیمهرگان  یمطالعه فون ب 14

* 
مطالعات علوم زیستی و 

 زیست فناوری
 ،19تا  1صفحات 

 9؛ شماره  9سال 

0108 
 سوم

   یخزر، سواحل انزل یایدر یزئوپالنکتون در جنوب غرب یگونه ها تیوضع 15

* 
مجله آبزی پروری 

 پیشرفته
 ،19تا  29صفحات 

 1؛ شماره  1سال 

0108 
 سوم

16 
  غربی جنوب در   دار شانه پراکنش و    فراوانی    بررسی

   (درودیسف و ،بندرانزلی ساریل )سواحل خزر دریای

* 

 خزر یایدر انیمجله آبز

تا  1صفحات 

؛ شماره  9،سال 19

9 

0108 

 اول

   لیدریاچه دشت مغان در اردب یمنولوژیل یمطالعه مقدمات 11

* 

تا  1صفحات  خزر یایدر انیمجله آبز

 1؛ شماره  9،سال 19

0108 
 اول

و   )برمناطق پیربازار، شیجان و بهم(الگوی ساختاری روتیفر  در تاالب انزلی  18

   ارتباط آن  با فاکتورهای محیطی

 پژوهشی -فصلنامه علمی *

فیزیولوژی و 

 بیوتکنولوژی آبزیان

 پذیرفته شده

4389 

 اول

13 
 مطالعه پراکنش و فراوانی جوامع مروپالنکتون در جنوب دریای خزر، منطقه

   بندرانزلی

 پژوهشی -فصلنامه علمی *

 پذیرفته شده محیط زیست جانوری
4389 

 لاو

91 
تغییرات ساختار فیتوپالنکتون و مواد مغذی در پیرامون قفس دریائی پرورش 

 سواحل گیالن -جنوب دریای خزرماهیان واقع در 

 

  

* 

،سال 11تا  1صفحات  مجله اقیانوس شناسی

 91؛ شماره  2

4381 
 اول

91 
 پراکنش و فراوانی فیتوپالنکتون و اثر گیاه سنبل آبی  در تاالب عینک، 

   ن گیالناستا

* 
 پذیرفته شده مجله علمی  شیالت ایران

4389 
 اول



1 

 

   پراکنش و فراوانی فیتوپالنکتون دریاچه نئور، استان اردبیل  91

* 
 پذیرفته شده مجله بوم شناسی آبزیان

4389 
 اول
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 سال
 رتبه 

 

1 
Distribution and abundance of 

Mnemiopsis leidyi in the 

western Iranian coasts of the 

Caspian Sea. 

*
   

SECOND 

INTERNATIONAL 

CONFERENCE  

OCEANOGRAPHY OF 

THE EASTERN 

MEDITERRANEAN 

AND BLACK SEA 

Middle East 

Technical 

university. Ankara, 

Turkey 2002 اول 

2 
Preliminary results of 

distribution and abundance of 

Mnemiopsis leidyi in the 

western Iranian coasts of the 

Caspian Sea 

 

*   

. 3rd International 

Zooplankton Production 

Symposium. 

Gijon, Spain, May 

20-23th 

2003 " 

4 
INVESTIGATION OF 

DISTIBUTION AND DIET OF 

MENMIOPSIS LEIDYI IN THE 

IRANIAN COASTS OF THE 

CASPIAN SEA 

 

 *
  

International of Geodesy 

and Geophysics XXIII 

General Assembly. 

Sapporo, Japan. 

IUGG, Japan 

15-20th Jun 2003 " 

3 
Studying of Ctenophora 

(Mnemiopsis leidyi) at the 

Iranian seashore of the Caspian 

Sea. MATERIALS 
OF,COMPLEX RESEARCH OF 

THE BIOLOGICAL RESOURCES 

OF THE SOUTH SEAS AND 

RIVERS 

 

*
   

THE FIRST 

INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC AND 

PRACTICAL 

CONFERENCE 

July 7-9, Astrakhan 

2004 " 

0 
Presence of the Ctenophore 

Mnemiopsis leidyi in south 

Caspian Sea. 

  *
 

First International 

Workshop on Invasion of 

Caspian Sea 

Baku 24-26th  April 
 چهارم 2001

6 EFFECT OF MNEMIOPSIS 

LEIDYI INVATION ON 

ZOOPLANKTON IN THE 

IRANIAN COASTS OF THE 

CASPIAN SEA 

*
   

Section of Invasion of 

alien species in 

commission of 

Biodiversity conservation 

Second 

International 

Simposiym Russian 

Borok 

 اول 2005

0 Diet of Ctenophore Mnemiopsis 

leidyi in the Caspian Sea 

*
   

Impronement of Scientific 

Investigation in the 

Caspian Basin 

Astrakhan 

 

2006

May 
" 

7 
Experimental work on Beroe 

ovata reproduction study in the 

Caspian Sea water 

*
   

Impronement of Scientific 

Investigation in the 

Caspian Basi 

Astrakhan 

 

2006  
 سوم
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1 
Internal variations distribution 

of comb jellyfish in the 

Iranian waters of 

Caspian Sea in 2009 

*
   

Synergy for enhancement 

of quality of  life 

Indonesia 

UNAIR–. 232 P. 

 

2009 

 اول

17 
Phytoplankton composition and 

abundance after the 

invasion of 

Mnemiopsis leidyi in 

the south-western 

Caspian Sea.  

*
   

International Conference 

on Environmental 

Research and 

Technology 

USM , Malaysia, 

591-596 

2010 

 اول

11 State of Mnemiopsis leidyi and 

mesozooplankton in 

the south-western 

Caspian Sea (1996-

2010).  

*
   

Mnemiopsis leidyi in 

European waters 

where are they 

and what do we 

know? 

10 Oct, University 

of Denmark, 

Copenhagen, DTU 

Aqua. 15 P. 

2011 

 اول

12 Variations of phytoplankton 

community in Iranian 

coasts of the Caspian 

Sea, Guilan in 2003-

2004. 

*
   

Ocean Challenges in the 

21st century. The 

15th Biennial 

Challenger 

Conference for 

Marine Sciences 

Uni.Norwich, 3-6 

Sep. 

2012.120 P. 

 

2012 

 اول

14 
Impact of human activity on 

biodiversity, 

distribution and 

abundance of 

meszooplankton in the 

Iranian waters of the 

Caspian Sea during 

1996-2015 
*

   

Middle East & Central 

Asia Aquaculture 

2015,  

World Aquaculture 

Society, 

December 

14-16, 2015, 

Tehran 

2015 

 اول

13 Impact of fish cage culture on 

zooplankton structure 

in the south-western 

Caspian Sea 

*
   

Middle East & Central 

Asia Aquaculture 

2015,  

World Aquaculture 

Society, 

December 

14-16, 2015, 

Tehran 

2015 

 اول

10 
Study of Physical and Chemical 

Parameter of water in 

the Chitgar Lake 

 *
  

Middle East & Central 

Asia Aquaculture 

2015,  

World Aquaculture 

Society, 

December 

14-16, 2015, 

Tehran 

2015 

 دوم

16 Estimating natural Potential of 

some Iranian dam 

Reservoires for 

extensive fish culture 

 *
  

Middle East & Central 

Asia Aquaculture 

2015,  

World Aquaculture 

Society, 

December 

14-16, 2015, 

Tehran 

2015 

 دوم

10 State of Phytoplankton, 

chlorophyll-a and 

Nutrient variations in 

the   Southwestern 

Caspian Sea 

   

First International 

Conference on 

Oceanography 

for West Asia 

(UNESCO- 

RCOWA) 

Tehran-Iran 
30 - 31 Oct 2017 

2017 

 اول
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 *  * تشخيص، بيومس و وفور بنتوزها در تاالب چغاخور 1

  زیست  کنفرانس  هشتمين
  ایران  شناسي

-دانشگاه رازی

 کرمانشاه
 اول 1407

2 
در سواحل  Pesudocumidae))بررسي پراکنش و زی توده کوماسه

 *  جنوبي دریای خزر)حوزه آبهای گيالن(

  شناسي  زیست  کنفرانس  ميننه *
 ایران

  تهران دانشگاه
1401 " 

4 
 *  بررسي پراکنش و تعيين توده زنده بي مهرگان کفزی در دریاچه ارس

* 
پنجمين همایش علوم و فنون 

 دریایي و جوی 

 دانشگاه هرمزگان
1401 " 

3 
در سواحل  دریای   Mnemiopsis leidyi  بررسي دیناميك جمعيت

 خزر

*  

اولين همایش ملي بحرانهای  *
 رهای آنزیست محيطي و راهکا

دانشگاه آزاد 
 " 1477 اهواز-اسالمي

  * دردریای خزر  Mnemiopsis leidyi بررسي پراکنش 0

اولين همایش ملي ماهيان  *
 استخواني دریای خزر

مرکزتحقيقات 
 بندرانزلي

1477 " 

6 
در جنوب غربي دریای   Mnemiopsis leidyiبررسي توزیع جمعيت 

 خزر

*  

ران نخستين همایش ملي شانه دا *
 دردریای خزر.

پژوهشکده اکولوژی 
 " 1471 ساری -دریای خزر

  * اقدامات کنترلي شانه داران در ارتباط با کاهش ذخایر کيلکا ماهيان 0

نخستين همایش ملي شانه داران  *
 دردریای خزر

پژوهشکده اکولوژی 
 ساری

 دوم 1471

  * ل گيالن.در سواح  M.leidyiبررسي ميزان تراکم و زیتوده شانه دار   7

  اران  شانه  ملي  همایش  نخستين *
 خزر  دریای

پژوهشکده اکولوژی 
 ساری

 اول 1471

1 
ورشد الروها در تاالب    Rana ridibundaتوليد مثل قورباغه مردابي

 انزلي

*
  

اولين کنفرانس سراسری زیست  *
 شناسي سلولي و تکویني

 دانشگاه تهران
 دوم 1472

 *  Mnemiopsis leidyiول روز در ميزان باروریمطالعه اثر تغيير ط 17
دوازدهمين کنفرانس سراسری  *

 زیست شناسي ایران

دانشگاه بوعلي 
 سوم 1474 همدان

11 
در سواحل   leidyi Mnemiopsisبررسي اثرات تهاجم شانه دار  

 *  آبهای ایراني دریای خزر

* 
 دومين کنگره کاربردی بيولوژی

دانشگاه ازاد اسالمي، 
 اول 1474 دمشه

12 
 مطالعه اثر القائي تغيير شوری بر تخم ریزی

Mnemiopsis leidyi  )شانه دار دریای خزر( 

*  

* 
 دومين کنگره کاربردی بيولوژی

دانشگاه ازاد اسالمي، 
 سوم 1474 مشهد

14 
 *  معرفي گونه ها، بحران زیست دنيای حاضر

* 
دومين همایش ملي بحرانهای 

 ی آنهازیست محيطي و راهکارها

دانشگاه ازاد اسالمي 
واحد علوم و تحقيقات 

 ، اهواز
 دوم 1474

 در سواحل ایراني  Mnemiopsis leidyiبررسي پراکنش و تغذیه  13
 دریای خزر

*
  

* 
نخستين همایش ملي شيالت و 

 توسعه پایدار
 دانشگاه آزاد قائمشهر

 اول 1473آبان 
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در سواحل جنوبي    Mnemiopsis leidyiبررسي فراواني و زیتوده  10
 (1474دریای خزر )

*
  

* 

 اولين همایش زیست شناسي
 23-24 دانشگاه آزاد کرج

 73آذر 
" 

16 
*  بررسي نوسانات غير زیستي بر جمعيت شانه داران در دریای خزر

 

* 
ششمين همایش علوم و فنون 

 دریائي

مرکز علوم جوی و 

 اقيانوسي، 
 دوم 73اسفند 

دریای  بر جمعيت زئوپالنکتون Mnemiopsis leidyiاثرات تخریبي  10
*  خزر

 

* 
ششمين همایش علوم و فنون 

 دریائي

مرکز علوم جوی و 

 اقيانوسي، 

 73اسفند 

 اول

بر آنتن منشعبان در  Mnemiopsis leidyiتاثيرات تهاجم شانه دار  17
*  دریای خزر  حوضه جنوبي

 

* 
ششمين همایش علوم و فنون 

 دریائي

مرکز علوم جوی و 

 اقيانوسي، 

 73اسفند 

 سوم

11 
*  1477تغذیه و توليد مثل شانه دار در حوزه جنوبي دریای خزر،   بررسي

  

* 
چهاردهمين کنفرانس زیست 

 شناسي

دانشگاه تربيت 

 مدرس، 
 اول 70شهریور 

 بررسي اثرات زیست محيطي شانه دار مهاجم در آبهای ایراني 27
*  دریای خزر  

 

* 
لوم و چهارمين همایش ملي ع

 فنون زیر دریا

دانشگاه صنعتي مالك 
 اشتر

 76خرداد 
 اول

در دریای خزر  Mnemiopsis leidyiبررسي فراواني وپراکنش  21
*  )مطالعه یکساله(

 
* 

 76شهریور  دانشگاه گيالن دومين کنفرانس علوم جانوری
 اول

*  بررسي ليمنولوژیك دریاچه دشت مغان استان اردبيل 22
 

* 
 76شهریور  دانشگاه گيالن س علوم جانوریدومين کنفران

 اول

* بررسي فراواني پالنکتوني دریاچه دشت مغان استان اردبيل 24
  

* 
اولين همایش علمي تاالبها و 

 آبهای داخلي
 76آذر  انزلي-دانشگاه آزاد

 اول

*  تاثير شانه دار بر روی تنوع و جمعيت کوپه پودا در دریای خزر 23
 

* 
تاالبها و  اولين همایش علمي
 آبهای داخلي

 76آذر  انزلي-دانشگاه آزاد
 دوم

 بررسي فراواني زئوپالنکتون در دریای خزر )آبهای گيالن( 20

 

*
  

* 
اولين کنفرانس ملي علوم شيالت 

 و آبزیان ایران
 دانشگاه آزاد
 الهيجان

 70اردیبهشت
 اول

استان شناسایئ و بررسي پراکنش فيتوپالنکتوني دریاچه دشت مغان در  26
*  اردبيل

 

* 
اولين کنفرانس ملي علوم شيالت 

 و آبزیان ایران
 دانشگاه آزاد
 الهيجان

 70اردیبهشت
 دوم

 بررسي فراواني و زیتوده کفزیان در تاالب حسنلو 20
*  )استان آذربایجان غربي( 

 

* 
اولين همایش ملي علوم دام و 

 آبزیان
 دانشگاه آزاد

 سنندج

 خرداد

70 
 دوم

27 
آبهای در  Mnemiopsis leidyi شانه دار  و پراکنش  وانيفرا  بررسي

 (1470تا  1477)سالهای خزر   دریای   ایراني

 

*
  

* 
نخستين همایش ملي منابع 

 شيالتي دریای خزر
 دانشگاه گرگان

 70شهریور 

 اول

21 
  در  Mnemiopsis leidyiبررسي رژیم غذائي  شانه دار غير بومي  

 سواحل جنوبي  دریای خزر 

 

* 

 

* 

" " 

" 

 اول

بررسي ترکيب شيميائي پنتوگاماروس دریای خزرو کپور های تغذیه شده با  47
 آنها

* 

 

* 
" " 

" 
 چهارم

بررسي مواد مغذی نيتروژن و فسفر و نسبت آنها در پيش بيني ایجاد بلوم  41
 جلبکي سيانوفيتها در دریای خزر

* 

 

* 
" " 

" 
 سوم

 در سواحل دریای خزر بررسي رژیم غذائي کيلکا ماهيان  42
* 

 

* 
" " 

" 
 اول
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 اثرات تهاجم شانه دار به اکوسيستم پالژیك سواحل جنوب غربي 44
 دریای خزر 

* 

 

* 
" " 

" 
" 

43 
 Oncorhynchus)اثرات پرورش ماهي قزل آالی رنگين کمان

mykiss)    در قفس بر فراواني فيتوپالنکتون در جنوب دریای خزر 
 

*
  

ای آبزی منطقه  -همایش ملي *
  پروری دریائي

 ص 616

مر کز تحقيقات 

 آبزی پروری اهواز

  14-11اسفند

1413 
 اول

40 
*  شناسائي و ترکيب گونه ای ماهيان دریاچه چيتگر

 

* 
سومين کنفرانس ماهي شناسي 

 دانشگاه شيراز،   ایران بخش زیست شناسي
  تاردیبهش

13 
 اول

تنوع زیستی و  قفس بر در اثرات پرورش ماهی قزل آالی رنگین کمان 46

 ساختار جمعیت زئوپالنکتون در جنوب غربی دریای خزر

*
  

 
سومين کنفرانس ماهي شناسي 

 دانشگاه شيراز،   ایران بخش زیست شناسي
  تاردیبهش

13 
 اول

   شاخص های تروفیک زیستگاه ماهیان دریاچه چیتگر 40

چهارمین کنفرانس ماهی شناسی  

 ایران
دانشگاه فردوسی، 

 دمشه
 59، تیر 51-59

 دوم

   بررسی رژیم غذائی ماهیان تیزکولی در دریاچه چیتگر 47

چهارمین کنفرانس ماهی شناسی  

 ایران
دانشگاه فردوسی، 

 مشهد، 
" 

 سوم

   مطالعه اکولوژیک ماهیان مهاجم در دریاچه چیتگر 41

همایش ملی آبزی پروری و  

 اکوسیستم آبی پایدار
دانشگاه علوم 

 نابعکشاورزی  وم
 59مهر  3

 اول

 اثرات آلودگی های محیطی برتنوع زیستی، پراکنش و فراوانی زئوپالنکتون دریای خزر 37

   )*مقاله کامل چاپ شد(

 
همایش ملی آبزی پروری و 

 اکوسیستم آبی پایدار

دانشگاه علوم 

منابع  کشاورزی و

 طبیعی، ساری

 59مهر  3
 اول

)*مقاله ائی ماهیان دریاچه چیتگرنقش پالنکتون های گیاهی در رژیم غذ 31

   کامل چاپ شد(

همایش ملی جلبک و گیاهان  

 آبزی، فرصت ها و چالش ها

موسسه تحقیقات 

علوم شیالتی کشور، 

 تهران

 9551 آبان 1
 اول

   رودخانه کن، تهران انیو مطالعه ساختار آبز یشناسائ 32

 یشناس یکنفرانس ماه نیپنجم 

 رانیا

 یدانشگاه آزاد اسالم

 بابل

 4381آذر  03
 اول

تهران در سال  تگریچ اچهیدر در یمعمول دیمروار یماه یغذائ میرژ یبررس 34

1921   

 

" " " 
 سوم

33 
   یشرق جانیآذربا ،یقلعه چا اچهیدر انیآبز یشناسائ

 
 یشناس یکنفرانس ماه نیپنجم

 رانیا

 یدانشگاه آزاد اسالم

 بابل

 4381آذر  03
نویسنده 

 مسئول

   رژیم غذائی ماهی کپور معمولی دریاچه شهدای خلیج فارس )چیتگر( بررسی 30

 یشناس یکنفرانس ماهششمین  

 رانیا

 دانشگاه شهید باهنر

 کرمان

 4381شهریور  5

 سوم

36 
 Macrobrachium   یبوم غیر میگوی مطالعه برخی ویژگی های بیولوژیکی

nipponense  
 انزلی تاالب در

  

 یسشنا یکنفرانس ماهششمین  

 رانیا

 دانشگاه شهید باهنر

 کرمان

 4381شهریور  5

 چهارم

   رزمطالعه اثر پرورش ماهیان در قفس بر زی شناوران جنوب غربی دریای خ 30

دومین همایش ملی آبزی پروری  

 در محیط های محصور

پژوهشکده اکولوژی 

 دریای خزر
 81آذر  00-04

 اول

 ارجيداخلي و خعلمي پژوهشي  ژورنالهاي يداور-18
 

 

1- Iranian Journal of Fisheries Sciences 

2- Caspian Journal of Environmental Sciences 

3- Scientific Research and Essays 

4- Regional Studies in Marine Science 

5-Biodiversity 
 

 مجله علمي شيالت ایران -1
 مجله آبزیان خزر -2
 پژوهشهای محيط زیست مجله -4
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 له علوم آبزی پروری پيشرفتهمج-3
 محيط زیست جانوری -0
 مجله بوم شناسي آبزیان -6
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تشویقات و جوایز علمي :-13

 تاريخ اعطاء اعطا كننده مورد رديف

1 

 در مقطع کارشناسي  ممتاز  دانشجوی
 

  آزاد ریئس دانشگاه
 دکتر جاسبي

1402 

2 

 در مقطع کارشناسي ارشد  ممتاز  دانشجوی
 

" 1400 

3 
 1477 استاندار گيالن افزایش توليد ماهي در اکوسيستمهای آبي

4 
 1412 رئيس پژوهشکده پژوهشگر برتر

5 
 1410 رئيس موسسه 1410کتاب برتر سال 

6 
 1410 استاندار گيالن ن گيالنپژوهشگر برتر استا

 داخلي و خارجي :علمي و پژوهشي  …ها و  همكاري با مجامع ، شوراها ، كميسيونها، كميته -11

 عنوان ردیف
  تاریخ

 عضویت

عضویت   مدت

 ماه به
 سمت*

 عضو تاکنون 1471 شورای تخصصي بخشهای پژوهشکده آبزی پروری    1

 عضو 1476 1471 کميته علمي همایش شانه داران دریای خزر    2

 عضو تاکنون 1473 انجمن زیست شناسي ایران 3

 ضوع تاکنون 1411 عضو شورا پژوهشي 4

 عضو تاکنون 1414 عضو کارگروه تخصصي زیستي منابع آبي کشور 5

 عضو تاکنون 1416 عضو کار گروه انتخاب پژوهشگر برتر استان 6

 عضو تاکنون 1410 انجمن ماهي شناسي ایران 7

 دبير تاکنون 1416 رابط هيا ت علمي 8

 دبير تاکنون 1416 روابط بين الملل 9

 …عضو،سمت : ریيس ، دبير ،  *

 سوابق اجرایي : -11
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 تاريخ انتصاب سمت رديف

 مدت اشتغال در سمت

 مذكور به ماه 

 23 1403 کارشناس توليد ماهي  1

 46 1400 کارشناس ارشد آزمایشگاه آبزیان 2

   47 1471 مسئول آزمایشگاه بنتوزشناسي 3

 تاکنون 1412  مدیر گروه زیستي 4

 تاکنون 1412 معاون بخش اکولوژی 5

 

 

 :  مهارتهاي شخصي -11

 ميزان تسلط مهارت ردیف

 خوب                               انگليسي 1

2 
 ,Power Point   Excel, Word                                                                     هاینرم افزار

SPSS, MVSP, Canoco   

" 

 اشاره شود …ایي نظير آشنایي با زبانهای بيگانه، کامپيوتر و در این جدول الزم است به مهارته   . 

 

  


