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                           مرضیه رضایينام و نام خانوادگي :   -1

 : رستمنام پدر -2 

 1331تاریخ تولد: -4                                 1131  شماره شناسنامه:   -3

  هلمتاوضعیت تأهل: -6                                        ساری  محل تولد:    -3

 *خیر   يعلمي بل عضوهیت -8                                     2تعداد فرزندان:   -1

 انتهای کوچه -کوچه دریای سوم –ابتدای بلوار خزر  -ساریآدرس محل سكونت: -1

  پژوهشكده اکولوژی دریای خزر -فرح آباد-ساریآدرس محل کار:-11

 rezai_1139@yahoo.comالكترونیكي :پست               0151 3462495-نمابر:  

 : سوابق تحصیلي -11

 توضیحات لمعد مدركسال اخذ دانشگاه محل تحصیل رشته تحصیلي مدرك تحصیلي* ردیف

  21/13 1311 دانشكده کشاورزی گنبد تكنولوژی شیالت فوق دیپلم 1

  11/18 1381 غیرانتفاعي خزر محمودآباد شیالت لیسانس  2

  33/18 1311 آزاد قائمشهر ثیر و پرورش آبزیانتك فوق لیسانس 3

 بررسي عوامل رشد و ارزش غذایي میكروجلبكهای کلرال و سندسموس    کارشناسي ارشد :عنوان پایان نامه  -

 : عنوان پایان نامه دکتری  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : ها و طرحهاي تحقيقاتي پروژه -21  

 

 واحد اجرا *نوع تحقیق شماره مصوب عنوان پروژه/طرح

مت در س

پروژه/طر

 ح

 **وضعیت 
سال 

 شروع

سال 

 خاتمه

شماره 

 ثبت

گزارش 

 نهایي

فیتوپالنکتون در بررسی فراوانی، پراکنش و تنوع 

 منطقه جنوبی دریای خزر
 مستقل 81113-8116-12-16-12

پژوهشكده اکولوژی 

 دریای خزر
 1/4/11 1/8/81 مختومه همكار

 

                                                              ون                                                                                                                           زئوپالنکت بررسی تنوع ، زیتوده و فراوانی 

 خزر
 مستقل 81114-8116-12-16-12

پژوهشكده اکولوژی 

 دریای خزر
 1/4/11 1/8/81 مختومه همكار

 

 جمعیت زئوپالنکتونبررسی تراکم و دینامیک  

 حوزه جنوبی دریای خزر
 مستقل 11111-1131-12-16-12

پژوهشكده اکولوژی 

 دریای خزر
 همكار

 مختومه
1/6/11 3/12/12 

 

فیتوپالنکتون با بررسی تراکم و دینامیک جمعیت 

تاکید بر پدیده شکوفایی جلبکی در منطقه 

 خزرجنوبی دریای 

 مستقل 11111-1132-12-16-12
پژوهشكده اکولوژی 

 دریای خزر
 همكار

 مختومه

1/6/11 3/12/12 
 

با تاکید بر بررسی تراکم و تنوع فیتوپالنکتون 

حوزه جنوبی  پتانسیل شکوفایی جلبکی در

 استان مازندران –دریای خزر 

 مستقل 11112-1131-12-16-14
پژوهشكده اکولوژی 

 دریای خزر
 همكار

 ومهمخت

1/2/11 22/2/13 
 

 مازندران     بررسی کیفیت آب پشت سد شهید 
 مستقل 12112-1234-12-16-14

پژوهشكده اکولوژی 

 دریای خزر
 همكار

 مختومه
1/4/12 28/1/14 

 

و روابط آن   a-بررسی تغییرات غلظت کلروفیل

با عوامل غیرزیستی و تجمع فیتوپالنکتون 

شرق )پتانسیل شکوفایی( در منطقه جنوب 

گهرباران( به منظور -دریای خزر )مازندران

 استقرار احتمالی پرورش ماهی در قفس

60159-11-69-4  
پژوهشكده اکولوژی 

 دریای خزر
 همكار

 مختومه

1/0/60 05/15/60 

 

ماهیان سطح بررسی مقایسه ای پالنکتون و بچه 

-زی در آبهای جنوب شرق دریای خزر )مازندران

 گهرباران(

60156-11-69-4  
پژوهشكده اکولوژی 

 دریای خزر
 همكار

 مختومه
1/0/60 05/15/60 

 

بررسی خصوصیات زیستی و پویایی جمعیت 

  12-08-11-750-981169 ماهیان دریاچه سد آزاد سنندج
پژوهشكده اکولوژی 

 دریای خزر
 همكار

 1/6/66  1/6/69 مختومه

 

 

 

 و سفید ماهیان مثل تولید خصوصیات بررسی

  971064 -025-12-76-0 خزر  دریای ایرانی واحلس در طالئی کفال
پژوهشكده اکولوژی 

 دریای خزر
 1/11/69 1/6/66  همكار

 

بررسی پارامترهای زیستی و برآورد ذخایر کفال 

 (69-66ماهیان در سواحل ایرانی دریای خزر)
029069-02969-960-06-62-

90   
 

پژوهشکده 

 اکولوژی دریای خزر
 همکار

 

1/9/69 1/6/66 

00060 

تاریخ 

11/1/69 

 توسعه و ماهیان برداشت تولید، توان بررسی

 منظور به سنندج آزاد سد در صیادی و صید

 شیالتی    های فعالیت توسعه
47-76-12-103- 961711  

پژوهشکده 

 اکولوژی دریای خزر
 همکار

 مختومه

1/11/69 1/11/66      

 

ایجاد سایت الگویی پرورش ماهی قزل آال در 

 دریای خزر قفس در
  

پژوهشکده 

 اکولوژی دریای خزر
 همکار

 
 69بهار 

مدت اجرا 

 ماه 19

 

بررسی بهداشتی و بیماریهای احتمالی تهدید 

 کننده ماهیان پرورشی در قفس
  

پژوهشکده 

 اکولوژی دریای خزر
 همکار

 
  

 

استخراج آستاگزانتین از میکروجلبک 

هماتوکوکوس و ارزیابی خواص کارکردی و 

 آن  پایداری
 مستقل 971204 -2-76-12-037

پژوهشکده 

 اکولوژی دریای خزر
 1/11/69 1/9/66  همکار

 

 رنگین آالی قزل) ماهی ذخیره تراکم اثر بررسی

 تولید و رشد عملکرد بر شناور قفس در (کمان

 خزر دریای جنوب در نهایی
3-76-1253-008- 980503  

پژوهشکده 

 اکولوژی دریای خزر
 1/9/66 1/1/69  همکار

 

 در (رسوبات و زیستی آب غیر پارامترهای پایش

 متر 30 عمق تا خزر دریای جنوبی سواحل

((69-66) 

01-76-12-047-97032- 

971338 
 

پژوهشکده 

 اکولوژی دریای خزر
 1/1/11 1/1/11  همکار

 

         

         

         

         

         



 

 

 

 

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

 ، متوقف شده       مختومه      : در دست اجراء وضعيت  **

 

    …و ، ابتكار نوآوری ، اختراع -13
 تاریخ محل تایید یا ثبت* مورد ردیف

1    

2    

3    

4    

3    

 .ضروري است …تاييدكننده يا ثبت كننده نوآوري، اختراع، ابتكار و …يسيون ، كميته، مجمع ياذكر عنوان شورا، كم  *

 همين جدول است. …هاي جديد، رقم يا ارقام معرفي شده و محل درج اطالعات مربوط به شناسايي گونه يا گونه -

 : مقاالت علمي و پژوهشي -14

ف 
ردی

 

 عنوان

 …،عنوان مجله*/ عنوان همایش نحوه ارائه

 شماره

 مجله
 سال

رتبه 

 دربین

 نگارندگان

ني
نرا

سخ
 

ستر
پو

 

ده
 ش

پ
چا

 

 

1 
بررسی تغییرات سورفکتانتهای آنیونی در حوضه 

 جنوبی دریای خزر

منطقه ای اکولوژی دریای خزر -همایش ملی  پوستر 

 69سال

  

 

2 
بررسی جمعیت فیوپالنکتون در دو الیه فوتیک و غیر 

 کی دریای خزرفوتیک منطقه شکوفایی جلب

منطقه ای اکولوژی دریای خزر -همایش ملی  پوستر 

 69سال

  

 

 

3 

چگونگی تغییرات جمعیت فیتوپالنکتون حوزه جنوبی 

 دریای خزر در دو نوار ساحلی و دور از ساحل

منطقه ای اکولوژی دریای خزر -همایش ملی  پوستر 

 69سال

  

 

4 
تهیه  بررسی تعداد کرموزومهای ماهی کپور نقره ای و

 کاریوتایپ آن 

سومین همایش داخلی شیالت و توسعه پایدار   پوستر 

 97خرداد

  

 

3 

نقش سانوفیتا در اکوسیستم های آبهای داخلی حوضه 

 جنوبی دریای خزر

   97همایش زیستن در محیط زیست خرداد  پوستر 

 

6 

بررسی تنوع زیستی گونه های فیتوپالنکتونی در الیه 

 66ی دریای خزر در سال غیر نوری حوزه جنوب

   97همایش زیستن در محیط زیست خرداد  پوستر 

 

1 

گروه بندی گونه های فیتوپالنکتونی شکوفا شده در 

 حوزه جنوبی دریای خزر

سخنرا

 نی

همایش ملی جلبک و گیاهان آبزی فرصت ها و   

 چالش ها

  

 

8 
در استخرهای پرورش  مطالعه ای بر شاخه سیانوفیتا

 ماهیان گرمابی با تاکید بر گونه های سمی 

همایش ملی جلبک و گیاهان آبزی فرصت ها و   پوستر 

 چالش ها

  

 



1 
روند تغییرات گونه های غالب فیتوپالنکتونی در سال 

های قبل از ورود، ورود و گسترش شانه دار در 

 سواحل ایرانی دریای خزر

   گاه شهید بهشتیهمایش جلبک دانش  پوستر 

 

11 
اثرات آلودگی بیولوژی بر اندازه و الگوی جمعیت 

 فیتوپالنکتون در حوزه جنوبی دریای خزر 

پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی   پوستر 

 مهندسی محیطی زیست

  

 

11 
برررسی آلودگی بیولوژیکی )گونه های مضر 

 فیتوپالنکتون( در حوزه جنوبی دریای خزر

پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی   پوستر 

 مهندسی محیطی زیست

  
 

12 
اثرات ورود شانه دار مهاجم بر اکوسیستم های دریای 

 سیاه و خزر

   سومین همایش داخلی شیالت و توسعه پایدار  پوستر 

 

13 
بررسی عوامل رشد و ارزش غذایی میکروجلبک 

 سندسموس

 پوستر 

 

اکوسیستم همایش ملی پژوهش های آبزیان و 

 (91های آبی )سوادکوه، آبان 

  
 

14 
بررسی عوامل رشد و ارزش غذایی میکروجلبک 

 کلرالولگاریس 

دومین همایش ملی منابع شیالتی دریای خزر   پوستر 

 (91)گرگان آبان 

  
 

13 
بررسی تغذیه بچه ماهیان فیتوفاگ در استخرهای 

پرورشی و آکواریوم با تاکید بر ارزش غذایی 

 نکتونهای غالب مورد تغذیه بچه ماهیانفیتوپال

همایش داخلی شیالت و توسعه   پوستر 

 (97پایدار)خرداد

  

 

16 
اثرات ورود شانه دار مهاجم بر اکوسیستم های دریای 

 سیاه و دریای خزر 

   97همایش زیستن در محیط زیست خرداد  پوستر 

 

11 
 تغییر شکل و اندازه گونه های غالب فیتوپالنکتون در

سه دهده اخیر حوزه جنوبی دریای خزر براساس 

 تغییرات اقلیم 

اولین همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های   پوستر 

آبی، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای 

 عمان

  

 

تعیین کمی سطح تروفیکی سواحل جنوبی دریای  16

خزر براساس پارامترهای مختلف فیتوپالنکتون 

 توده و تراکم(آ، زی -)کلروفیل

  * 

مجله علمی  

ترویجی آبزیان 

 دریای خزر

 

 

آبی -نوسانات زمانی و مکانی جلبک های سبز 19

 سیانوفیتا در حوضه جنوبی دریای خزر
  *  

مجله علمی 

ترویجی آبزیان 

 دریای خزر

  

عوامل تهدید کننده تنوع زیستی ماهیان حوضه  17

 *   جنوبی دریای خزر

مجله علمی  

آبزیان ترویجی 

 دریای خزر

 

 

تاثیر تغییرات غلظت مواد مغذی و شدت نور بر رشد  11

 و تراکم میکروجلبک کلرالولگاریس

  *
 

مجله علمی  

ترویجی آبزیان 

 دریای خزر

 

 

تاثیر تغییرات غلظت مواد مغذی و شدت نور روی  11

شاخص های رشد و تراکم میکروجلبک اقتصادی 

 سندسموس

  * 

نشریه فن آوری  

ی نوین در ها

توسعه آبزی 

پروری دانشگاه 

آزاد واحدآزاد 

شهر)علمی 

 پژوهشی(

 

 

بررسی ساختار، تراکم و اکولوژی فیتوپالنکتون با  12

تاکید بر خصوصیات گونه های غالب در سد مخزنی 

 شهید رجایی)مازندران(

  * 

مجله پژوهشهای  

گیاهی )مجله 

زیست شناسی 

ایران( )علمی 

 پژوهشی(

 

 



روابط پارامترهای اکولوژیکی و تعیین  بررسی 12

شاخص ذهای کیفیت آب سد مخزنی شهید 

 ساری( -رجایی)مازندران 

  * 

مجله علمی  

 شیالت ایران

 )علمی پژوهشی(

 

 

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

 و سایر آثار منتشر شده: کتب -13

 تیراژ نوع* عنوان ردیف
 تعداد

 صفحات
 تاریخ چاپ

1      

2      

3      

3      

 …نوع: تاليف، گردآوري ، ترجمه،  *

 تشویقات و جوایز علمي :-16
 تاریخ اعطاء اعطا کننده مورد ردیف

1    

2    

3    

 علمي و پژوهشي داخلي و خارجي : …ها و  یتههمكاری با مجامع ، شوراها ، کمیسیونها، کم -11

 عنوان ردیف
  تاریخ

 عضویت
 سمت* ماه عضویت به  مدت

1     

2     

 …سمت : رييس ، دبير ، عضو، *

 : تدریس -18

 عنوان واحد درسي ردیف

 تعداد واحد

 سال تحصیلي تدریس دانشگاه محل

 نیمسال

ری
نظ

مي 
عل

 

ول
ا

وم 
د

 

1        

2        

3        

4        

 های دانشجویي : نامه سرپرستي پایان -11



 عنوان ردیف

 مقطع

 سال تحصیلي دانشگاه

 نیمسال

سي
شنا

کار
 

شد
ار

 

 
ری شد
دکت

 

ول
ا

وم 
د

 

1        

 

 سوابق اجرایي : -21

 تاريخ انتصاب سمت رديف

 مدت اشتغال در سمت

 مذكور به ماه 

0    

6    

6    

4    

5    

2    

 :  *مهارتهای شخصي -21

 میزان تسلط مهارت ردیف

 متوسط آشنایي با زبان انگلیسي 1

 عالي (ICDL)آشنایي با کامپیوتر 2

  PCRکار با دستگاه  3
 خوب

3   

6   

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

 : سایر موارد -22
 سوابق دوره های آموزشي در داخل 

 ردی

 ف

 توضیحات دانشگاه یا موسسه آموزش دهنده تاریخ خاتمه تاریخ شروع نام دوره آموزشي

 ساعت2 دانشگاه شهید بهشتي 23/6/11 23/6/11 آشنایي با نرم افزارهای جلبک شناسي 1

 ساعت2 دانشگاه شهید بهشتي 23/6/11 23/6/11 تكنیک های بیولوژی مولكولي 2



 ساعت2 دانشگاه شهید بهشتي 23/6/11 23/6/11 رده بندی و شناسایي جلبک ها 3

 ساعت2 دانشگاه شهید بهشتي 23/6/11 23/6/11 تكنیک های کشت ریز جلبک 4

 ساعت 8 مرکز آموزش جهاددانشگاهي 11/12/1381 11/12/1381 پرورش ماهیان سردآبي 3

 ساعت 16 مرکز آموزش جهاددانشگاهي 14/2/1311 13/2/1311 پرورش ماهیان گرمابي 6

 ساعت 24 پژوهشكده اکولوژی دریای خزر 16/11/1381 4/11/1381  بهداشت و ایمني کار 1

 ساعت 36 مرکز آموزش جهاد مازندران 21/4/12 11/4/12 قوانین و مقررات مرتبط با سالمت ادری 8

 ساعت 12 وهشكده اکولوژی دریای خزرپژ 18/11/11 21/11/11 جاذبه و دافعه امام علي )ع( 1

 ساعت 24 پژوهشكده اکولوژی دریای خزر 24/6/11 24/2/11 آسیب شناسي تربیت دیني 11

 ساعت 18 پژوهشكده اکولوژی دریای خزر 11/11/81 13/1/81 درسهای اخالقي از نهج البالغه 11

 ساعت 24 پژوهشكده اکولوژی دریای خزر 11/2/88 13/12/81 احكام نماز 12

 ساعت  12 پژوهشكده اکولوژی دریای خزر   کتابخواني از جلد نهم تفسیر نمونه  13

 ساعت 18 پژوهشكده اکولوژی دریای خزر 21/8/86 11/1/86 دنیا و آخرت از دیدگاه قرآن 14

 ساعت 18 پژوهشكده اکولوژی دریای خزر 31/3/86 21/4/86 خانواده، فرصتها، فراغتها و چالشها 13

 ساعت 18 پژوهشكده اکولوژی دریای خزر 1/1/84 1/3/84 سیره امام رضا)ع( 16

دوره آموزشي غیر حضوری برنامه  11

 ریزی آموزش و بهسازی منابع انساني

 ساعت 18  11/8/16 16/1/16

دوره آموزشي غیر حضوری اقتصاد  18

 مقاومتي

 ساعت 12  26/6/16 23/3/16

دوره آموزشي غیر حضوری پرورش  11

 ماهي در قفس با تاکید بر دریای خزر 

 ساعت 6  31/3/16 31/3/16

دوره آموزشي غیر حضوری پدافند غیر  21

 عامل در بخش کشاورزی

 ساعت 16  13/8/16 14/8/16

21 ICDL I&II 1/2/81    

 



 


