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هذسن  سديف

 تحصيلي*

 سؿتِ تحصيلي
 داًـگبُ هحل تحصيل

 هؼذل ػبل اخزهذسن
 تَضيحبت

داًـگبُ تشثيت هؼلن  ثيَلَطي  وبسؿٌبػي  1

 تْشاى

1365 50/17  

وبسؿٌبػي  2

 اسؿذ

)هؼبدل(  ليؼبًغ فَق 72/18 1379 تشثيت هذسع ثيَلَطي هبّيبى دسيب

 ٍ ستجِ اٍل داًـگبُ
 

وبسؿٌبػي  3

 اسؿذ

داًـگبُ آصاد اػالهي  ثيَلَطي هبّيبى دسيب

 تْشاى

1386 95/16  

  78/16 1392 آصاد )ػلَم ٍ تحميمبت( ثَم ؿٌبػي دسيب دوتشي 4

 ػٌَاى پبيبى ًبهِ وبسؿٌبػي اسؿذ :

  ] فَق ليؼبًغ هؼبدل[   15/02/1379(    Copepoda ِپشاوٌذگي صٍپالًىتَى ّبي حَضِ خٌَثي دسيبي خضس )ساػت

 ] فَق ليؼبًغ[  17/07/1386پشاوٌؾ صٍپالًىتَى دس  حَضِ خٌَثي دسيبي خضس 

 ػٌَاى پبيبى ًبهِ دوتشي : 

 (  ثشسػي ػبختبس خوؼيت ٍ سًٍذ تغججشات صئَپالًىتَى ّبي حَضِ خٌَثي دسيبي خضس )آثْبي ايشاى

 

 

 

 شماره ثبت :

 ق عس

 8931:تاريخ تكميل فرم

 

 كـبٍسصيٍصاست خْبد 

 كـبٍسصي ٍ آهَصؽ  ػبصهبى تحميمبت

 هَػؼِ تحميمبت ؿيالت ايشاى 

 فشم اطالػبت هحمميي
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 : ي تحقيقاتيّا ٍ طرحْا پرٍژُ -21  
 سديف

 
 ؿوبسُ هصَة ػٌَاى پشٍطُ/عشح

ًَع 

 *تحميك
 ٍاحذ اخشا

ػوت دس 

 پشٍطُ/عشح
 **ٍضؼيت 

ػبل 

 ؿشٍع

ػبل 

 خبتوِ

  

1 

ّيذسٍلَطي ٍ ّيذسٍثيَلَطي  

 سٍدخبًِ تدي
 

02-

0710242000-

69 

پظٍّـكذُ  پشٍطُ

اكَلَطي دسيبي 

 خضس

 1370 1369 هختَهِ هدشي

ّيذسٍلَطي ٍ ّيذسٍثيَلَطي  2

 سٍدخبًِ ػيبّشٍد

03-

0710242000-

69 

پظٍّـكذُ  پشٍطُ

اكَلَطي دسيبي 

 خضس

 1370 1369 هختَهِ هدشي

ّيذسٍلَطي ٍ ّيذسٍثيَلَطي  3

 سٍدخبًِ ّشاص

04-

0710242000-

69 

پظٍّـكذُ  پشٍطُ

اكَلَطي دسيبي 

 خضس

 1370 1369 هختَهِ هدشي

ّيذسٍلَطي ٍ ّيذسٍثيَلَطي  4

 سٍدخبًِ چبلَع 

03-

0710242000-

71 

پظٍّـكذُ  پشٍطُ

اكَلَطي دسيبي 

 خضس

 1374 1373 هختَهِ هدشي

ثشسػي فبكتَسّبي فيضيكي  5

ٍؿيويبيي ٍ آثضيبى سٍدخبًِ تدي ٍ 

ًمؾ فؼبليت ّبي اًؼبى دس تخشيت 

 آى

14-

0710242000-

73 

پظٍّـكذُ  پشٍطُ

اكَلَطي دسيبي 

 خضس

 1374 1373 هختَهِ هدشي

پشاكٌذگي صٍپالًكتَى ّبي حَضِ  6

 ٌَثي دسيبي خضس )ساػتِخ

Copepoda ) 

/ع 4698/04)

-ت

16/08/1377) 

داًـگبُ تشثيت  پشٍطُ

 هذسع

 1379 1377 هختَهِ هدشي

ثشسػي تغزيِ ٍ تَليذ هثل ؿبًِ  7

 داساى دس حَضِ خٌَثي دسيبي خضس

07-

0710342000-

80 

پظٍّـكذُ  پشٍطُ

اكَلَطي دسيبي 

 خضس

 1383 1381 هختَهِ هدشي

هؼذُ كيلكب ثشسػي هحتَيبت  8

هبّيبى ٍ همبيؼِ آى ثب ؿبًِ 

 Mnemiopsis leidyiداس

42-

0710242000-

82 

پظٍّـكذُ  پشٍطُ

اكَلَطي دسيبي 

 خضس

 1384 1382 هختَهِ هدشي

ثشسػي اثشات ثْشُ ثشداسي ؿي ٍ  9

هبػِ دس تخشيت اكَػيؼيتن 

 سٍدخبًِ ّبي اػتبى  هبصًذساى                             

 بثي ٍ تدي()ؿيشٍد،تٌك  

 ؿوبسُ لشاسداد

26621/404 
 

ػبصهبى  پشٍطُ

هذيشيت ٍ 

ثشًبهِ سيضي 

 اػتبى هبصًذساى

 1384 1382 هختَهِ هدشي

پشاكٌؾ صئَپالًكتَى دس حَضِ  10

 خٌَثي دسيبي خضس

داًـگبُ آصاد  پشٍطُ 

اػالهي، ٍاحذ 

 تْشاى ؿوبل

 1386 1384 هختَهِ هدشي

ثشسػي فشاٍاًي ، پشاكٌؾ ٍ تٌَع  11

پالًكتَى دس حَضِ خٌَثي صٍ

 1387دسيبي خضس، ػبل 

87035-8605-

12-76-2 

پظٍّـكذُ  پشٍطُ

اكَلَطي دسيبي 

 خضس

 1389 1387 هختَهِ هدشي

ثشسػي فشاٍاًي ، پشاكٌؾ ٍ تٌَع  12

صٍپالًكتَى دس حَضِ خٌَثي 

88038-12-

76-12 

پظٍّـكذُ  پشٍطُ

اكَلَطي دسيبي 

 1390 1388 هختَهِ هدشي
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 خضس 1388دسيبي خضس، ػبل

ثشسػي تٌَع، صي تَدُ ٍ فشاٍاًي  13

صٍپالًكتَى دس هٌطمِ خٌَثي 

 1389دسيبي خضس، ػبل

89104-8906-

12-76-12 

پظٍّـكذُ  پشٍطُ

اكَلَطي دسيبي 

 خضس

 1391 1389 هختَهِ هدشي

ثشسػي تشاكن ٍ ديٌبهيک خوؼيت  14

 صٍپالًكتَى  دسيبي خضس                                     
       

91001-9151-

12-6-12 

 91/م ت/ 511

(16/08/91) 

پظٍّـكذُ  پشٍطُ

اكَلَطي دسيبي 

 خضس

 1394 1391 هختَهِ هدشي

ػبختبس خوؼيت ٍ سًٍذ تغييشات  15

صٍپالًكتَى حَضِ خٌَثي دسيبي 

 خضس )آثْبي ايشاى(

پشٍطُ 

داًـدَيي 

 دكتشي

پظٍّـكذُ  پشٍطُ

اكَلَطي دسيبي 

 خضس

 1392 1389 هختَهِ هدشي

ّيذسٍلَطي ٍ ّيذسٍثيَلَطي دسيبي  16

 خضس 

'70-

0710242000-

05 

پظٍّـكذُ  پشٍطُ

اكَلَطي دسيبي 

 خضس

 1371 1370 هختَهِ ّوكبس

ّيذسٍلَطي ٍ ّيذسٍثيَلَطي دسيبي  17

 خضس 

08-

0710242000-

73 

پظٍّـكذُ  پشٍطُ

اكَلَطي دسيبي 

 خضس

 1374 1373 هختَهِ ّوكبس

ّيذسٍلَطي ٍ ّيذسٍثيَلَطي  18

 سٍدخبًِ ػشداثشٍد

03-

0710242000-

71 
 

پظٍّـكذُ  پشٍطُ

اكَلَطي دسيبي 

 خضس

 1374 1373 هختَهِ ّوكبس

ّيذسٍلَطي ٍ ّيذسٍثيَلَطي دسيبي  19

 خضس

13-

0710242000-

75 

پظٍّـكذُ  پشٍطُ

اكَلَطي دسيبي 

 خضس

 1376 1375 هختَهِ ّوكبس

ثشسػي ّيذسٍلَطي ٍ  20

ّيذسٍثيَلَطي ٍ آلَدگي ّبي 

  10هحيطي اػوبق كوتش اص صيؼت 

 هتش حَضِ خٌَثي دسيبي خضس

10-

0710142000-

77 

پظٍّـكذُ  پشٍطُ

اكَلَطي دسيبي 

 خضس

 1380 1377 هختَهِ ّوكبس

ثشسػي اهكبى پشٍسؽ هيگَ  21

Indicus  دس اػتخشّبي ػبحلي

 اػتبى هبصًذساى

04-

0710142000-

79 

پظٍّـكذُ  پشٍطُ

 اكَلَطي

 1381 1379 هختَهِ ّوكبس

ثشسػي ّيذسٍلَطي ٍ ' 22

ّيذسٍثيَلَطي ٍآلَدگيْبي صيؼت 

هحيطي حَضِ خٌَثي دسيبي خضس ) 

 هتش ( 800تب  2اػوبق 

'79-

0710242000-

08 

پظٍّـكذُ  پشٍطُ

 اكَلَطي

 1381 1379 هختَهِ ّوكبس

-06 ثشسػي ساُ ّبي كٌتشل ؿبًِ داساى 23

0710342000-

80 

پظٍّـكذُ  پشٍطُ

اكَلَطي دسيبي 

 خضس

 1381 1380 تَهِهخ ّوكبس

ّيذسٍلَطي ٍ ّيذسٍثيَلَطي اػوبق  24

 هتش دسيبي خضس  10كوتش اص 

13-

0710242000-

پظٍّـكذُ  پشٍطُ

اكَلَطي دسيبي 

 1382 1381 هختَهِ ّوكبس
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 خضس 82 

ثشسػي خبهغ اكَلَطيک اهكبى  25

كٌتشل خوؼيت ؿبًِ داس هْبخن 

: ثشسػي 2دسيبي خضس) فؼبليت 

 سيبي خضس( تغزيِ ؿبًِ داسهْبخن  د

36-

0710240000-

82 
 

هشكض تحميمبت  پشٍطُ

هبّيبى 

اػتخَاًي 

 دسيبي خضس

 1383 1382 هختَهِ ّوكبس

ثشسػي خبهغ اكَلَطيک اهكبى  26

كٌتشل خوؼيت ؿبًِ داس هْبخن 

: ثشسػي  1دسيبي خضس) فؼبليت 

پشاكٌؾ ٍ فشاٍاًي ؿبًِ داس دس 

 ػَاحل ايشاًي دس دسيبي خضس (

39-

0710242000-

82 
 

پظٍّـكذُ  پشٍطُ

اكَلَطي دسيبي 

 خضس

 1383 1382 هختَهِ ّوكبس

ّيذسٍلَطي ٍ ّيذسٍثيَلَطي اػوبق  27

 هتش دسيبي خضس  100-5
 

83083-0000-

04-032-2 

پظٍّـكذُ  پشٍطُ

اكَلَطي دسيبي 

 خضس

 1384 1383 هختَهِ ّوكبس

ثشسػي ّيذسٍلَطي ٍ  28

ّيذسٍثيَلَطي ٍ آلَدگي ّبي 

  10وتش اص صيؼت هحيطي اػوبق ك

 هتش حَضِ خٌَثي دسيبي خضس

-ع/1736) -

16/03/1381)  

پظٍّـكذُ  پشٍطُ

اكَلَطي دسيبي 

 خضس

 1384 1382 هختَهِ ّوكبس

تدضيِ ٍ تحليل دادُ ّبي  29

ّيذسٍلَطي ٍ ّيذسٍثيَلَطي دسيبي 

 1370-1385خضس طي ػبل ّبي 

86089-8605-

12-76-2 

پظٍّـكذُ  پشٍطُ

اكَلَطي دسيبي 

 خضس

 1387 1386 هختَهِ ّوكبس

ثشسػي ّيذسٍلَطي، ّيذسٍثيَلَطي  30

ٍ آلَدگيْبي صيؼت هحيطي حَضِ 

 87ػبل  خٌَثي دسيبي خضس

-8605-12-

76-1 

- 40189 
14/12/90 

پظٍّـكذُ  پشٍطُ

اكَلَطي دسيبي 

 خضس

 1387 1386 هختَهِ ّوكبس

ثشسػي فشاٍاًي ٍ ثيَهبع ؿبًِ داس  31

 دس هٌطمِ خٌَثي دسيبي خضس

88039-12-

76-2 

پظٍّـكذُ  پشٍطُ

اكَلَطي دسيبي 

 خضس

 1389 1388 هختَهِ ّوكبس

ثشسػي طشاحي ٍ اػتمشاس ػيؼتن  32

دس آصهبيـگبّْبي  17025 ايضٍ 

 پظٍّـكذُ اكَلَطي دسيبي خضس

86055-8603-

12-76- 2 

هَػؼِ  پشٍطُ

تحميمبت 

 ؿيالت ايشاى

 1388 1386 هختَهِ ّوكبس

َع ثشسػي فشاٍاًي، پشاكٌؾ ٍ تٌ 33

فيتَپالًكتَى دس هٌطمِ خٌَثي 

 1388دسيبي خضس ػبل 

88036-8801-

12-76-12 

پظٍّـكذُ  پشٍطُ

اكَلَطي دسيبي 

 خضس

 1389 1388 هختَهِ ّوكبس

ثِ  M. leidyiاسصيبثي كوي اثشات  34

ػٌَاى يک آاليٌذُ صيؼتي ثش سٍي 

ظيک  ػبختبس هدوَػِ ّبي اكَلَ

حَضِ خٌَثي دسيبي خضس ثب تبكيذ 

 ػِ ّبي پالًكتَىثش هدوَ

3/11/91 

-89130-

8909-12-76-

12 
 

پظٍّـكذُ  پشٍطُ

اكَلَطي دسيبي 

 خضس

 1391 1389 هختَهِ ّوكبس

ثشسػي ّيذسٍلَطي، ّيذسٍثيَلَطي  35

صيؼت هحيطي دس  اليٌذُ ّبيٍ آ

-8801-12-

76-1 

پظٍّـكذُ  پشٍطُ

اكَلَطي دسيبي 

 1390 1388 هختَهِ ّوكبس
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 خضس هٌطمِ خٌَثي دسيبي خضس

ثشسػي ّيذسٍلَطي، ّيذسٍثيَلَطي  36

ٍ آلَدگيْبي صيؼت هحيطي حَضِ 

 خٌَثي دسيبي خضس 

- 

-8906-12-

76-1 

-  

پظٍّـكذُ  پشٍطُ

اكَلَطي دسيبي 

 خضس

 1391 1389 هختَهِ ّوكبس

هطبلؼِ دػتيبثي ثِ ثيَتكٌيک ؿبًِ  37

 Mnemiopsis leidyiداس هْبخن 

 دسيبي خضس

12-76-12-

9151-91002 

ٍّـكذُ پظ پشٍطُ

اكَلَطي دسيبي 

 خضس

 2931 2932 هختَهِ ّوكبس

پبيؾ ٍ تكثيش ٍ پشٍسؽ ؿبًِ داس  38

 Mnemiopsis leidyi هْبخن

 حَصُ خٌَثي دسيبي خضس

پظٍّـكذُ  پشٍطُ 1-76-12-9151

اكَلَطي دسيبي 

 خضس

 1392 1391 هختَهِ ّوكبس

هطبلؼِ تشاكن ديٌبهيک خوؼيت ٍ  39

هذل ػبصي تغييشات ؿبًِ داس 

 Mnemiopsis leidyi ْبخنه

 حَصُ خٌَثي دسيبي خضس

12-76-12-

9151-91003 

پظٍّـكذُ  پشٍطُ

اكَلَطي دسيبي 

 خضس

 1394 1392 هختَهِ ّوكبس

هطبلؼبت فيضيكي، ؿيويبيي،  40

صيؼتي ٍ فلضات ػٌگيي سٍدخبًِ 

 اسع )هحذٍدُ اػتبى اسدثيل(

88070-12-

76-4 

پظٍّـكذُ  پشٍطُ

اكَلَطي دسيبي 

 خضس

 1389 1388 هختَهِ ّوكبس

 هبّي طجيؼي تكثيش ػٌدي اهكبى 41

 دػت دسپبييي خضس دسيبي ػفيذ

 سٍد كبظن ٍ ًؼبسٍد ّبي سٍدخبًِ

24-76-12-

050- 950954 
 هصَب کد

پظٍّـكذُ  پشٍطُ

اكَلَطي دسيبي 

 خضس

 1396 1395 هختَهِ ّوكبس

تكثيش ٍ كـت اًجَُ صٍپالًكتَى  42

هٌبػت خْت تغزيِ ؿبًِ داس 

Mnemiopsis leidyiهْبخن  دس  

 هٌطمِ خٌَثي دسيبي خضس

2-76-12-

91114 

پظٍّـكذُ  پشٍطُ

اكَلَطي دسيبي 

 خضس

 1395 1391 هختَهِ ّوكبس

 هحيطي صيؼت اثشات اسصيبثي 43

 دس ؿٌبٍس لفغ دس هبّي پشٍسؽ

 اػتبى( خضس دسيبي خٌَثي هٌطمِ

 هبصًذساى(

4-76-12-019- 

 کد 950455

 هصَب

پظٍّـكذُ  پشٍطُ

ي دسيبي اكَلَط

 خضس

 1396 1395 هختَهِ ّوكبس

 گًَِ اص كبهل اطالػبتي ثبًک تْيِ 44

 خضس، دسيبي صئَپالًكتًَْبي ّبي

 ٍآثْبي ػوبى ٍدسيبي فبسع خليح

 داخلي

1248-12-12-

042-9501-

95030-   

كذ 950790

 هصَة
 

پظٍّـكذُ  پشٍطُ

اكَلَطي دسيبي 

 خضس

 1396 1395 هختَهِ ّوكبس

پالًكتَى ٍ ثشسػي همبيؼِ اي  45

هبّيبى ػطح صي دس آثْبي خٌَة 

-ؿشق دسيبي خضس)هبصًذساى

 گْشثبساى(

 

 
 

95107-12-

76-4 

پظٍّـكذُ  پشٍطُ

اكَلَطي دسيبي 

 خضس

 1396 1395 هختَهِ ّوكبس
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ثشسػي پَيبيي خوؼيت  46

-پالًكتًَْب)فيتَپالًكتَى

صٍپالًكتَى( دس هحل اػتمشاس 

پشٍسؽ هبّي دس لفغ)لجل اص هبّي 

ى(ٍالغ دس حَضِ خٌَثي داس كشد

 كالسآثبد(-دسيبي خضس)هبصًذساى

9257-12-76-

14 

پظٍّـكذُ  پشٍطُ

اكَلَطي دسيبي 

 خضس

 1394 1391 هختَهِ ّوكبس

ثشسػي استجبط ثيي پبساهتشّبي  47

صيؼتي ثب هيضاى تشاكن ٍ صيذ گًَِ 

ّبي هٌبػت)هبّي ػفيذ،كپَس ٍ 

كفبل(دس هٌطمِ خٌَة ؿشق دسيبي 

 ثبساى(گْش-خضس)هبصًذساى

4-76-1295101 

 51798فشٍػت:

1396 

پظٍّـكذُ  پشٍطُ

اكَلَطي دسيبي 

 خضس

 1395 1395 هختَهِ ّوكبس

ثشسػي پشاكٌؾ، صيتَدُ ٍ فشاٍاًي  48

 Mnemiopsisؿبًِ داس هْبخن ))

leidyi  اثشات آى ثش رخبيش كيلكب ٍ

هبّيبى دس آثْبي خٌَة ؿشق 

 گْشثبساى( –دسيبي خضس )هبصًذساى 

24-76-12-

020-960745 
 

پظٍّـكذُ  پشٍطُ

اكَلَطي دسيبي 

 خضس

 1397 1396 هختَهِ ّوكبس

ثشسػي ٍ تحليل دادُ ّبي  49

هَخَدات صيؼتي دسيبي 

خضس)هبّيبى،هبكشٍثٌتَص، هَخَدات 

پالًكتًَي ٍ ؿبًِ داس( ثب تبكيذ ثش 

 تبثيش آى ثش پشٍسؽ هبّي دس لفغ

14-76-12-

9256-92001 

ؿوبسُ 

 50560ثجت:

1395 

پظٍّـكذُ  پشٍطُ

اكَلَطي دسيبي 

 خضس

 1397 1395 هختَهِ ّوكبس

 صيؼتي تٌَع ثشسػي ٍ ؿٌبػبيي 50

 خَاهغ ػبختبس ٍ هبّيبى

 ثِ ػٌٌذج آصاد ػذ صئَپالًكتًَي

 ؿيالتي ّبي فؼبليت هٌظَس
  

47-76-12-

105- 961713 
 هصَب کد

پظٍّـكذُ  پشٍطُ

اكَلَطي دسيبي 

 خضس

 1397 1396 هختَهِ هدشي

 ثشداؿت تَليذ، ىتَا ثشسػي 51

 دس صيبدي ٍ صيذ تَػؼِ ٍ هبّيبى

 تَػؼِ هٌظَس ثِ ػٌٌذج آصاد ػذ

 ؿيالتي ّبي فؼبليت

47-76-12-

103- 961711 
 هصَب کد

پظٍّـكذُ  پشٍطُ

اكَلَطي دسيبي 

 خضس

 1397 1396 هختَهِ ّوكبس

 گًَِ ( 10 ) دُ غزايي سطين ثشسػي 52

 ػٌٌذج آصاد ػذ دسيبچِ هبّيبى اص

 ؿيالتي ّبي بليتفؼ هٌظَس ثِ

47-76-12-

104- 961712 
 هصَب کد

پظٍّـكذُ  پشٍطُ

اكَلَطي دسيبي 

 خضس

 1397 1396 هختَهِ ّوكبس

 گشايي تغزيِ پذيذُ ثشسػي 53

 ؿبخص ٍ (يَتشيَفيكبػيَى)

 ػذ دسيبچِ دس ايشاى آة كيفيت

 ّبي فؼبليت ثوٌظَس ػٌٌذج آصاد

 ؿيالتي

 
 

 

124-76-12-

040-96044-  

961010 
 هصَب کد

پظٍّـكذُ  پشٍطُ

اكَلَطي دسيبي 

 خضس

 1397 1396 هختَهِ ّوكبس
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پبيؾ اكَلَطيک گشٍّْبي صيؼتي  54

)پالًكتَى ٍ هبكشٍثٌتَص( دس ػَاحل 

هتش  30خٌَثي دسيبي خضس تب ػوك 

(98 -1397) 

01-76-12-

049-97032- 

 " هصَب کد

9713 

پظٍّـكذُ  پشٍطُ

اكَلَطي دسيبي 

 خضس

دس دػت  ّوكبس

 احشا

1396 1397 

ايدبد ػبيت الگَيي پشٍسؽ هبّي  55

 لضل آال دس لفغ دس دسيبي خضس

32229-79-73-

72 

پظٍّـكذُ  پشٍطُ

اكَلَطي دسيبي 

 خضس

 1397 1396 هختَهِ ّوكبس

ثشسػي اثش تشاكن رخيشُ هبّي )لضل  56

آالي سًگيي كوبى( دس لفغ ؿٌبٍس 

ثش ػولكشد سؿذ ٍ تَليذ ًْبيي دس 

  خٌَة دسيبي خضس
 

-3 كذ هصَة

76-1253-

008-980503 

پظٍّـكذُ  پشٍطُ

اكَلَطي دسيبي 

 خضس

 1397 1396 هختَهِ ّوكبس

 ، طرح هستقل، طرح خاص، طرح شَراي تحقيقات ٍ فٌاٍري استاى  َع تحقيق: پرٍژُ،طرح هشتركً  *

 ، هتَقف شدُخاتوِ يافتِ، ٍضؼيت: در دست اجراء **

 

 …ٍ ، اثتكبس ًَآٍسي ، اختشاع -13

 تبسيخ بييذ يب ثجت*هحل ت هَسد سديف

1 
اًذاصُ ويشي ٍ اسائِ هذل ثشاي ٍصى هشعَة ٍ ٍصى خـه ؿبًِ داس 

Mnemiopsis leidyi 

ػبصهبى ثجت اػٌبد ٍ 

 اهالن وـَس

09/02/1391 

 .ضرٍري است …تاييدکٌٌدُ يا ثبت کٌٌدُ ًَآٍري، اختراع، ابتكار ٍ …ذکر ػٌَاى شَرا، کويسيَى ، کويتِ، هجوغ يا  *

 ّويي جدٍل است. …ّاي جديد، رقن يا ارقام هؼرفي شدُ ٍ الػات هربَط بِ شٌاسايي گًَِ يا گًَِهحل درج اط -

 

 : همبالت ػلوي ٍ پظٍّـي -14
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س
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 ستجِ دسثيي
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ي
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پ
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 ي سٍدخبًِ تديّيذسٍلَطي ٍ ّيذسٍثيَلَط 1
  

 1 1373 4 ثَلتي *

ّيذسٍلَطي ٍ ّيذسٍثيَلَطي سٍدخبًِ  2

 ّشاص)ػشخشٍد(
 

  

 1 1375 2 ثَلتي *

ّيذسٍلَطي ٍ ّيذسٍثيَلَطي سٍدخبًِ  3

 ػيبّشٍد
 

  

 1 1376 2 ثَلتي *

ّيذسٍلَطي ٍ ّيذسٍثيَلَطي سٍدخبًِ  4

 چبلَع
  

 1 1379 4 ثَلتي *
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خٌَثي دسيبي  پشاوٌذگي پبسٍپبيبى دس حَضِ 5

 خضس
  

 1 1379 1 ػلَم دسيب يي ايشاى *

ثشسػي پشاوٌؾ صٍپالًىتًَْب دس حَضِ  6

 خٌَثي دسيبي خضس
  

 1 1382 3 ثَلتي *

ثشسػي هْبخشت هبّيبى خبٍيبسي ثِ  7

 سٍدخبًِ ّبي ًدي ٍ گشگبًشٍد دس ػبلْبي

 1374-1370 

  

 1382 3 ثَلتي *

2 

8 Physiological characteristics of 

the ctenophore Beroe ovata 
in the Capian Sea water 

  
* Marine Ecology 

Progress 
 

266 2004 
6 

9 Invasive ctenophore Mnemiopsis 

leidyi in the Caspian Sea: feeding, 

respiration, reproduction and 

predatory impact on the 

zooplankton community 

  

*
 

Marine Ecology 

Progress 
 

314 2006 

6 

تٌَع، تشاون ٍ پشاوٌؾ صئَپالًىتَى حَصُ  10

ٍ  1384خٌَثي دسيبي خضس دس صهؼتبى 

 همبيؼِ آى ثب ػبل ّبي لجل

 

 

*
 

فصلٌبهِ ػلَم ٍ 

تىٌَلَطي هحيظ 

 صيؼت

4 1386 1 

ثشسػي ًغزيِ ويلىبي هؼوَلي دس حَضِ  11

 خٌَثي دسيبي خضس)ػَاحل اػتبى هبصًذساى(
  

*
 

 1 1388 3 ثَلتي ػلوي ؿيالت

ات ثشداؿت ؿي ٍ هبػِ اص ثؼتش سٍدخبًِ اثش 12

 تدي ثش فشاٍاًي ٍ تشويت گًَِ اي هبّيبى

 
 

پظٍّـي -هدلِ ػلوي *

 ؿيالت

4 1390 1 

13 Effect of temperature on 

clearance rate, daily ration and 

digestion time of Mnemiopsis 

leidyi from the southern Caspian 

Sea 

 

 

* CJES Vol1

0-

No2 

2012 1 

اوَػيؼتن وشاًِ خٌَثي دسيبي خضس ثب تبويذ  14

ثش ّوجؼتگي پبساهتشّبي صيؼتي ٍ غيش 

صيؼتي ثِ سٍؽ تحليل هَلفِ ّبي اصلي 

(PCA) 

 

 

هدلِ ػلوي پظٍّـي  *

ؿيالت، داًـگبُ آصاد 

اػالهي ، ٍاحذ آصاد 

 ؿْش

1 1391 7 

هىبًي ًؼجت صي  –ثشسػي تغييشات صهبًي  15

/ صٍپالًىتَى دس ػَاحل  تَدُ فيتَپالًىتَى

 ايشاًي حَصُ خٌَثي دسيبي خضس

 

 

 3 1391 2 اليبًَع ؿٌبػي *
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پشاوٌؾ گشٍُ ّبي هختلف صٍپالًىتَى دس  16

اػوبق هختلف حَضِ خٌَثي دسيبي خضس 

 1388ػبل 

 

 

هدلِ ػلوي پظٍّـي   *

ؿيالت، داًـگبُ آصاد 

اػالهي ، ٍاحذ آصاد 

 ؿْش

صهؼتبى  4

93 

1 

ْشُ ثشداسي ؿي ٍ هبػِ سٍي ثشسػي اثشات ث 17

 ثي هْشگبى وفضي دس سٍدخبًِ تٌىبثي

 

 

داًـگبُ آصاد اػالهي ،  *

 ٍاحذداهغبى

پبييض 1

1392 

1 

پشاوٌؾ صٍپالًىتَى دس حَضِ خٌَثي دسيبي  18

 1389خضس ػبل

 

 

داًـگبُ آصاد اػالهي ،  

 ٍاحذ داهغبى

پبييض  1

1393 

1 

پشاوٌؾ گشٍُ ّبي هختلف صٍپالًىتَى دس  19

ػوبق هختلف حَضِ خٌَثي دسيبي خضس دس ا

 1387ػبل

 

 

تبثؼتبى  14 اليبًَع ؿٌبػي *

1392 

1 

20 Latest Diversity Trend and 

Seasonal Abundance of 

Population of Zooplankton 

(Holoplankton)Communities in 

the South Caspian Sea, Iran 
 

 

 

* Iranian Journal 

of Fisheries 

Sciences (I JFS) 

13 2014 1 

ثشسػي تشويت گًَِ اي ٍ ػبختبس خوؼيت  21

صٍپالًىتَى ّب دس اػوبق هختلف حَضِ 

خٌَثي دسيبي خضس)هٌبعك تدبسي اهيشآثبد، 

 Mnemiopsisًَؿْش ٍ اًضلي( ثؼذ اص تْبخن 

leidyi  1388دس ػبل 

 

 

پبييض  15 صيؼت ؿٌبػي دسيب *

1391 

4 

 –ىتَىصٍپالً ّبي تغزي سٍاثظ ثشسػي 22

 هختلف فصَل دس فيتَپالًىتَى

 وبسگيشي ثِ ثب خضس دسيبي خٌَثي حَصُ

 هتغيشُ چٌذ آهبسي ّبي آصهَى

 

 

پبييض   اليبًَع ؿٌبػي *

1392 

3 
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 داس ؿبًِ تشاون فصلي تغييشات ثشسػي 23

 ثب ) Mnemiopsis leidyi ( خضس دسيبي

 هحيغي پبساهتشّبي ٍثشخي پالًىتًَي تدوغ

 اص اػتفبدُ ثب ّب آى استجبط چگًَگي ٍ

 اصلي هَلفِ آصهَى

 

 

صهؼتبى   صيؼت ؿٌبػي دسيب *

1391 

3 

 خٌَثي حَضِ دس صئَپالًىتًَْب پشاوٌؾ 24

 (1389ػبل ( خضس دسيبي

 

 

ػلوي  فصلٌبهِ *

صيؼت  پظٍّـي

 خبًَسي ؿٌبػي

 1 93پبييض 7

اسصيبثي ووي اثشات ؿبًِ داس ثش ػبختبس  25

ضسعي صئَپالًىتًَي حَصُ خٌَثي دسيبي خ

 1389-1375ػبل ّبي 

 

 

هدلِ ػلوي ؿيالت  *

 ايشاى

 6 94ثْبس  1

 ثشداسي ثْشُ هحيغي صيؼت اثشات ثشسػي 26

 تٌىبثي سٍدخبًِ اص هبػِ ٍ ؿي

 

 

 تىٌَلَطي ٍ ػلَم *

 صيؼت هحيظ

صهؼتبى  16

93 

1 

27 The Effect of the Ctenophore 

Mnemiopsis leidyi (Ctenophora: 

Lobata) on the Population 

Density and Species Composition 

of Mesoplankton in Inshore 

Waters of the Caspian Sea 

 

 

* Ecology and 

Evolutionary 

Biology 

1(2) 2016 2 

داس  ؿبًِ تغييشات سًٍذ ثشسػي 28

Mnemiopsis  leidyi  ٍ ثش آى اثشات 

 دسيبي خٌَثي حَضِ ّبي صٍپالًىتَى سٍي

 خضس

 

 

 دسيبي آثضيبى هدلِ *

 خضس

تبثؼتبى 1

1395 

4 

29 Study of Feeding Behavior of 

Zooplankton-Phytoplankton in 

Different Seasons in theSouthern 

Caspian Sea Using Multivariate 

Analysis 

 

 

* Oceanography 15 2013 3 
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 Nodularia spumigena خغش ؿىَفبيي 30

Mert  خضس ٍ اثش دس حَضِ خٌَثي دسيبي

آى سٍي صٍپالًىتَى ٍ هَخَدات وف صي 

 دسهٌغمِ ػبحلي ًَؿْش

 

 

صهؼتبى  2 آثضيبى دسيبي خضس *

95 

1 

31 Natural Reproduction of Kutum 

Rutilus Kutum (Kamenskii, 1901) 

in Nesarud and Kazemrud Rivers 

with Respect of the of Water 

Quality in the Shale Venture 

Method 

 

 

* Ecology and 

Evolutionary 

Biology 
 

2 2017 4 

32 Relationship Between Biological 

Parameters and Fish 

Catch Ratio of Rutilus kutum 

Kamensky, 1901 and 

Cyprinus carpio in the Southeast 

of the Caspian Sea 

(Mazandaran-Goharbaran) 

 

 

* Ecology and 

Evolutionary 

Biology 
 

1 2017 8 

 هبّي عجيؼي دستىثيش پالًىتَى اّويت 33

 گزاسي ؿيل سٍؽ ثِ خضس دسيبي ػفيذ

 

 

 2 1396 1 آثضيبى دسيبي خضس *

هغبلؼِ الگَي ػبختبسي صئَپالًىتَى ػَاحل  34

 1387-89ّبي  ايشاًي دسيبي خضس دس ػبل

 

 

 5 1396 2 صيؼت ؿٌبػي دسيب *

 آثضي گيبُ وٌتشل ساّىبسّبي ٍ ؿٌبػي ثَم 35

 دس  Eichhornia crassipes آثي ػٌجل

 هبصًذساى اػتبى آثي اوَػيؼتوْبي

 

 

 دسيبي آثضيبى هدلِ *

 خضس

1 1396 3 
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36 Abundance and Biomass of the 

invasive copepod, Acartia tonsa 

Dana, 1849 around the fish 

cage culture in the southern 

Caspian Sea (Mazandaran-

Kelarabad), Iran 

 

 

* Advances in 
Agricultural 
Science 

5 2017 2 

37 Study on Microscopic Algae in 

the Iranian waters of the 

Caspian Sea during 2010-2011 

 

 

* Research in 
Marine Sciences 

 2017 4 

سٍاثظ اوَلَطيه ثيي گشٍُ ّبي ثشسػي  38

صيؼتي فيتَپالًىتَى، صٍپالًىتَى، ؿبًِ داس 

ٍثٌتَص دس حَضِ خٌَثي دسيبي ٍ هبوش

 گْشثبساى(-خضس)هبصًذساى

 

 

 

هدلِ ػلوي ؿيالت  *

 ايشاى

5 1396 7 

اسصيبثي تَاى تَليذات عجيؼي ػذ آصاد  39

 ػٌٌذج

 

 

ًـشيِ تَػؼِ آثضي  *

 پشٍسي

4 1397 6 

 آصاد ػذ اوَػيؼتن هبّيبى اي گًَِ تٌَع 40

 ػٌٌذج

 

 

 هبّي پظٍّـْبي *

 وبسثشدي ؿٌبػي

 1398 2 

 ػذ ليوٌَلَطيه ّبي ٍيظگي ثشخي هغبلؼِ 41

 صٍپالًىتَى اػبع ػبختبس ثش ػٌٌذج آصاد

 

 

هدلِ ػلوي ؿيالت  *

 ايشاى

6 1398 1 

داس دسيبي  ثشسػي تغييشات فصلي تشاون ؿبًِ 42

ثب تدوغ  (Mnemiopsis leidyiخضس )

ٍ ثشخي پبساهتشّبي هحيغي ٍ  پالًىتًَي

ّب ثب اػتفبدُ اص آصهَى  چگًَگي استجبط آى

 هَلفِ اصلي

 

 

پظٍّـي -هدلِ ػلوي 

 صيؼت ؿٌبػي دسيب

4 1398 2 

 ّاي ػلوي ٍپژٍّشي هؼتبر داخلي يا خارجي اشارُ شَد. در هَرد هقاالت چاپ شدُ، بايد صرفاً بِ هقاالت چاپ شدُ در هجلِ  *

 

http://jmb.iauahvaz.ac.ir/article-1-37-fa.pdf
http://jmb.iauahvaz.ac.ir/article-1-37-fa.pdf
http://jmb.iauahvaz.ac.ir/article-1-37-fa.pdf
http://jmb.iauahvaz.ac.ir/article-1-37-fa.pdf
http://jmb.iauahvaz.ac.ir/article-1-37-fa.pdf
http://jmb.iauahvaz.ac.ir/article-1-37-fa.pdf
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ًمؾ سٍدخبًِ ّب دس حفظ ٍ اصديبد رخبيش  1

 آثضيبى دسيبي هبصًذساى

* 
 

ػَهيي ػويٌبس اسگبى  

 ّبي دسيبيي وـَس

 1370 1 

 * دگي دسيبي خضسآلَ 2

 

ػويٌبسهلي آلَدگي  

دسيب هحبفظت وٌتشل ٍ 

 همبثلِ

 1994 1 

اّويت سٍدخبًِ ّب ٍ ًمؾ فيبليت ّبي اًؼبى  3

 دس تخشيت ايي اوَػيؼتن

* 

 

اسائِ گضيذُ  

دػتبٍسدّبي 

تحميمبتي ؿيالت 

 ايشاى

 1373 1 

اثشات تَػؼِ ثش آثضيبى سٍدخبًِ ّبي اػتبى  4

 هبصًذساى

* 
 

گشُ هلي ّفتويي وٌ 

 صٌبيغ غزايي

 1373 1 

ثشسػي فَى ثشخي اص سٍدخبًِ ّبي اػتبى  5

هبصًذساى ٍ اػوبل هذيشيت صحيح خْت 

 حفظ آثضيبى

* 

 

اٍليي وٌگشُ خبًَس  

 ؿٌبػي ايشاى

 1376 1 

 Acartiaثشسػي تشاون، ثيَهبع ٍ پشاوٌؾ  6

clausi دس حَضِ خٌَثي دسيبي خضس 

* 
 

اٍليي وٌگشُ خبًَس  

 ىؿٌبػي ايشا

 1376 2 

ثشسػي ويفي صٍپالًىتَى ّبي حَضِ خٌَثي  7

 *  دسيبي خضس

دٍهيي وٌگشُ اتحبديِ  

داًـگبُ ّبي حبؿيِ 

 دسيبي خضس

 1376 1 

ثشسػي ػلل آلَدگي سٍدخبًِ ّبي اػتبى  8

هبصًذساى ٍ ضشٍست اخشاي هذيشيت صحيح 

 دس استجبط ثب حفبظت ٍ احيبي آى

 * 

وٌفشاًغ هذيشيت آة  

 ٍ فبضالة دس

 وـَسّبي آػيبيي

 1376 1 

 * پشاوٌؾ آثضيبى دس سٍدخبًِ تدي 9
 

داًـىذ ُ هٌبثغ  

 عجيؼي وشج

 1380 1 

ثشسػي هْبخشت هبّيبى خبٍيبسي ثِ  10

سٍدخبًِ ّبي ًدي ٍ گشگبًشٍد دس ػبلْبي 

1374-1370 

* 

 

اٍليي ػوپَصيَم هلي  

 هبّيبى خبٍيبسي

 1377 2 

 ؼيتسٍي خو  leidyi Mnemiopsisتبثيش  11

 صٍپالًىتَى ّبي حَضِ خٌَثي دسيبي خضس  

 هتش( 10)ػوك 

*  

ًخؼتيي ّوبيؾ ؿبًِ  

 داساى دسيبي خضس

 1381 1 

 leidyiٍسٍد ؿبًِ داس هْبخن  12

nemiopsisM  تبثيش آى سٍي خوؼيت ٍ

 صٍپالًىتًَْبي حَضِ خٌَثي دسيبي خضس

* 

 

ّوبيؾ ثيي الوللي  

 دسيبي خضس

 1382 1 
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صٍپالًىتَى دس حَضِ تٌَع ٍ پشاوٌؾ  13

 خٌَثي دسيبي خضس

* 

 

دٍهيي وٌگشُ ثيَلَطي   

وبسثشدي)ثب داهٌِ ثيي 

 الوللي(

 1383 1 

پشاوٌذگي صٍپالًىتَى ّب دس حَضِ خٌَثي  14

 *  دسيبي خضس

پٌدويي ّوبيؾ ػلَم  

ٍ فٌَى  دسيبيي ٍ خَي 

 ايشاى

 1383 1 

تٌَع ٍ پشاوٌؾ صئَپالًىتَى حَضِ خٌَثي  15

ٍ همبيـِ آى ثب  1382صهؼتبى دسيبي خضس 

 ػبل ّبي لجل

*  

ؿـويي ّوبيؾ ػلَم  

ٍ فٌَى دسيبيي ٍ اٍليي 

 ّوبيؾ آثٌگبسي ايشاى

 1384 1 

اّويت التصبدي سٍدخبًِ تدي ٍ اثشات  16

 تَػؼِ سٍي آى
 * 

ًخؼتيي ّوبيؾ هلي  

 ؿيالت ٍ تَػؼِ پبيذاس

 1384 1 

ثشسػي اثشات ثْشُ ثشداسي ؿي ٍ هبػِ ثش  17

 *  ٍ خلجه ّبي وف صي سٍدخبًِ ؿيشٍدؿىل 

اٍليي ّوبيؾ هٌغمِ  

اي آثضي پشٍسي ٍ 

 تَػؼِ پبيذاس

 1387 1 

ثشسػي اثشات ثْشُ ثشداسي ؿي ٍ هبػِ سٍي   18

 خلجه ّبي ثؼتش ٍ ثٌتَص سٍدخبًِ ؿيشٍد

 

* 

دٍهيي ّوبيؾ  

ثيَتىٌَلَطي 

 وـبٍسصي ايشاى

 1388 1 

19 The First Mnemiopsis Advisory 

Group Workshop. 

* 

 

 Caspian 

environment 

program 

 2001 

6 

20 Propagation experiments with Beroe 

ovata in the Caspian Sea water in 

autumn 2002. 
*  

 Caspian 

environment 

program 

 2009 

6 

21 Laboratory studies on Beroe ovata 

and Mnemiopsis Leidyi in the 

Caspian Sea water 

* 
 

 Caspian 

environment 

program 

  
6 

22 Heavy metal fluctuation 

correspondence with planktonic 

and bentic diversity and 

abundance in the southern 

Caspian Sea(in the coastal regions 

less than 10 m) 

*  

 

thNational 

Seminar on 

chemistry and 

Environment 

 2010 

8 

ثشسػي اّويت التصبدي ٍ اثشات تَػؼِ ثش  23

 اوَػيؼتن سٍدخبًِ ؿيشٍد
  

 * 

اٍليي ّوبيؾ هلي  

هذيشيت هٌبثغ آة 

 اساضي ػبحلي

 1389 

1 

24 Water pollution 

  

 The effect of 

pollution on the 

rivers in the 

southern of 

Caspian Sea 

ػذم ؿشوت  1389 

ثِ دليل 

هحذٍديت 

 لي اداسُهب
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ثشسػي پشاوٌؾ ٍ ؿٌبػبيي گًَِ ّبي  25

  صئَپالًىتَى دس ػَاحل خٌَثي دسيبي خضس

 –اٍليي ّوبيؾ هلي   *

هٌغمِ اي  اوَلَطي 

 دسيبي خضس

 1389 

2 

ليؼت ٍ پشاوٌؾ خلجه ّبي ثؼتش دس  26

 سٍدخبًِ تدي
 

ًخؼتيي ّوبيؾ هلي   *

 خلجه ؿٌبػي ايشاى

 1390 
1 

الًىتَى ّبي ليؼت ٍ پشاوٌؾ فيتَپ 27

 سٍدخبًِ ؿيشٍد
 

ًخؼتيي ّوبيؾ هلي   *

 خلجه ؿٌبػي ايشاى

 1390 
1 

اثشات صيؼتي ٍ تغييشات تٌَع صيؼتي ٍسٍد  28

دس حَضِ  Mnemiopsis Leidyiؿبًِ داس 

 خٌَثي دسيبي خضس

 

دٍهيي وٌفشاًغ هلي   *

پذافٌذ غيش ػبهل دس 

 ثخؾ وـبٍسصي

 1390 

8 

29 

ؿبًِ داس ثؼذ  ثشسػي تٌَع گًَِ اي ٍ تشاون

 Mnemiopsis Leidyiاص ٍسٍد ؿبًِ داس 

 دس حَصُ خٌَثي دسيبي خضس

 

*  

ّوبيؾ هلي پظٍّؾ 

ّبي آثضيبى ٍ 

 اوَػيؼتن ّبي آثي

 1391 

4 

30 

ثشسػي ثشخي اصػَاهل فيضيىَؿيويبيي دس 

ًَػبًبت خوؼيت صئَپالًىتَى حَصُ خٌَثي 

 دسيبي خضس

 

*  

دٍهيي ّوبيؾ هلي 

 هٌبثغ ؿيالتي دسيبي

 خضس

 1391 

4 

31 The effect of exactring sand and  

gravel on the fish and 

macrobenthos in Tonekabon rive 
 

دٍهيي وٌگشُ ثيي   *

الوللي ػلَم وـبٍسصي 

 ٍ هحيظ صيؼت

 1393 

1 

 Hydrology and   * آوبدهي هؼىَ 32

hydrobiology of 

the southern 

Caspian Sea 

 1998 

3 

33 

ي ٍضؼيت سًٍذ تشاون ٍ صيتَدُ هْبخن ثشسػ

  Mnemiopsis leidyiغيش ثَهي ؿبًِ داس 

 ٍ صئَپالًىتَى دس حَضِ خٌَثي دسيبي خضس

 

*  

اٍليي ّوبيؾ هلي 

 ػلَم صيؼتي

 1390 

9 

34 THE CHANGES OF 

PHYTOPLANKTON, 

ZOOPLANKTON 

(HOLOPLANKTON) AND 
CTENOPHORA IN THE 

SOUTHERN OF CASPIAN SEA 

 

*  Middel East and  

Centeral Asia 

Aquaculture 

2015    

 2015 

1 
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35 THE EFFECTS OF MOVING 

SAND AND GRAVEL ON 

FISHES AND ARTIFICIAL 
PROPAGATION IN 

TONEKABON AND TAJAN 

RIVERS 

 

*  Middel East and  

Centeral Asia 

Aquaculture 

2015    

 2015 

1 

 هبّيبى سٍي هبػِ ٍ ؿي ثشداسي ثْشُ اثشات 36

 سٍدخبًِ دس CYPRINIDAEخبًَادُ 

 تدي

 

هٌغمِ  –ّوبيؾ هلي   *

اي آثضي پشٍسي هبّيبى 

 دسيبيي

 1394 

1 

اي  وفِ دٍ السٍ تغييشات 37
Lamellibranchiata larvea  

 خضس دسيبي خٌَثي حَضِ هختلف ًَاحي دس
 

هٌغمِ  –ّوبيؾ هلي   *

اي آثضي پشٍسي هبّيبى 

 دسيبيي

 1394 

1 

 اي گًَِ تشويت ٍ تشاون تغييشات ثشسػي 38

 داس ؿبًِ تْبخن اص پغ صئَپالًىتَى خوؼيت

(Mnemiopsis leidyi) ثش آى ٍاثشات 

 خٌَثي حَضِ دس دسيبيي پشٍسي آثضي

 خضس دسيبي

 

هٌغمِ  –ّوبيؾ هلي   *

اي آثضي پشٍسي هبّيبى 

 دسيبيي

 1394 

2 

 Eichhorniaخغش گؼتشؽ ػٌجل آثي 39

crassipes دس اػتبى هبصًذساى 
 

* 

پظٍّـىذُ اوَلَطي   

 دسيبي خضس

 1395 

1 

سٍي  Mnemiopsis  leidyiتبثيش ؿبًِ داس  40

خوؼيت صٍپالًىتَى ٍ وبّؾ هيضاى تغزيِ 

 ويلىب هبّيبى دس حَضِ خٌَثي دسيبي خضس

 

*  

ّوبيؾ هلي تغزيِ 

 آثضيبى ثب غزاي صًذُ

 1397 

1 

 Acartia هيضاى تغزيِ ويلىبي هؼوَلي اص 41

tonsa  السٍ ٍ ًَصاد ٍBalanus  ِدس حَض

 خٌَثي دسيبي خضس

 

*  

ّوبيؾ هلي تغزيِ 

 آثضيبى ثب غزاي صًذُ
 

1397 

1 

تغييشات خَاهغ هَخَدات وف صي ًبؿي اص  42

ثْشُ ثشداسي ؿي ٍ هبػِ اص ثؼتش سٍدخبًِ 

 چـوِ ويلِ

* 

  

پظٍّـىذُ اوَلَطي 

 دسيبي خضس
 

1396 

1 

ّبي دسيبي خضس ثب تبويذ فشصت ّب ٍ چبلؾ  43

ثش ٍسٍد ؿبًِ داس ٍ پشٍسؽ هبّي دس هحيظ 

 ّبي هحصَس حَصُ خٌَثي دسيبي خضس
 

 

دٍهيي ّوبيؾ هلي   *

آثضي پشٍسي دسيبيي دس 

 هحيظ ّبي هحصَس

 

1397 

6 

تغييشات صهبًي خَاهغ  44

پالًىتًَي)فيتَپالًىتَى ٍ صئَپالًىتَى(لجل 

اص دٍسُ پشٍسؽ هبّي دس لفغ دس حَصُ 

 خٌَثي دسيبي خضس

 

*  

دٍهيي ّوبيؾ هلي 

آثضي پشٍسي دسيبيي دس 

 هحيظ ّبي هحصَس

 

1397 

1 
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خغش گؼتشؽ ػيبًَثبوتش ٍ احتوبل اثش آى  45

سٍي لفغ ّبي پشٍسؽ هبّي دس حَضِ 

 خٌَثي دسيبي خضس

 

دٍهيي ّوبيؾ هلي   *

آثضي پشٍسي دسيبيي دس 

 هحيظ ّبي هحصَس

 

1397 

1 

 ـش ؿذُ:كتت ٍ ػبيش آثبس هٌت -16

 تيشاط ًَع* ػٌَاى سديف
 تؼذاد

 صفحبت
 تبسيخ چبح

1 

Aquatic invasion in the Black, Caspian and Mediterranean 

Seas,  IV: Earth and Environmental sciences, Chapter 9: 

Geeding, respiration and growth of cetenophore Beroe cf ovata 

in the low salinity condition of the Caspian Sea 

 2004   تبليف

 …ًَع: تاليف، گردآٍري ، ترجوِ،  *

 تـَيمبت ٍ خَايض ػلوي :-17

 تبسيخ اػغبء اػغب وٌٌذُ هَسد سديف

 خبيضُ اٍل ثْتشيي همبلِ  1
ػَهيي ػويٌبساسگبى ّابي دسيابيي   

 وـَس

1370 

2 
دسيبفت تمذيش ًبهِ اص هؼابٍى حماَلي ٍ اهاَس هدلاغ ٍ ػشپشػات      

 ًت آهَصؽ ٍ تحميمبت خْبد ػبصًذگيهؼبٍ

 1372 خْبد ػبصًذگي 

 1372 سييغ هَػؼِ لذس داًي اص حضَس فؼبل دس ػويٌبس آلَدگي دسيبي خضس 3

 1373 سييغ هَػؼِ اّذا ثَسع تحصيلي دس همغغ وبسؿٌبػي اسؿذ هذيشيت 4

 1373 سييغ هَػؼِ هؼشفي اص هَػؼِ ثِ هٌبػجت سٍص صى 5

 1376 ٍّـىذُسييغ پظ هحمك ًوًَِ 6

7 
لذسداًي اص اًدبم ثيؾ تشيي ًحميك دس استجبط ثب سٍدخبًِ ّبي حَضِ 

 خٌَثي دسيبي خضس

 1377 پظٍّـىذُسييغ 

 1379 داًـگبُ تشثيت هذسع ستجِ اٍل دٍسُ وبسؿٌبػي اسؿذ 8

 1381 سييغ هَػؼِ ستجِ اٍل دٍسُ وبسؿٌبػي اسؿذ 9

 1386 پظٍّـىذُسييغ  وبسؿٌبع ًوًَِ 10

 1386 پظٍّـىذُسييغ  بسهٌذ ًوًَِ صىو 11

 1395 پظٍّـىذُسييغ  اص هَػؼِ اػتبًذاسد /17025ISOهَفميت دس وؼت گَاّيٌبهِ  12



 18 

 ػلوي ٍ پظٍّـي داخلي ٍ خبسخي : …ّب ٍ  ّوكبسي ثب هدبهغ ، ؿَساّب ، كويؼيًَْب، كويتِ -18

 ػٌَاى سديف
  تبسيخ

 ػضَيت

ػضَيت   هذت

 هبُ ثِ
 ػوت*

 ػضَ  31/05/1368 غبلؼبتي خليح گشگبىػضَ گشٍُ ه 1

 هؼئَل  /م ت م516-1370 هؼئَل پيگيشي اهَس هشثَط ثِ آة ّبي داخلي 2

3 
ثشًبهِ سيضي ػلوي ثشاي ؿٌبٍس تبػَػب دس حَضِ خٌَثي 

 دسيبي خضس

 هؼئَل ػبل 1   /م ت م1371-703

4 
 ػشپشػت گشٍُ پالًىتَى ؿٌبػي

 

 ػشپشػت  /م ت م         1371-858

 ػضَ ػبل 5  /م ت م    2588-1371 وويؼيَى ًمذ ٍ ثشسػي ثشًبهِ اٍل ٍ تٌظين ثشًبهِ دٍم 5

 ػضَ ػبل 1 /م ت م5370-1371 تـىيل هَصُ دس ايؼتگبُ لشُ ػَ 6

   08/01/1373 ثشگضاسي ؿبًضدّويي ػبلگشد اًمالة اػالهي 7

 هؼئَل هبُ 2 /م ت م     4085-1372 تـىيل ًوبيـگبُ دس آؿَسادُ 8

 ػضَ  /م ت م    5378-1375 وويتِ ّيذسٍلَطي ٍ ّيذسٍثيَلَطي 9

  ػبل 2 /م ت م5979-1373 ػشپشػت تين تحميمبتي سٍدخبًِ ّبي تدي ٍ لشُ ػَ 10

   /م ت م4728-1376 ثشًبهِ ّبي ساديَيي دس استجبط ثب سٍدخبًِ ّب 11

 ػضَ ػبل 7 1370-1377 ًوبيٌذُ هشوض دس وويتِ فٌي سٍدخبًِ ّبي اػتبى  12

 ػضَ  /م ت م4726-1377 ًوبيٌذُ هشوض دس وويتِ حفبظت اص سٍدخبًِ ّبي اػتبى  13

 ػضَ  /م ت م4726-1378 ؿَساي پظٍّـي پظٍّـىذُ اوَلَطي دسيبي خضس 14

15 
تين تحميمبتي پشٍطُ ّيذسٍلَطي ٍ ّيذسٍثيَلَطي اػوبق 

 هتش)لؼوت پالًىتَى( 10ووتش اص 

 ػضَ  /م ت م1378-3981

 ػضَ  /م ت م   5497-1378 وويتِ ثشسػي همبالت ٍ گضاسؿبت ػلوي هشوض 16

 ػضَ  /م ت م3808-1380 تين ثشسػي ساُ ّبي وٌتشل ثيَلَطيه ؿبًِ داس 17

18 
اظْبس ًظش دس ساثغِ ثب ثشًبهِ سيضي دسػي ؿيالت دس ػغَح 

 وبسؿٌبػي، وبسؿٌبػي اسؿذ ٍ دوتشي

  يه ثبس 1379

 هؼئَل  /م ت م    Beroe ovata 1380-4052 تغزيِ   19

20 
خجشُ،  -وويتِ عشح تجييي استمبي ؿغلي وبسؿٌبػي اسؿذ

 ػبلي پظٍّـىذُ

 ػضَ  /م ت م1381-4880

21 
هؼئَل آصهبيؾ ٍ تْيِ گضاسؽ ًوًَِ ّبي صئَپالًىتَى 

 هتش 2-100اػوبق 

   م ت م 1382-4826

22 
ِ پيبم تْيِ ٍ گشدآٍسي اعالػبت هَسد ًيبص دس ساثغِ ثب ؿجى

 ًوب

   م ت م 1958 -1383

23 
تْيِ ٍ اسائِ عشح حفظ ٍ احيبي سٍدخبًِ ّبي اػتبى 

 هبصًذساى

 هؼئَل  /م ت م1383-2484

   /م ت مBeroe ovate 1383-3168اًدبم آصهبيـبت  24

 ػضَ  /م ت م1349-1384 وويتِ ثشسػي هتَى 25

   5042/6500 -1384  ؿشوت دس ثشًبهِ ديذگبُ)صذا ٍ ػيوب( 26

27 
ثشًبهِ سيضي ثشاي ايؼتگبُ خيشٍد دس استجبط ثب گـت دسيبيي 

 ٍ آهَصؽ پشػٌل

 هؼئَل ػبل 3 /م ت م1384-3796
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28 
هَضَػي -تذٍيي ثشًبهِ ساّجشدي تحميمبت هحصَلي

 هبّيبى اػتخَاًي ٍ ويلىب

 ػضَ ػبل 1 1385-7498/85/01

 ػضَ  1385 (WSCS)اًدوي حفبظت هبّيبى خبٍيبسي خْبى 29

30 
 ISO/IEC 17025هؼئَل اػتمشاس اػتبًذاسد ثيي الوللي 

 دس آصهبيـگبُ پالًىتَى

 هؼئَل  07/09/85

31 
هدشي پشٍطُ هغبلؼِ ٍ ؿٌبػبيي ٍ اٍلَيت ثٌذي صيؼت گبُ 

 ّبي عجيؼي آثضيبى دس حَضِ خٌَثي دسيبي خضس 

6608/85/016   

 ػضَ  /م ت م 1346-1386 ًوبيٌذُ پظٍّـىذُ دس وويتِ فٌي حفبظت اص هٌبثغ آة 32

33 
دس پظٍّـىذُ اوَلَطي  17025هويض ي آصهبيـگبُ  ّبي 

 دسيبي خضس

 ػضَ  

 ػضَ  /م ت م800 خلؼبت ػخٌشاًي ػلوي 34

35 
ػضَ وبس گشٍُ تخصصي ثشسػي پبساهتشّبي صيؼتي دس 

 هٌبثغ آثي وـَس

 ػضَ  4/9/93 65185/247

36 
ي ػذآصاد هؼئَل ثخؾ ّيذسٍلَطي پشٍطُ هغبلؼِ ليوٌَلَط

 ػٌٌذج

   28/1/95/م ت م 292

37 
هؼئَل ثخؾ صٍپالًىتَى پشٍطُ هغبلؼِ ليوٌَلَطي ػذآصاد 

 ػٌٌذج

   28/1/95/م ت م  307

38 
ًوبيٌذُ پظٍّـىذُ دس استجبط ثب تفبّن ًبهِ ثب هشوض هلي 

 هغبلؼبت ٍ تحميمبت دسيبي خضس

   28/4/95/م ت م  1333

  ػبل 6 10/07/1391/م ت م 2472 ؿَساي پظٍّـي 39

40 
 17025هويضي آصهبيـگبُ ّبي پظٍّـىذُ داساي گَاّيٌبهِ 

 1395ػبل 

1395   

41 
ًوبيٌذُ پظٍّـىذُ دس ساثغِ ثب اخشا تفبّن ًبهِ ثب هشوض 

 هغبلؼبت ٍ تحميمبت دسيبي خضس

م ت م  1333

25/02/1395 

  

   26/02/1396م ت م  563 1395ػضَ ؿَساي پظٍّـي ػبل  42

43 
اخشاي پشٍطُ ّبي تحميمبتي ٍ هغبلؼبتي سٍدخبًِ  هؼئَل

 ّبي اػتبى

 هؼئَل ػبل 5 /م ت م1369-2881

44 
ّوىبسي دس پشٍطُ ّبي تحميمبتي ٍ هغبلؼبتي پشٍسؽ هبّي 

 دس لفغ

 150ػبل) 1 (16/03/1396/ٍ )4685

 ػبػت(

 

45 

هغبلؼِ پبساهتشّبي صيؼتي ، غيشصيؼتي ٍ آاليٌذُ ّبي 

ِ ّبي هٌبػت پشٍسؽ ٍ صيؼت هحيغي، ثشسػي گًَ

ثْذاؿت ٍ ثيوبسيْب ثب تَخِ ثِ ؿشايظ ثَم صيؼت ؿٌبختي 

 دسيبي خضس

 گشًت  24/11/95

46 
هغبلؼِ خبهغ اوَػيؼتن هٌغمِ خٌَثي دسيبي خضس ثب ّذف 

 (1اػتمشاس لفغ ٍ تَػؼِ آثضي پشٍسي دسيبيي)فبص 

 گشًت  24/11/95

47 
ثب ّذف  هغبلؼِ خبهغ اوَػيؼتن هٌغمِ خٌَثي دسيبي خضس

 2اػتمشاس لفغ ٍ تَػؼِ آثضي پشٍسي دسيبيي)فبص 

 گشًت  24/11/95

 …سوت : رييس ، دبير ، ػضَ، *
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 : تذسيغ -19

 ػٌَاى ٍاحذ دسػي سديف
 تؼذاد ٍاحذ

 تذسيغ داًـگبُ هحل
ػبل 

 تحصيلي

 ًيوؼبل

ظش
ً لو ي

ػ ٍل ي
ا

ٍم 
د

 

1        

2        

3        

 ي داًـدَيي :ّب ًبهِ ػشپشػتي پبيبى -20

 ػٌَاى سديف

 همطغ

 داًـگبُ
ػبل 

 تحصيلي

 ًيوؼبل

ػي
ؿٌب

كبس
 

ؿذ
اس

 

 
 ؿذ

ي
تش

دك
 

ٍل
ا

ٍم 
د

 

1 

 ثلَهْبي ؿٌبػبيي ؿبخصْبي اسصيبثي

 دادُ اص اػتفبدُ ثب خضس دسيبي دس ػيبًَثبكتشيبل

 بَّاسُ ايه ّبي

پظٍّـگبُ هلي  * 

 اليبًَع ؿٌبػي

1393   

 

 

 

 ػَاثك اخشايي : -21

 تبسيخ اًتصبة ػوت سديف
 هذت اؿتغبل دس ػوت

 هزوَس ثِ هبُ 

 80 1378 خبًـيي ثخؾ ثَم ؿٌبػي 1

 122 1385 هؼئَل آصهبيـگبُ پالًىتَى 2

 52 1379 هؼئَل ثخؾ ثَم ؿٌبػي 3

 24 1385 سييغ ثخؾ ثَم ؿٌبػي 4

 84 1385 هذيش فٌي آصهبيـگبُ پالًىتَى 5

 12 1396 ػضَ ؿَساي پظٍّـي اداسُ ول ؿيالت 6

 14 1396 پي گيشي اهَس پظٍّـي ٍ پشٍطُ ّبي  تحميمبتي 7

8 
هـبٍس هذيش ول ؿيالت دس هغبلؼبت دسيبي خضس ٍ هٌبثغ آثي ؿيالت 

 اػتبى هبصًذساى

1396 12 
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 :  *هْبستْبي ؿخصي -22

 تبسيخ اًتصبة ػوت سديف
 هذت اؿتغبل دس ػوت

 هزوَس ثِ هبُ 

 80 1378 خبًـيي ثخؾ ثَم ؿٌبػي 1

 122 1385 ئَل آصهبيـگبُ پالًىتَىهؼ 2

 52 1379 هؼئَل ثخؾ ثَم ؿٌبػي 3

 24 1385 سييغ ثخؾ ثَم ؿٌبػي 4

 84 1385 هذيش فٌي آصهبيـگبُ پالًىتَى 5

 12 1396 ػضَ ؿَساي پظٍّـي اداسُ ول ؿيالت 6

 14 1396 پي گيشي اهَس پظٍّـي ٍ پشٍطُ ّبي  تحميمبتي 7

8 
بلؼبت دسيبي خضس ٍ هٌبثغ آثي ؿيالت هـبٍس هذيش ول ؿيالت دس هغ

 اػتبى هبصًذساى

1396 12 

 .اشارُ شَد …در ايي جدٍل الزم است بِ هْارتْايي ًظير آشٌايي با زباًْاي بيگاًِ، کاهپيَتر ٍ   *

 

 : ساير موارد -32

 دٍسُ ّبي آهَصؿي 
داًـگبُ يب هَػؼِ  تبسيخ خبتوِ  تبسيخ ؿشٍع  ًبم دٍسُ آهَصؿي   سديف 

 دٌّذُ  آهَصؽ

 تَضيحبت 

ًوًَِ ثشداسي ٍ ؿٌبػبيي  1

 گيبّبى آثضي

هشكض تحميمبت ٍ آهَصؽ  30/05/1368 01/05/1368

 ؿيالت اػتبى گيالى

240  

 ػبػت

هشكض ػلوي كبسثشدي  21/05/1372 02/05/1372 آهبس حيبتي  2

 هيشصا كَچک خبى سؿت

 ػبػت60

بهپيَتش حَصُ ثخؾ ك 08/05/1379 08/04/1379 ًشم افضاس كبهپيَتش 3

 ٌّشي هبصًذساى

 ػبػت30

هشكض آهَصؽ ػبلي ؿْيذ  30/06/79 28/06/79 ًحَُ اػتفبدُ اص ايٌتشًت  4

 فشٍصًذُ

 

كبسثشد هبَّاسُ دس هطبلؼبت  5

 دسيبيي  -ػبحلي 

هشكض هلي اليبًَع  02/09/84 28/08/84

 ؿٌبػي

 

سٍؿْبي هجبسصُ ثب ؿبًِ داس  6

 هْبخن دسيبي خضس

 ػبػت 8 ػؼِ تحميمبت ؿيالتهَ  02/03/1385

7 ICDL 1 10/07/85  ػبػت78 هدتوغ فٌي تْشاى 

8 ICDL 2 10/07/85  ػبػت72 هدتوغ فٌي تْشاى 

9 Fundamentals And 

Principles Of 

Testing&Calibration 

Laboratories Based 

on ISO/ IEC 17025: 

2005 

18/11/2006 
 

20/11/2006 
 

 24 هَػؼِ تحميمبت ؿيالت

 بػتػ
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10 Quality 

Management System 

Internal Audit 

21/11/2006 
 

22/11/2006 
 

 ػبػت 16 تَف سايلٌذ

11 Estimation Of The 

Uncertainty Of 

Measurement In 

Testing Laboratory 

04/02/2007 
 

 ػبػت 16 هَػؼِ تحميمبت ؿيالت 05/02/2007

12 Test Methods 

Validation 

According to ISO/ 

IEC 17025:2005 

29/04/2007 
 

01/05/2007 
 

 ػبػت24 هَػؼِ تحميمبت ؿيالت

13 Internal Audit For 

Testing & 

Calibration  

Laboratories Based 

on ISO/IEC 

17025:2005 

30/06/2007 
 

01/07/2007 
 

 ػبػت 16 هَػؼِ تحميمبت ؿيالت

14 Introduction To 

Environmental 

Management System 

 ػبػت16 تَف سايلٌذ 2008/06/01 2008/05/01

ثْذاؿت ٍ ايوٌي كبس دس  15

 آصهبيـگبُ

پظٍّـكذُ اكَلَطي  16/10/87 14/10/87

 دسيبي خضس

24 

 ػبػت

16 Water and 

wastewater 

treatment system 

14/10/87  24 داًـگبُ اهيشكجيش 16/10/87 

 ػبػت

17 EFQM 16/03/1388 17/03/1388 ػبػت16 يلٌذتَف سا 

18 INTRODUCTION 

TO DIN EN ISO 

9001:2008 

 ػبػت16 تَف سايلٌذ 29/03/1388 28/03/1388

13/02/1390 پشٍسؽ هبّيبى گشهبثي 19  ػبػت 16 خْبد داًـگبّي هبصًذساى 14/02/1390 

20 MANAGEMENT  

SYSTEM HEALTH 

SAFETY 

EXECUTIVE, 

MEASUREMENT OF 

ENZYMATIC AND 

NONENZYMATIC 

ANTIOXIDANTS 

March7,2015 March7,2015 International 

congress of 

Agriculture sciences 

and environment 

 ػبػت 8

هيكشٍػكَح الكتشًٍي  21

تئَسي ٍ  -SEMسٍثـي

 ػولي

ؿجكِ آصهبيـگبّي  14/12/1393 14/12/1393

 فٌبٍسي ًبًَ

 ػبػت 8

دٍسُ آهَصؿي هشٍسي ثش  22

دادُ سٍؽ ّبي هذل ػبصي 

 ّبي اكَلَطيک هٌبثغ آثي

ػبصهبى تحميمبت آهَصؽ  09/03/1395 08/03/1395

 ٍ تشٍيح كـبٍسصي

16 

23 INTRODUCTION TO 

STRATEGIC 

MARKETING 

MANAGEMENT 

27Dec 2012 27Dec 2012 8 تَف سايلٌذ 

 


