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 توضيحات معدل سال اخذ مدرك صيلدانشگاه محل تح رشته تحصيلي مدرك تحصيلي*

 لیسانس  1
محیط  -منابع طبیعی

 زیست 
  20/16 1378 آزاد اسالمی 

  40/16 1383  واحد علوم و تحقیقات  علوم محیط زیست  لیسانسفوق  2

 دانشجوي دكتري  3
جانوران  -بيولوژي دريا

 دريا 

علوم و فنون دريايي 

 خرمشهر 
   1393ورودي 

 کارشناسی و باالتر اشاره شود.ك تحصیلی* صرفاً به مدار

 

در درياچه پشت  و برخي از فاكتورهاي فيزيكو شيميايي برسي غلظت ازت و فسفر عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد:  -

 سد كرخه و تعيين ميزان بيالن آن 

 

 

 

 

 

 

 الصاق عكس

 1399/  4/  5 :تاريخ تكميل فرم

 

 وزارت جهاد كشاورزي

 كشاورزيو آموزش سازمان تحقيقات

 فرم اطالعات محققين



 مقاالت علمي و پژوهشي: -5

ف
دي

ر
 

 عنـــــــــــــوان
عنوان مجله*/ عنوان 

 …همايش،

 شماره

 مجله
 سال

رتبه 

 دربين

 نگارندگان

1 
در درياچه پشت سد  مواد مغذي بررسي تغييرات غلظت 

 كرخه

دومين همايش 

بحرانهاي زيست 

محيطي ايران و 

 راهكارهاي بهبود آن

مجموعه 

 مقاالت
1383 4 

2 
بررسي تغييرات غلظت ازت و فسفر در درياچه پشت سد 

 كرخه
 مجله علوم

مجموعه 

 مقاالت
1383 4 

 بررسی میزان فلزات سنگین در رسوبات رودخانه بهمنشیر 3
سمينار مهندسي 

 رودخانه

مجموعه 

 مقاالت
1385 4 

4 

INVESTIGATION ON POSSIBLE EFFECTS 

OF MARINE FISH CAGE CULTURE ON 

PHYSICO CHEMICAL FACTORS OF 

WATER IN GHAZALEH CREEK 

همايش بين المللي 

 كويت 

مجموعه 

 مقاالت
2007 1 

5 
بررسي كيفيت آب ورودي و خروجي از استخرهاي 

 پرورشي ميگوي وانامي در چوئبده آبادان

اولين كنفرانس ملي 

 علوم شيالت و آبزيان

مجموعه 

 مقاالت
1387 1 

6 
بررسي اثرات احداث سد) مطالعه موردي اثرات سد 

 كرخه بر روي غلظت مواد مغذي(

اولين همايش ملي 

 تاالب هاي ايران

وعه مجم

 مقاالت
1387 1 

7 
  (Cd, Cu, Co, Pb, Ni, Zn) بررسی میزان فلزات سنگین

 به روش ولتامتری در رسوبات رودخانه بهمنشیر

سومین همایش بحرانهای 

زیست محیطی ایران و 

 راهكارهای بهبود آن

 1387 2 

8 
بررسي برخي از پارامترهاي زيستي و غير زيستي در 

 ي پرورشي ميگوي وانامي ايستگاه ورودي آب به استخرها

سومين همايش ملي 

 ميگوي ايران

مجموعه 

 مقاالت
1389 1 

9 

Survey on agricultural output water quality in 

sugar cane industry unit in west and east of 

karoon river by using WQI 

چهارمين سمينار ملي 

 شيمي و محيط زيست 

مجموعه 

 مقاالت
1389 1 

10 
در  ررسي كيفيت آب در قفس  پرورش ماهيان درياييب

 خور غزاله در سواحل  خوزستان

همايش بين المللي 

 خليج فارس 

مجموعه 

 مقاالت
1389 1 

11 

The effect of marine fish cage culture on 

sediment organic richness and physico-

chemical parameters in Ghazale creek 

ملي  چهارمين همايش

 شيمي و محيط زيست

مجموعه 

 مقاالت
1389 3 



12 
بررسي ماهيان پسابهاي و آبهاي لب شور منطقه اهواز و 

 خرمشهر با هدف امكان آبزي پروري 

اولين همايش ملي 

 -آبزي پروري ايران

 بندر انزلي

مجموعه 

 مقاالت
1390 2 

13 

 و فيزيكي فاكتورهاي از برخي تغييرات روند بررسي

غربي  پاسفيد استخرهاي پروشي ميگوي در شيميايي

(Litopenaeus vannaemi)  تا بهمنشير رودخانه از 

  خروجي پساب

 

مجله علمي شيالت 

 ايران
 1 1391 2شماره 

14 

آب  در غیر زیستی عوامل وضعیت بررسی

پرورش میگوی  استخرهای ورودی،کانالهای آبرسان و 

 اندر چوئبده آباد (Litopeneus vannamei)وانامی 

 1 1396 اسفند 2-1 چهارمین همایش میگو

15 

بررسی غلظت فلزات سنگین در آب ورودی به 

 Litopeneus)پرورش میكوی وانامی  استخرهای

vannamei) در چوئبده آبادان 
 1 1396 اسفند 2-1 چهارمین همایش میگو

16 
ارزش ها و فواید اکوسیستم های آبی انسان ساخت ) مطالعه 

 یت آب تاالب نیشکر(موردی بررسی کیف

اولین همایش تغییر اقلیم 

 و اکوسیستم های آبی

 
 1 1397 بندر عباس

17 
تاثیر کاهش دبی رودخانه ها بر کیفیت اب مناطق مصبی سواحل 

 خوزستان

اولین همایش تغییر اقلیم 

 و اکوسیستم های آبی

 
 2 1397 بندر عباس

18 
رورشی در پساب ارزیابی آلودگی باکتریایی آب و میگوی وانامی پ

 مزارع نیشکر

منطقه ای -همایش ملی

مدیریت و -آبزی پروری

 ارتقاء بهره وری منابع آب
 4 1397 اهواز

19 
بررسی کیفیت پساب مزارع واحدهای غربی نیشکر جهت پرورش 

 میگوی وانامی

منطقه ای -همایش ملی

مدیریت و -آبزی پروری

 ارتقاء بهره وری منابع آب
 1 1397 اهواز

20 

یابی ریسک معرفی گونه های جدید جهت تنوع بخشی به ارز

صنعت آبزی پروری)مطالعه موردی معرفی کپور هندی به مزارع 

 پرورش ماهی آزادگان(

منطقه ای -همایش ملی

مدیریت و -آبزی پروری

 ارتقاء بهره وری منابع آب
 1 1397 اهواز

21 
 با استفاده (Litopenaeus vannameiپرورش میگوی وانامی)

 از منابع آبی غیر متعارف )زهکش واحدهای غربی کارون(

منطقه ای -همایش ملی

مدیریت و -آبزی پروری

 ارتقاء بهره وری منابع آب
 1 1397 اهواز

22 
بررسی کیفیت آب دریاچه پشت سد سیمره بمنظور فعالیتهای 

 WQIآبزی پروری با استفاده از شاخص های 

منطقه ای -همایش ملی

یت و مدیر-آبزی پروری

 ارتقاء بهره وری منابع آب
 2 1397 اهواز

23 
با   Lates calciferپرورش مقدماتی ماهی سی باس آسیایی

 استفاده ازپساب در جنوب خوزستان

منطقه ای -همایش ملی

مدیریت و -آبزی پروری

 ارتقاء بهره وری منابع آب
 4 1397 اهواز

24 

 بر ومسلنی ذره نانو و سدیم سلنیت خوراکی اثرات قایسهم

 اکسیدانی آنتی دفاع و های کبدی آنزیم رشد، لکردمع

 (Acanthopagrus latus)باله زرد شانک اهیم

 1389  مجله علمی شیالت 
-28سال

 6شماره



 

 غربی واحدهای مزارع پساب آب کیفیت بررسی

 وانامی میگوی پرورش جهت نیشکر
 

 ای منطقه ملی همایش
– 

 و مدیریت پروری آبزی
– 

 منابع از بهروری ارتقا

 آب
 

 1397 

 نامه ویژه(

 مجله

 علمی

 شیالت

 ایران



 تدريس: -6
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 عنوان واحد درسي

 تعداد واحد

 تدريسدانشگاه محل
سال 

 تحصيلي

 نيمسال

ي
ظر

ن
 

ي
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ع
 

ل
او

وم 
د

 

1 
 *  1383 دانشگاه آزاد اسالمي   1  ليمنولوزي  -آز

2 
 * * 1384 دانشگاه آزاد اسالمي    1  ليمنولوزي  -آز

3 
 * * 1384 دانشگاه آزاد اسالمي    1  هيدروبيولوژي  -آز

4 
  * 1385 مجتمع آموزشي جهاد  1 1 شيمي آب 

5 
  * 1386 مجتمع آموزشي جهاد  1 1 شيمي آب 

6 
 *  1385 مجتمع آموزشي جهاد  1 1 سم شناسي 

7 
  * 1386 مجتمع آموزشي جهاد   2 هيدروبيولوژي 



 

 واحد اجرا رحپروژه/ طعنوان رديف
 سمت در

 پروژه/طرح

ســـال   

 شـــروع

 ســـال

 خاتمه

 1383 همكار آبزی پروری جنوب کشور مانیتورینگ هیدرولوژی و هیدروبیولوژی خلیج فارس 1
1386 

 

 1383 همكار آبزی پروری جنوب کشور بررسی وضعیت بهداشتی ماهیان دریایی 2
1387 

 

  1384 همكار موسسه تحقیقات شیالت ( ICZMاماندهی مناطق ساحلی )طرح س 3

 1390 1388 همكار آبزی پروری جنوب کشور پایش آلودگی زیست محیطی در صیدگاههای استان خوزستان 4

5 
بررسی وضعیت بهداشتی میگوی پاسفید غربی با تاکید بر عوامل عفونی و غیر عفونی در 

 چوئبده آبادان
 1386 1385 همكار بزی پروری جنوب کشورآ

 1387 1386 همكار آبزی پروری جنوب کشور بررسی آالینده های خورهای ماهشهر و رودخانه بهمنشیر 6

7 
 ISO/IECطراحی و استقرار سیستم اعتباردهی آزمایشگاه ها بر اساس استاندارد بین المللی 

17025 
  1389 رهمكا آبزی پروری جنوب کشور

 1391 1387 همكار آبزی پروری جنوب کشور پرورش کپور ماهیان هندی 8

 1392 1390 همكار جنوب کشورری آبزی پرو طرح پایش مزارع ماهیان گرمابی 9

 1392 1390 همكار آبزی پروری جنوب کشور بررسی اپیدمیولوژی لكه سفید در میگوی وانامی 10

 1393 1391 همكار آبزی پروری جنوب کشور پایش هورالعظیم 11



 1393 1392 همكار آبزی پروری جنوب کشور مطالعات ارزیابی پرورش ماهیان دریایی در قفس 12

13 
 سواحل بحرکان در ماهی پرورش مزارع محیطی احداث زیست ارزیابی مطالعات طرح

 خوزستان
 1394 1393 همكار ری جنوب کشورآبزی پرو

 1390 1389 همكار آبزی پروری جنوب کشور ایران شیالت توسعه مطالعات 14

15 
بررسی نقش پساب مزارع پرورش ماهی در کیفیت رودخانه گرگر)کارون( با استفاده از 

 شاخص های بنتیک
 1398 1396 همكار آبزی پروری جنوب کشور

 1398 1396 همكار آبزی پروری جنوب کشور  محیطی پرورش ماهی درقفسضوابط و معیارهای زیست  16

17 
های کیفیت زیستی و ¬بررسی کیفیت آب و رسوب دریاچه سد سیمره با استفاده از شاخص

 1398 1396 همكار آبزی پروری جنوب کشور شیمیایی

18 
آب های تعیین میزان توده زنده کفزیان خلیج فارس به روش مساحت جاروب شده در 

 1400 1396 همكار موسسه تحقیقات شیالت استان خوزستان

 1399 1398 همكار آبزی پروری جنوب کشور عوامل و راهكارهای کاهش عارضه سرقرمزی در میگوهای پرورشی مجتمع چوئبده آبادان 19

20 
تعیین زمان آزادی سازی و دوره فصل صید میگو همراه با سنجش پارامترهای اکولوژیكی 

  های شمال-در آب
 1398 1396 همكار موسسه تحقیقات شیالت

21 
های کیفیت زیستی و -بررسی کیفیت آب و رسوب دریاچه سد سیمره با استفاده از شاخص

 1398 1396 همكار آبزی پروری جنوب کشور شیمیایی

      

 



 

 واحد اجرا پروژه/ طرحعنوان رديف
 سمت در

 پروژه/طرح 

 ســـال  

 شـــروع

 ســـال    

 خاتمه

 1387 1386 مجری آبزی پروری جنوب کشور چوئبده آبادان  ی وانامی در میگووضعیت اکولوزی  بررسی 1

مطالعات پسابهای کشاورزی و آبهای لب شور منطقه اهواز و خرمشهر بمنظور  2

 فعالیتهای آبزی پروری
 1392 1388 مجری آبزی پروری جنوب کشور

3 
 1393 1392 مجری جهاد استان بررسی وضعیت اکولوژیک استخرهای پرورش میگوی وانمی )مانیتورینگ(

مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی پرورش کپور ماهیاان هنادی در اساتخرهای  4

 پرورشی مجتمع آزادگان
 مجری آبزی پروری جنوب کشور

1392 1393 

5 
 مجری آبزی پروری جنوب کشور طرح تیالپیا

1398 1399 

 


