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 الف( مشخصات فردي:

 نام و نام خانوادگي: بهناز باقری

 1631سال تولد:

 يکروبيولوژی نفت پژوهشکده علوم پایه کاربردیموضعيت اشتغال:عضو گروه 

مقطع 

 تحصيلي

  گرایش-رشته

س كارشنا

 ي

شییییيکتینکوير و پییییرور  

 ابزیان(

 ازاد تهران شمال

س كارشنا

 ي ارشد

شییییيکتینکوير و پییییرور  

 ابزیان(

 اد تهران شمالاز

 bagheri2731@gmail.comآدرس الكترونيكي:

 

 ج( سوابق پژوهشی : 

مقاالت چاپ شیده در مالیکت علمیی معتدیر داخلیی وخیارکی ییا کنفیران  هیا  -1

 سمينارهاوهمایش های داخلی وخارکی 

عنییوان ماللییه  عنوان مقاله   

 وسال انتشار 

سنده  نام نوی

له  سوول مقا م

مت *  با عک را 

مشیییییییییخ  

 مایيد.فر

عنیییییاوی  

مقییییییاالت 

شده  ئه  ارا

در کنفران  

های یداخلی 

 وخارکی (

چیییاپ 

 شده

نو در   حولی  يک ت آکوآپون

 تغذیه دریانوردان

مایش  1631 هارمي  ه چ

ملییی و دومییي  

همیییایش بیییي  

المللیییی  ییی  

پيشگيری بهداشت 

مداد و  مان دا ر

بر روی  یایی  در

سطحی  شناورهای 

 و زیر سطحی

یایی و   های در یز کلدک ر

 رکيدات بيولوژیکی انهات

مایش  1631 هارمي  ه چ

ملییی و دومییي  

همیییایش بیییي  

المللیییی  ییی  

پيشگيری بهداشت 

مان  مداد و در ا

بر روی  یایی  در

سطحی  شناورهای 

 و زیر سطحی

مکان یابی استخر های پرور   

نده  به آالی که  با تو ماهی 

 های محيطی

ملییی  کنفییران  1395

محیییي  حفاظیییت 

 زیست

 

 

 

   رح های پژوهشی 

 کشاورزی زمينه در استفاده کهت خزر دریای کنوبی حاشيه های کلدک پتانسيل بررسی 

 

 کروم سنگي  فلز آلودگی کاهش توان بر  ریزکلدک توديت تاثير 

 توانمندی سيانوباکتری اسپيرولينا در تالزیه زیستی دکان و دودکان 

 

های نفتی توسط  ندهبررسی اثر نور و هوادهی بر رشد و توان تجزیه زیستی آالی 

 و تحلیل مدل ریاضی آن .Schizothrix spریزجلبک 
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 کت  یترکمه یا تاليف( -4

نام نویسندگان  سال انتشار عنوان کتاب

به ترتي  ذکر 

 شده روی کلد

 

 ترکمه

دستوالعمل آموزشی 

مصنوعی  و پرور تکوير

 ماهی کپور

 

 

حسیي  -بهنیاز بیاقری-دکتیر کليیل بیدراقی

 نوروزی مقدم

  

 دوره کارشناسی -1-1

 

 عنوان پروژه یاپایان نامه

 نغذیه ماهيان آکواریومی

 

 

 ارشد دوره کارشناسی -1-2

 

 عنوان یاپایان نامه

صوالت دذ دو  فی مح سه کي يک و مقای ستم آکوآپون مولی در سي پور مع پرور  ک

 سيستم هيدروپونيک . آکوآپونيک

 

 

             بهناز باقری  : نام ونام خانوادگی   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                                                     
 


