
١

سوابق علمیسوابق علمی
))آموزشی، پژوهشی  و اجراییآموزشی، پژوهشی  و اجرایی( ( 

:اطالعات شخصی -1
مصطفی باقري توانی : نام و نام خانوادگی

مجرد: وضعیت تأهلتنکابن                 : محل تولد19/05/1367:  تاریخ تولد
4681745374: ، کد پستی17خیابان شهید داجلري پالك -فردوسی شرقی-تنکابن-مازندارن: آدرس محل سکونت

09112915822:تلفن همراه) 011(54221369:تلفن
mostafa.bagheri@hotmail.com: پست الکترونیکی

:سوابق تحصیلی -2

معدلتاریخ فارغ التحصیلیرشته تحصیلینام دانشگاه مقطع تحصیلی
138584/16- 1387تکنولوژي شیالتواحد تنکابندانشگاه آزادکاردانی

138771/18- 1389شیالتواحد تنکابندانشگاه آزادکارشناسی
139027/19- 1392بوم شناسی آبزیان شیالتیواحد تنکابندانشگاه آزاد کارشناسی ارشد

: زمینه هاي موردعالقه تحقیقاتی -3
تکثیر و پرورش آبزیان)  2بیولوژي ماهی و آبزیان ) 1
اکولوژي دریا)  4بیوتکنولوژي دریایی                         )  3
بیولوژي دریا) 6اآلودگی دری) 5

: عضویت در مجامع علمی -4
.استان مازندرانام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی سازمان نظعضو -
.هشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمیوباشگاه پژعضو-
.عضو انجمن ارزیابی محیط زیست ایران-
.عضو انجمن ماهی شناسی ایران-
.انجمن هیدرولوژي ایران-
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:امتیازات و تشویقات علمی-5
.1389-1390سال -دانشگاه آزاد اسالمی  -قبولی در مقطع کارشناسی ارشد شاگردین ممتاز در مقطع کارشناسی و ) 1(رتیه 
.1390-1392سال –دانشگاه آزاد اسالمی -در مقطع کارشناسی ارشد و قبولی در مقطع دکتري شاگردین ممتاز  ) 2(رتیه 

:طرح هاي پژوهشی -6
Liza(هاي عضله، کبد و آبشش ماهی کفال طالیی تعیین و مقایسه ي تجمع  فلزات سنگین در بافت )1 aurata ( در

.تا کنون1392: سال اجرا. کل حوزه جنوبی دریاي خزر
Liza(الشه، ماهی کفال طالیی شیمیاییترکیباتوچرباسیدبررسی پروفیل)2 aurata ( در حوزه جنوبی دریاي

.تا کنون-1392: سال اجرا. خزر
در حوزه جنوبی دریاي خزر با استفاده از سیستم ) Liza aurata(ماهی کفال طالیی ارزیابی تجمع  فلزات سنگین )3

.تا کنون-1392: سال اجرا. GISاطالعات جغرافیایی 

:مقاالت علمی چاپ شده در مجالت علمی و پژوهشی -7
مقاالت چاپ شده به زبان فارسی) الف

ماهی و انرژي فیله با فصل تولید مثل و محیط زندگیشیمیاییبیوترکیبات رابطه. 1394. نوروزي، م؛ باقري توانی، م
).تحت داوري. (مجله شیالت دانشگاه تهران.)Liza aurata(کفال طالیی 

،هاي ماهی کفال فلزات سنگین در بافتو مقایسهتجمع .1394. ش؛ امیر جنتی، اقدرتی،م؛ باقري توانی، م؛ نوروزي
Liza(طالیی  aurata(مجله محیط زیست طبیعی دانشگاه تهران .در دو دوره رسیدگی جنسی و استراحت جنسی

).تحت داروي(
،تجمع  فلزات سنگین آرسنیک، سرب، کادمیوم و بررسی. 1393. نوروزي، م؛ باقري توانی، م؛ زندآور، هم؛.مصادقی

در آبهاي)Epinephelus chlorostima(اي جیوه در بافت هاي عضله، پوست و آبشش در هامور منقوط قهوه
).تحت داوري. (تهرانحقیقاتتمجله محیط زیست دانشگاه علوم و . بوشهر

ترکیب شیمیایی ماهی کفال طالیی. 1393. نوروزي، م؛ باقري توانی، م)Liza aurata( در حوزه جنوبی دریاي خزر
)تحت داوري(.فنون شیالتصلنامه علمی پژوهشی علوم و ف. در دو دوره استراحت و رسیدگی جنسی

بررسی شاخص هاي بوم شناختی و زیستی ماکروبنتوزهاي ناحیه مصبی رودخانه. 1393. باقري توانی، م؛ جمالزاده، ح
.81-96، ص 23، شماره دریاشناسیزیستپژوهشیعلمیمجله. 1393. شیرود منتهی به دریاي خزر

شاخص هاي زیستی، پساب کارخانه شن و ماسه برروي اثراتبررسی. 1394. باقري توانی، م؛ نوروزي، م؛ فریدي؛ ش
، 1شماره .)ایرانزیست شناسی(مجله پژوهش هاي جانوري. )استان مازندران(تیروم رودخانه و بوم شناختی محیطی

.20-9ص 
اثر تغییرات شوري و . 1393. باقري توانی، م؛ فغانی، ح؛ نوروزي، مpH طی فصول مختلف بر پراکنش ماکروبنتوزها

.63-70، ص 4شماره . مجله علوم مهندسی محیط زیست. در مصب رودخانه شیرود

:مقاالت چاپ شده به زبان انگلیسی) ب

 Norouzi, M*. Bagheri, M. 2015. The The chemical composition of golden grey mullet
Liza aurata in southern Caspian Sea during sexual rest and sexual ripeness. Journal of the
Bioflux Society AACL Bioflux 4: 517-525p.
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 Norouzi, M*. Bagheri Tavani, M. 2015. The relationship between the biochemical
composition and energy content of the Golden Gray Mullet fillet and its breeding season
and living environment. Cahiers de Biologie Marine. (Under  reviewer).

:)کنفرانس هاي داخل و بین المللی(فهرست مقاالت ارائه شده در مجامع علمی-8
به شهرستان میاندرود ساحلینوارحساسیت زیست محیطی تعیین. تیزرو، ن؛ باقري توانی، م؛ سپهر، م؛ تقی پور، م

11-10. کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیستنهمین . (ESI)محیطی براساس شاخص زیستنشت نفت احتمالی
، دانشگاه تهران1394خرداد 

بخش کالچايساحلینوارحساسیت زیست محیطی تعیین. ، حجمالزادهح؛ .، سقاسم نژاد الکالیه، م؛ باقري توانی
اردیبهشت 24. نخستین کنفرانس منابع طبیعی، محیط زیست و توسعه پایدار. (ESI)محیطی زیستاساس شاخصبر

.، دانشگاه پیام نور خوزستان واحد ایذه1394
بررسی تجمع برخی فلزات سنگین در بافت هاي عضله، . م،باقري توانی، ه؛زندآور، م؛نوروزيم؛.، مصادقی

نخستین کنفرانس ملی . در آبهاي بوشهر) Alectis indicus(پوست و آبشش در گیش گوژ پشت 
.، تهران1394اردیبهشت 31. دستاوردهاي نوین در علوم زیستی و کشاورزي

هامور ماهیتجمع  فلزات سنگین آرسنیک، سرب، کادمیوم و جیوه در بافت هاي عضله، پوست و آبشش دربررسی
. بوشهرآبهاي در) Epinephelus chlorostima(اي منقوط قهوه

فلزات سنگین در بافت هاي عضله، پوست و برخی بررسی تجمع . ، هزندآورم؛،باقري توانی، م؛نوروزيم؛.، مصادقی
Lutjanus(آبشش در سرخو مخطط زرد  imniscatus (دومین همایش ملی و برنامه ریزي، حفاظت . در آبهاي بوشهر

.، تهران داشنگاه شهید بهشتی تهران1393بهمن 26. حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
شاخص هاي زیستی و پساب کارخانه شن و ماسه برروي اثراتبررسی. ، آقابرارنیاگودرزي، زباقري توانی، م؛ فریدي؛ ش

.همدان، 1392آبان9و 8. همایش ملی پژوهش هاي محیط زیست ایران.تیرومرودخانه محیطی
 تغییرات شوري و تأثیر. نوروزي، متوانی، م؛ فغانی، ح؛باقريpH ناحیه مصبی رودخانه شیرود بر الگوي پراکنش

.همدان. 1392آبان، 9و 8. همایش ملی پژوهش هاي محیط زیست ایران. ماکروبنتوزها
 اثر تغییرات شوري و . توانی، م؛ فغانی، ح؛ نوروزي، مباقريpH بر پراکنش ماکروبنتوزها طی فصول مختلف در مصب

.گیالن. 1392شهریور 5-7آبزي دانشگاه ، جانورانعلومملیهمایش. رودخانه شیرود
 بررسی تنوع و تراکم درشت بی مهرگان کفزي مصب رودخانه شیرود با استفاده از . توانی، م؛ فغانی، ح؛ نوروزي، مباقري

. بوشهر. 1392ر آذ29و 28. سومین همایش ملی کشاورزي، آّبزیان و غذا. شاخص هاي بوم شناختی

:دوره هاي علمی و عملی -9
).فنی حرفه اي(آموزشگاه کاووس تنکابن . ICDL ،1385آموزش هفت مهارت -
).فنی حرفه اي(آموزشگاه افق تنکابن . GIS ،1392نرم افزار آموزش-
.SPSSاز نرم افزار استفادهمهارت -

:فعالیتهاي اجرایی -10
شیالت و بیولوژي دریا در قالب همکاري علمی و تحقیقاتی با دانشگاه آزاد اسالمی واحد تحقیقات کارشناس آزمایشگاه -

.تنکابن


