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 Chanos chanosپرورش خامه ماهي

(Forsskal1775) در  در استخرهاي خاكي

 منطقه تياب

مجله علمي 

شيالت 

 ایران

علمی 

پژوه

 شی
1375 4 

 حجت اله فروغی فرد

   مسعود غريب نيا 

2 
  Chanos chanosماهي  پرورش خامه

(forsskall 1775)  در حوضچه هاي بتوني 

مجله علمي 

شيالت 

 ایران

علمی 

پژوهش

 ی

761

 حجت اله فروغی فرد 3 5

6 
هيدرو لوژي و هيدروبيولوژي 

 رودخانه چالوس ،

مجله علمي 

شيالت 

 ایران

علمی 

پژوهش

 ی

761

5 4 

مژگان روشن طبری ، 

اصغر عبدلی ،کبری 

تکميليان ،شعبان 

 حجت اله ف پور نج

 فروغی فرد

9 

 ) برخي تاثيرات اكولوژیك خامه ماهي

Chanos chanos )  بر استخر هاي پرورش

 . ( Penaeus indicus)ميگوي سفيد هندي 

مجله 

پژوهش و 

سازندگي  

)در 

 اموردام (

علمی 

پژوهش

 ی

764

 حجت اله فروغی فرد 61 3

9 

بررسي تغيرات اكسيژن محلول 

هاي پرورش وشفافيت آب در استخر

 ميگوي تياب

مجله علمي 

شيالت 

 ایران

علمی 

پژوهش

 ی

764

3 3 

علی اکبر صالحی و 

 حجت اله فروغی فرد

3 

 Siganus مولد سازي صافي ماهي گونه

sutor بتونی دراستان  درحوضچه هاي

 هرمزگان 

مجله 

پژوهش و 

سازندگي  

)در 

علمی 

پژوهش

 ی
1381 

 67و65

 

 حجت اله فروغی فرد



 اموردام (

1 

ررسي جنس بستر ومواد آلي موجود ب

در رسوبات و ارتباط آن با تراكم و 

تنوع بنتوزها در استخرهاي پرورشي 

 ومحتویات معده ميگو در منطقه تياب

مجله 

پژوهش و 

سازندگي  

)در 

اموردام و 

 آبزیان (

علمی 

پژوهش

 ی
 67و65 1381

حسن اکبری ، محمد 

حجت صدیق مرتضوی 

و  اله فروغی فرد

 فرشته سراجی

4 

بررسي اپي فيتها وچراكنندگان 

موجوددركشت وپرورش جلبك قرمز 

Gracilaria corticata در حوضچه هاي

 فایبرگالس

مجله 

پژوهش و 

سازندگي  

)در 

اموردام و 

 آبزیان (

علمی 

پژوهش

 ی
1383 53 

حسن اکبری فرشته 

حجت اله  سراجی و

 فروغی فرد

5 

بررسي اثرات برخي از عوامل محيطي 

 Gracilariaجلبك قرمز  بر روي رشد 

corticata   در حوضچه هاي فایبرگالس 

. مجله 

پژوهش و 

سازندگي 

)در منابع 

 طبيعي (

علمی 

پژوهش

 ی
1383 54 

 حجتحسن اکبری ، 

و  فرد فروغی اله

 شهره اشرف زاده

73 

شت ك محيطوبررسي اثراوره 

TMRLجلبك قرمزدشربرGracilaria corticata 

 هيایط آزمایشگرادرش

علمي مجله 

شيالت 

 ایران

علمی 

پژوهش

 ی
1384 1 

  حجت اله فروغی فرد

، حسن اکبر یو 

 اسماعيل تازیکه

77 
بررسي اثرتراكم هاي مختلف 

  Gracilaria corticataجلبك قرمزدشردر

 درحوضچه هاي فایبرگالس

مجله علمي 

شيالت 

 ایران

علمی 

پژوهش

 ی
1384 

)تابست

 2ان (

حسن اکبری ، محمد 

حجت رضا حسينی  و 

 اله فروغی فرد

72 

.مقایسه رشد و رسيدگي جنسي در 

  Siganus sutorصافي ماهيان گونه هاي 

در حوضچه هاي بتوني  Siganus javusو   

 در استان هرمزگان

مجله 

پژوهش و 

سازندگي  

)در 

اموردام و 

 آبزیان (

علمی 

پژوهش

 ی
1384 58 

 حجت اله فروغی فرد

 ، بهنام دقوقی

76 
الرو ميگوی بررسی تاثير سن پسث 

در ميزان رشد   p. indicusسفيد هندی 

 وتوليد محصول نهائی

مجله 

پژوهش و 

سازندگي  

)در 

اموردام و 

 آبزیان (

علمی 

پژوهش

 ی
1386 73 

غالمعباس زرشناس ، 

بهروز قره وی  ، 

 حجت اله فروغی فرد

، اسماعيل تازیکه و 

 علی اکبر صالحی



79 
با   Siganus sutorتکثير ماهی صافی 

و   LHRHa2تفاده از هورمون های اس

HCG در استان هرمزگان 

مجله علمي 

شيالت 

 ایران

علمی 

پژوهش

 ی

1385 1 

 حجت اله فروغی فرد

، غالمعباس زرشناس ، 

اسماعيل تازیکه و 

 بهروز قره وی

79 
بيولوژی توليد مثل ماهی صافی گونه 

Siganus sutor  در محيط پرورشی 

مجله علمي 

شيالت 

 ایران

علمی 

وهشپژ

 ی

1388 3 

 حجت اله فروغی فرد

، بهنام دقوقی  ، 

 یوسف آفتابسوار

 

73 
مقایسه اثرات هندلينگ پس از صيد ، 

بر کيفيت و راندمان ميگوی پرورشی 

 استان هرمزگان

مجله 

آبزیان و 

شيالت 

دانشگاه 

آزاد بندر 

 عباس

علمی 

پژوهش

 ی
1381 

پيش 

شماره 

1 

یوسف آفتابسوار 

،سيد حسن جليلی ، 

حجت لکوتی ، محسن م

،  اله فروغی فرد

 شهروز طاهری

71 
ارزیابی اقتصادی پرورش ميگوی سفيد 

 هندی در استان هرمزگان

مجله 

آبزیان و 

شيالت 

دانشگاه 

آزاد بندر 

 عباس

علمی 

پژوهش

 ی
1381 

پيش 

شماره 

2 

 حجت اله فروغی فرد

 ،عيسی کمالی

74 

مقایسه رشد ، بقا و توليد نهائی 

يستم پرورش ميگوی سفيد هندی در س

تک گونه ای و توام با ميگوی ببری 

 سبز در منطقه تياب

مجله 

آبزیان و 

شيالت 

دانشگاه 

آزاد بندر 

 عباس

علمی 

پژوهش

 ی
1381 

پيش 

شماره 

2 

اسماعيل تازیکه ، 

 فرد حجت اله فروغی

، غالمعباس زرشناس ، 

علی اکبر صالحی ، 

 ورجیتمحمد رضا 

75 
تاثير دما وتغذیه جلبکی بر تراکم 

در شرایط  Brachionus plicatilisروتيفر 

 آزمایشگاهی

مجله 

آبزیان و 

شيالت 

دانشگاه 

آزاد بندر 

 عباس

علمی 

پژوهش

 ی
1381 

پيش 

 3شماره

حامد عبدالهی فينی 

،مازیار یحيوی ، 

عليرضا ساالر زاده ، 

 حجت اله فروغی فرد

،مریم معزی ، 

 غالمعلی اکبر زاده

23 
ی ) بررسی تغذیه طبيعی سنگسر معمول

Pomadasys kaacan   در آب های استان )

 هرمزگان

مجله 

آبزیان و 

شيالت 

دانشگاه 

آزاد بندر 

 عباس

علمی 

پژوهش

 ی

1381 

 زمستان

 9شماره 

حجت عيسی کمالی ، 

،  اله فروغی فرد

رضا دهقانی ، و علی 

 ساالری پوری

27 

روتيفر غنی شده  اثر بررسی

با پروبيوتيک بر ميزان 

الرو  بازماندگی و مقاومت

 Litopenaeueميگوی سفيد غربی 

vannamei  دربرابر تنش های

 شوری و فرمالين

مجله 

آبزیان و 

شيالت 

دانشگاه 

آزاد بندر 

 عباس

SID 1311  

نسيم نجمی ، مازیار 

یحيوی، فلورا محمدی 

حجت اله زاده، 

، هومن  فروغی فرد

 پور خسرو
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Effect of Dietary Probiotic on Survival 

and Growth of Penaeus indicus 

Cultured Shrimps 
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Advances 

26 

تعيين برخی از پارامترهای 

موثر بر رشد و شکوفائی 

 Cochlodinium داینو فالژله

polykrikoides 

مجله 

علمی 

شيالت 

 ایران

SID 7657 

شماره 

2 
تابست

ان 

1931 

عيسی عبدالعليان ، 

کيومرث روحانی 

قادیکالئی ، مریم 

حجت اله معزی ، 

، غالمعلی  فروغی فرد

اکبر زاده ، محمد 

ا صدیق مرتضوی ، رض

دهقانی ، مسعود 

غریب نيا و فاطمه 

 بناروئی

29 

بررسی  اثرات ناپلی آرتميای 

غنی شده با اسيد های چرب 

 EPAغير اشباع بلند زنجيره )

( بر رشد وبازماند  DHAو 

گی پست الرو ميگوی پاسفيد ) 

Litopenaeus vanamei ) 

مجله 

علوم و 

فنون 

 دریائی

SID 7657 

شماره 

9 
پائيز 

31 

سرو ، هومن پورخ

مازیار یحيوی ، 

امير هوشنگ بحری ، 

 حجت اله فروغی فرد

 ، نسيم نجمی

29 

تعيين طول بلوغ، هم 

آوری، نسبت جنسی وفصل 

تخمریزی ماهی شوریده 

(Otolithes ruber  در آب های )

 استان هرمزگان  

مجله 

آبزیان و 

شيالت 

دانشگاه 

آزاد بندر 

 عباس

SID 7657 

شماره 

11 

پائيز 

31 

حجت لی ، عيسی کما

،  اله فروغی فرد

 رضا دهقانی 

23 

اثر غلظت های متفاوت جلبک 

Chlorella  بر رشد وبازماندگی

Artemia franciscana 

مجله 

آبزیان و 

شيالت 

دانشگاه 

آزاد بندر 

 عباس

SID 7652 

شماره 

19 

بهار 

32 

، جواد ساالر محمدی

می مازیار یحيوی ، 

حجت ، مسعود سجادی

  اله فروغی فرد

21 

ررسی اثرمحيط کشت گيالرد ب

در شور یهای مختلف بر 

تراکم و نرخ رشد ریز 

در  Chlorella vulgarisجلبک )

 شرایط آزمایشگاهی

مجله 

آبزیان و 

شيالت 

دانشگاه 

آزاد بندر 

 عباس

SID 7656 

شماره 

22 

زمستا

 39ن 

مينا عماد آبادی 

، عليرضا ساالر زاده

  حجت اله فروغی فرد

24 
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1 

 شمسي هجري

هشتمين همایش   

ملي شيالت ایران 

) دومين همایش 

آبزي پروري (. 

تهران ، ایران 

بهمن  24 -23،

7611 

  ايران

 Chanosپرورش خامه ماهي

chanos (Forsskal1775)  در

در منطقه  استخرهاي خاكي

 تياب

حجت اله فروغی فرد   

      * مسعود غريب نيا

 سال ماه روز

28-25 11 1377 

 ميالدي

 سال ماه روز

   

2 

 شمسي هجري

Sultan Qaboos 

University 
  عمان

Some Ecological Effects of Milk 

fish (chanos chanos ) on Indian 

white shrimp farms 
H. Fourooghi fard *      

 سال ماه روز

   

 ميالدي

 سال ماه روز

8-10 01 2001 

3 

 شمسي هجري

دومين همایش 

 ميگو ،   بوشهر،  

بهمن ماه  2-1

81 

 بوشهر ايران

بررسی امکان  پرورش ميگوي 

  Penaeus monodonببري سياه )

ایط (تا سایز بازاری در شر

 آب وهوائی استان هرمزگان

حميد عبداله پور بی 

حجت اله فروغی ریا ، 

 فرد
*      

 سال ماه روز

2-1 11 1381 

 ميالدي

 سال ماه روز

   

4 

 شمسي هجري
دومين كنگره 

بيولوژي كاربردي 

، مشهد ، ایران  

      7646ه مهرما -5-4

 مشهد ايران

مقایسه اثر اوره و نيترات 

پتاسيم بر روي رشد وتوليد 

 Gracilaria corticataجلبك قرمز  
 در حوضچه هاي فایبر گالس

حجت اله حسن اکبری ، 

و اسماعيل فروغی فرد 

 تازیکه
*      

 سال ماه روز

1-8 7 1383 

 ميالدي



 سال ماه زرو

   

6 

 شمسي هجري

اولين کنگره 

سيتوتکنولوژی و 

 کاربرد های آن 
 مشهد ايران

مطالعه ناهنجاری های 

ایجاد شده برروی سلول های 

جنين توتيای 

 Echinometra mathaeiدریائی

ناشی از سميت فلز سنگين 

 جيوه

الهه صدری پور ،ناصر 

مهدوی شهری ، محمد 

مرتضوی ،فرشته  صدیق

قاسم زاده ، فرشته 

اله  حجتسراجی ، 

، مژگان  فروغی فرد

سلطانی ، الهام 

 محمدی و وحيده قرانی

*      

 سال ماه روز

21-21 8 1387 

 ميالدي

 سال ماه روز

   

5 

ه اولين کنگر شمسي هجري

ژی و سيتوتکنولو

  کاربرد های آن 

 ايران

 مشهد

بهره گيری از تکنيک سيتو 

مورفو لوژی به 

منظورمطالعه سير تکوین 

جنين توتيای 

 Echinometra mathaeiدریائی

هه صدری پور ،ناصر ال

مهدوی شهری ، محمد 

صدیق مرتضوی ،فرشته 

قاسم زاده ، فرشته 

اله  حجتسراجی ، 

، مژگان  فروغی فرد

سلطانی ، الهام 

 مدی و وحيده قرانیمح

*      

 سال ماه روز

21-21 8  

 ميالدي

 ماه روز
 سال

  
 

7 

شانزدهمين  شمسي هجري

کنفرانس سراسری  

و چهارمين 

کنفرانس بين 

المللی زیست 

-29شناسی ایران 

 شهریور  26

 ايران

 مشهد

  LC50نده تعيين غلظت کش

کلرید کادميوم و 

هيدروکربن های نفتی و 

مطالعه اثرات هيستو 

پاتولوزیک آن بر کبد خامه 

 Chanos chanosماهی 

نرگس امرالهی بيوکی 

،محمد صدیق مرتضوی 

حجت اله فروغی فرد ،

،آزاده عتباتی و 

 مسعود غریب نيا

*      

 سال ماه روز

26-23 5 1381 

 ميالدي

 سال ماه روز

   

8 

شانزدهمين  شمسي هجري

کنفرانس سراسری  

و چهارمين 

کنفرانس بين 

المللی زیست 

-29شناسی ایران 

 شهریور  26

 مشهد ايران

بررسی تغذیه طبيعی ماهی 

(  Otolithes rubber شوریده ) 

در آبهای استان هرمزگان ) 

 خليج فارس
، رضا  عيسی کمالی 

حجت اله دهقانی و 

  فروغی فرد

 

*      

 سال ماه روز

26-23 5 1381 

 ميالدي

 سال ماه روز

   

      *یوسف آفتابسوار  CSWتاثير هندلينگ به روش  بوشهر ايرانسومين همایش ملی  شمسي هجري 1



ميگوی ایران  سال ماه روز

 آذر ماه 79و79
بر حفظ کيفيت ميگوی 

 پرورشی در استان هرمزگان
،سيد حسن جليلی 

، سليم شریفيان 

،   محسن ملکوتی 

حجت اله فروغی ، 

، شهروز  فرد

 طاهری

 

16-14 1 1381 

 ميالدي

 سال ماه روز

   

11 

سومين همایش ملی  شمسي هجري

ميگوی ایران 

 آذر ماه 79و79

 بوشهر ايران

پرورش تک گونه ای ميگوی 

 Penaeus semisulcatusببری سبز )

( در استخر های پرورشی 

استان  –منطقه تياب 

 هرمزگان

اسماعيل تازیکه 

، غالمعباس 

زرشناس ،مازیار 

حجت اله یحيوی ، 

و  ،  فرد فروغی

 العليانعيسی عبد

*      

 سال ماه روز

16-14 1 1381 

 ميالدي

 سال ماه روز

   

11 

سومين همایش ملی  شمسي هجري

ميگوی ایران 

 آذر ماه 79و79

 ايران

بررسی اثر جلبک تاژک    بوشهر

بر پرورش  .Cochlodinium spدار 

 زارع منطقه تيابميگو در م

دانيال اژدری ، عباس 

حجت اله متين فر ، 

  فروغی فرد

*      

 سال ماه روز

16-14 1 1381 

 ميالدي

 سال ماه روز

   

12 

سومين همایش ملی  شمسي هجري

ميگوی ایران 

 آذر ماه 79و79

 ايران

ابی اقتصادی  پرورش ارزی بوشهر

ميگوی سفيد هندی در استان 

 هرمزگان

،  حجت اله فروغی فرد

 عيسی کمالی 

*      

 سال ماه روز

16-14 1 1381 

 ميالدي

 سال ماه روز

   

13 

سومين همایش ملی  شمسي هجري

ميگوی ایران 

 اهآذر م 79و79

 بوشهر ايران

مقایسه رشد ، بقا و توليد 

نهائی ميگوی سفيد هندی در 

سيستم پرورش تک گونه ای و 

توام با ميگوی ببری سبز 

 در منطقه تياب

 

اسماعيل تازیکه 

 حجت اله فروغی، 

، غالمعباس  فرد

زرشناس ، مازیار 

یحيوی ،  علی 

اکبر صالحی، 

 محمد رضا تورجی

*      

 سال ماه روز

16-14 1 1381 

 ميالدي

 سال ماه روز



   

14 

نخستين همایش  شمسي هجري

ملی فرآوری و 

بهداشت فرآورده 

 23-21های شيالتی

 بهمن

 ايران
بندر 

 انزلی

موجود  تيوضع یبررس

آن  ريو تاث نگيهندل

در  یپرورش یگويم تيفيبرک

 زگاناستان هرم

یوسف آفتابسوار 

،سيد حسن جليلی 

، سليم شریفيان 

،   محسن ملکوتی 

حجت اله فروغی ، 

، شهروز  فرد

 طاهری

*      

 سال ماه روز

   

 ميالدي

 سال ماه روز

   

16 

کنگره بين   شمسي هجري

المللی بيولوژی 

 77و 73کاربردی

 شهریور  

 مشهد ايران

بررسی توليد مثل ماهی 

  Atrobucca nibeشوریده تيره ) 

 (در آبهای دریای عمان 

عيسی کمالی ، رضا 

حجت اله دهقانی ، 

، جينا  فروغی فرد

 خياط زاده

      

 سال ماه روز

11-11 5 1311 

 ميالدي

 سال ماه روز

   

15 

همایش  نخستين شمسي هجري

 ملی جلبک شناسی

  

بررسی عصاره جلبک های 

ماکروسکوپی به عنوان مکمل 

یا محيط کشت جایگزین برای 

 Isocrysis galbanaمکروآلگ 
کيومرث روحانی 

قادیکالئی ، عيسی 

حجت عبدالعليان ، 

،رضا  اله فروغی فرد

دهقانی ، انگ وینگ 

 کئونگ

      

 سال ماه روز

26-23 5 1311 

 ميالدي

 سال ماه روز

   

17 

نخستين همایش  شمسي هجري

 جلبک شناسی ملی

 تهران ايران
تعيين پارامتر های موثر 

بر رشد و شکوفائی جلبک 

Cochlodinium polykrikoides 

ان ،  عيسی عبدالعلي

کيومرث روحانی 

قادیکالئی ، مریم 

حجت اله معزی ،  ، 

،  مسعود  فروغی فرد

غریب نيا ، رضا 

دهقانی ، غالمعلی 

اکبر زاده ،کاظم 

خدادادی جوکار ، 

 فاطمه بناروئی

      

 سال ماه روز

26-23 5 1311 

 ميالدي

 سال ماه روز

   

18 

نخستين همایش  شمسي هجري

 جلبک شناسی ملی
 ایران

 تهران

مطالعه تاثير دوغاب خاک 

رس به منظور کنترل فيزیکی 

 شکوفائی  مضر جلبک 

Cochlodinium polykrikoides   

مریم معزی ، کيومرث 

روحانی قادیکالئی ، 

عيسی عبدالعليان ، 

،  حجت اله فروغی فرد

فاطمه بناروئی ، 

 سال ماه روز      

26-23 5 1311 



 مسعود غریب نيا ميالدي

 ماه روز
 سال

  
 

11 

اولين همایش ملی  شمسي هجري

آبزی پروری 

آذر  4-5ایران

 ماه

 ایران

بندر 

 انزلی

برخی پارامتر های رشد 

ماهی سوکال در محيط پرورشی 

ر شرایط آب و هوائی د

 استان هرمزگان

 ، حجت اله فروغی فرد

کيومرث روحانی 

عيسی قادیکالئی ، 

عيسی کمالی ،

و مسعود  عبدالعليان 

       غریب نيا

 سال ماه روز

1-8 1 1311 

 ميالدي

 سال ماه روز

   

21 

ولين همایش ملی ا شمسي هجري

آبزی پروری 

آذر  4-5ایران

 ماه

 ایران
بندر 

 انزلی

 .B بررسی اثر روتيفر ) 

plicatilis  غنی شد ه با )

 .Lactobacillus sppپروبيوتيک 

بر شاخص های رشد و باز 

ماندگی الروميگوی سفيد 

 ( (Litopenaeus vannameiغربی 
 

نسيم نجمی  ، مازیار 

فلورا محمدی یحيوی ، 

 حجت اله، زاده 

هومن پور فروغی فرد 

 خسرو  

      

 سال ماه روز

1-8 1 1311 

 ميالدي

 سال ماه روز

   

21 

اولين همایش ملی  شمسي هجري

آبزی پروری 

آذر  4-5ایران

 ماه

 ایران
بندر 

 انزلی

بررسی اثرناپلی  آرتميای 

ده با اسيد های چرب غنی ش

غير اشباعبلند زنجيره 

(EPA وDHD  بر رشد و باز )

ماندگی الروميگوی سفيد 

 ( (Litopenaeus vannameiغربی 

هومن پور خسرو  ، 

مازیار یحيوی ، 

فلورا محمدی زاده ، 

و فروغی فرد  حجت اله

 نسيم نجمی 

      

 سال ماه روز

1-8 1 1311 

 يالديم

 سال ماه روز

   

22 

اولين همایش ملی  شمسي هجري

آبزی پروری 

آذر  4-5  ایران

 ماه

 
بندر 

 انزلی

بررسی اثر تغذیه دوگونه 

 Isochrysisاز ميکرو آلگ 

galbana  وChaetoceros muelleri 

کشت داده شده با عصاره 

جلبک های ماکروسکوپی به 

ان غذای زنده الرو عنو

 Penauesميگوسفيد هندی  

indicus 

کيومرث روحانی 

قادیکالئی ، عيسی 

حجت عبدالعليان ، 

،رضا  اله فروغی فرد

دهقانی ، غالمعلی 

       اکبر زاده

 سال ماه روز

1-8 1 1311 

 ميالدي

 سال ماه روز

   



23 

 First International شمسي هجري

Larviculture 

Conference in 

Iran 

 IRAN 

Karaj Effect of  temperature and 

tank size on hatching  rate 

and survival of eggs and 

larvae of Orange-spotted 

grouper ( Epinephelus 

coioides)   

Hojatollah 

fourooghifard , 

Kiumars Rohani-

Ghadikolaei, Eessa 

Abdolalian , Maryam 

Moezi , Eessa Kamali 

, Msoud Gharibnia 

 *     

 سال ماه روز

12-11 12 2012 

 ميالدي

 سال ماه روز

   

24 

  شمسي هجري

IRAN 

Karaj Evaluation of seaweed 

extracts as a supplement or 

alternative culture medium 

for microalga Chaetoceros 

muelleri 

Kiumars Rohani-

Ghadikolaei , Eessa 

Abdolalian , 

Hojatollah 

fourooghifard ,, 

Maryam Moezi ,Reza 

Dehghani 

 *     

 سال ماه روز

12-11 12 2012 

 يميالد

 سال ماه روز

   

26 

 شمسي هجري

اولين 

همایش ملی 

شيالت و 

آبزیان 

  ایران

 بندرعباس ايران

بررسی شاخص های 

رشد و مقاومت 

الرو ميگوی سفيد 

 Litopenaeusغربی ) 

vannamei  تغذیه شده

از روتيفر ) 

Brachionus plicatilis  )

غنی شده با 

 تيکپروبيو

نسيم نجمی ، 

مازیار یحيوی ، 

فلورا محمدی 

زاده ، حجت اله 

فروغی فرد ، 

 هومن پورخسرو

 *     

 سال ماه روز

23-21 1 1311 

 ميالدي

 سال ماه روز

   

25 

 شمسي هجري

همايش ملی 

پدافند غير 

عامل در بخش 

 کشاورزی

 ايران
جزيره 

 قشم

اثر  یبررس

مختلف  یغلظتها

دوغاب خاک رس و 

ماده منعقد 

( جهت PACه )کنند

 ، یمعز مریم

 عيسی

 عبدالعليان،

 کيومرث

 روحانی

*      

 سال ماه روز

21 1 1312 

 ميالدي

 سال ماه روز



   

کنترل جلبک تازک 

 Cochlodiniumدار

polykricoides  

 ، قادیکالئی

 اله حجت

 و  فرد فروغی

 غریب مسعود

 نيا

27 

 شمسي هجري

پانزدهمين 

همايش صنايع 

 دريائی

 ايران
جزيره 

 کيش

شکوفائی های مضر 

جلبکی و تهدیدات آن 

بر اکوسيستم های 

دریائی : با تاکيد بر 

 Cochlodinium دینوفالژالی

polykricoides  

 رثکيوم

 روحانی

 ، قادیکالئی

 عيسی

 عبدالعليان،

 اله حجت

و   فرد فروغی

  یمعز مریم

*      

 سال ماه روز

21-28 1 1312 

 ميالدي

 سال ماه روز

   

28 

 شمسي هجري

سومين همايش 

ملی کشاورزی  

 آبزيان و غذا

 بوشهر ايران

 جلبک اثر رسیبر

 دینوفالژالی

Cochlodinium polykrikoides  

بر رشد و بقای بچه 

ميگوی وانامی 

(Litopenaeus vannamei) 

 روحانی کيومرث

 مسعود قادیکالیی

 عيسی ،نيا غریب

،  عبدالعليان

 فروغی اله حجت

 معزی مریم ، فرد

*      

 سال ماه روز

21-28 1 1312 

 يالديم

 سال ماه روز

   

21 

 شمسي هجري

دومين 

همایش 

ملی شيالت 

 و آبزیان

 

اسفند   8-7

12 

 ايران
بندر 

 عباس

بررسی اثر افزایش دما  

ناشی از آلودگی های 

حرارتی،  بر روند رشد 

گونه از   9ومرگ ومير 

آبزیان آب 

 ، Cholorella vulgarisشور)

Cheatocerus mullier ، 

Brachionus plicatilis  و 

Saccostrea cucullata )  در

 شرایط آزمایشگاهی

حجت اله فروغی 

فرد، محمد صدیق 

مرتضوی،  مریم 

معزی  عيسی 

عبدالعليان، 

عيسی کمالی و 

کيومرث روحانی 

 قادیکالئی

 *     

 سال ماه روز

8-7 12 1312 

 ميالدي

 سال ماه روز

   

31 

دومين همايش  شمسي هجري

بين المللی 

اقيانوس 

 شناسی

 تهران ايران

برداشت زيتوده جلبک 

Nanochloropsis oculata 
با استفاده از روش 

 الکترو فلوکوالسيون

 روحانی کيومرث

، علی  قادیکالئی

 عيسی جابری، 

عبدالعليان، 

 سال ماه روز      *

31-21 11 1312 



و   یزمع مریم ميالدي

 فروغی اله حجت

   فرد
 سال ماه روز

   

31 

همایش ملی  شمسي هجري

منطقه  –

ای آبزی 

پروری 

ماهيان 

دریائی ) 

توسعه 

پایدار 

پرورش 

ماهی در 

 قفس(

 اهواز ايران

گونه       یصاف یماه ريتکث

Siganus sutor  و پرورش

 6/2الرو تامرحله 

 یمتر یسانت

حجت اله فروغی 

 کيومرثفرد ، 

 قادیکالئی روحانی

همایون حسين 

 زاده صحافی، 

 عيسی

عبدالعليان، 

و   یمعز مریم

عبداله اسماعيل 

   زاده

 *     

 سال ماه روز

113-11 12 14 

 ديميال

 سال ماه روز

3-1 3 2115 

32 

   هجري شمسي

         

 سال ماه روز

   

 ميالدي

 سال ماه روز

   

 

 هجري شمسي

           

 سال ماه روز

   

 ميالدي

 سال ماه روز

   

 

 هجري شمسي

 سال ماه روز           

   



 ميالدي

 سال ماه روز

   

 

 هجري شمسي

           

 سال ماه روز

   

 يميالد

 سال ماه روز

   



 طرحهاي پژوهشي پايان يافته يا در دست اجرا : –بند ب 

 

ف
ي
د
ر

 

عنوان 

 پروژه/طرح
 شماره مصوب

نوع 

تحقي

 *ق

واحد 

 اجرا

اسامی 

همکاران 

شامل نام 

 متقاضی

وضعي

ت 

** 

سال 

 شروع

سال 

خات

 مه

شماره 

 ثبت

گزارش 

 نهايي

7 

بررسي امكان 

پرورش خامه 

ماهي در تانك 

هاي بتوني و 

 استخر هاي خاكي

97 

091010000-  

00-  

پروژ

 ه

بندر 

 عباس

حجت اله 

 فروغی فرد  

مسعود غریب 

نيا ، علی 

اکبر صالحی ، 

اسماعيل 

تازیکه ، 

کاووس 

خورشيدیان ، 

 عباس متين فر

خاتم

ه 

یافت

 ه

1790 
179
6 

092/37 

2 

بررسي امكان 

مولد سازي صافي 

ي ماهيان بوم

 استان هرمزگان

31 
0910107000
- 

09 

پروژ

 ه

بندر 

 عباس

حجت اله 

،  فروغی فرد

عباس متين فر 

، بهروز قره 

وی ، اسماعيل 

تازیکه ، حسن 

اکبری ، 

بهنام دقوقی 

، ناصر 

 آقاجری 

خاتم

ه 

یافت

 ه

1797 
173

0 
170/30 

6 

بررسي امكان 

تكثير ماهي 

صافي گونه 

Siganus sutor  در

 استان هرمزگان

97 

0910107000
- 

00 

پروژ

 ه

بندر 

 عباس

حجت اله 

 فروغی فرد

غالمعباس ،

زرشناس ، 

اسماعيل 

تازیکه  ، 

بهروز قره وی 

جليل ، 

معاضدی ، 

 آقاجری  شيوا

خاتم

ه 

یافت

 ه

1731 
173

0 

1670/

37 

9 

ارزیابي عملكرد 

سایت هاي تكثير 

وپرورش ميگو در 

 استان هرمزگان

37007-000-

01-000000-

007-0 
 

پروژ

 ه

 بندر

 عباس

حجت اله 

 فروغی فرد

سعيد ،

، مسندانی 

 بهروز قره وی 

، اسماعيل 

تازیکه 

غالمعباس ،

 زرشناس ،

آقاجری  شيوا

، محمد رضا 

 حسن نيا

خاتم

ه 

یافت

 ه

1737 
173

0 

1107/

32 

9 

هيدرولوژي و 

هيدرو بيو لوژي 

رود خانه هاي 

چالوس و 

 سردابرود

71- 

071024000 
-03 

پروژ

 ه
 ساري

مژگان روشن 

، اصغر طبری 

عبدلی ، 

شعبان نجف 

حجت پور ، 

اله فروغی 

حسام ،  فرد

کياکجوری ، 

کبری 

تکميليان ، 

حسن فضلی ، 

عليرضا کيهان 

ثانی ، محمد 

 علی افرائی 

خاتم

ه 

یافت

 ه

1791 
179

0 
- 

3 

بررسی وضعيت 

مدیریت پرورش 

در مزارع پرورش 

ميگوی منطقه 

 تياب

78/002/002 

 

پروژ

 ه

بندر 

 عباس

علی اکبر  

    حیصال

بهروز  قره 

اسماعيل  وی

تازیکه ، حسن 

حجت ،  اکبری

اله فروغی 

کيو مرث  فرد

روحانی ، 

فرشته سراجی 

، غالمعلی 

اکبر زاده ، 

خاتم

ه 

یافت

 ه

1793 
179

3 

/گ 002

 1797ن 



محمود 

،  ابراهيمی

فریبرز 

،  احتشامی 

عباس متين فر 

محمد رضا ،

محرابی کاووس 

 خورشيدیان 

1 

بررسي تا ثير 

ت الرو سن پس

ميگوي سفيد 

هندي در ميزان 

رشد وتوليد 

 نهائي

79- 

0710143000- 
01 

پروژ

 ه

بندر 

 عباس

بهروز  قره 

علی وی ،  ، 

اکبر صالحی  

حجت اله  ، 

،  فروغی فرد

اسماعيل 

تازیکه ، حسن 

اکبری،  

غالمعلی اکبر 

زاده ، سيروس 

راست روان ، 

غالمعباس 

 زرشناس 

خاتم

ه 

یافت

 ه

1797 
173

0 

1617/

37 

4 

 

تعيين بهترین 

تراكم ذخيره 

سازي ميگوي 

سفيد هندي در 

 منطقه تياب

80 

-071043000 
01 

پروژ

 ه

بندر 

 عباس

علی اکبر  

صالحی ، 

بهروز  قره 

حجت وی   ،  

اله فروغی 

، حسن   فرد

اکبری،  سعيد 

تمدنی ،  

غالمعباس 

زرشناس ، 

محمد رضا 

 محرابی 

خاتم

ه 

یافت

 ه

1730 
173

0 

 

1077/

30  

5 

امكان  بررسي

پرورش جلبك 

قرمز گراسيالریا 

در تانك هاي 

 فایبر گالس

81 

-0710143000 
-05 

پروژ

 ه

بندر 

 عباس

 حسن اکبری ،

حجت اله 

،  فروغی فرد

اسماعيل 

تازیکه ، 

شهره اشرف 

، علی  زاده 

اکبر صالحی ، 

محمد رضا 

 حسينی 

خاتم

ه 

یافت

 ه

1730 
173

1 
137/37  

73 

بررسي مقایسه 

رشد وتوليد 

ميگوي نهائي 

سفيد هندي و 

ببري سبز 

درسيستمهاي 

پرورشي تك گونه 

اي و دو گونه 

اي در منطقه 

تياب ) پروژه 

 استاني

 استاني
استا

 ني

بندر 

 عباس

عباس متين فر 

، غالمعباس 

حجت زرشناس ، 

اله فروغی 

بهروز ،  فرد

قره وی ، 

عبدامهدی 

ایران ، حسن 

 اکبری ،

خاتم

ه 

یافت

 ه

1731 
173

0 

استان

 ي

77 

 

سي اثر برر

افزودن 

آنزیمهاي 

پروتئاز  فيتاز 

و كربو هيدراز 

در جيره غذائي 

حاوي كنجاله 

سویا در تغذیه 

ميگوي سفيد 

 هندي

 

82- 
00710137000

- 
17 

پروژ

 ه

بندر 

 عباس
 همكار

خاتم

ه 

یافت

 ه

1737 
173

0 

پایان 

نامه 

دكتري  

دانشگ

اه 

 تهران

72 

 

بررسي ميزان 

توليد در هكتار 

ميگوي موزي و 

ندي در سفيد ه

 استان هرمرگان

007- 0 

000000- 

0000- 01 - 

37009- 

پروژ

 ه

بندر 

 عباس

اسماعيل 

حجت  تازیکه ،

اله فروغی 

، بهروز  فرد

قره وی  

 حميد کریمی ،

،غالمعباس 

 زرشناس ، 

خاتم

ه 

یافت

 ه

1383 

138

5 
 

1032/

32 



76 

بررسي وضعيت 

بهداشت 

وبيماریهاي 

مراكز تكثير 

وپرورش ميگوي 

 كشور

49337-3333-

39-233333-

3733 

طرح 

 ملی

بندر 

 عباس

محمد افشارنسب، 

مصطفی شریف 

روحانی ، مهدی 

سلطانی ، عليرضا 

خسروی ، سيد علی 

قریشی ، بابامخير 

،عباسعلی مطلبی ، 

روحانی کارگر ، 

سيد رضا مرتضائی 

، عقيل دشتيان 

نسب ، بهروز قره 

وی ، آرمين 

عابدیان اميری ، 

مينا آهنگرزاده 

ند ، ،حسين هوشم

نياز محمدکر ، 

الهام جرفی ، 

سارا سبز علی 

زاده ، مهرداد 

محمدی دوست ، 

بابک قائد نيا ، 

وحيد یگانه ، 

مریم مير بخش ، 

زهرا فقيه زاده ، 

محمد سعيد گنجور 

، عيسی کشتکار ، 

کورس رادخواه ، 

عيسی کمالی ، 

سعيد تمدنی ، 

محمد رضا صادقی ، 

یوسف آفتابسوار ، 

ملکوتی ، رامين 

ریم زاده ، حجت ک

اله فروغی فرد   

، شهریار کتوک ، 

رضا بنادرخشان ، 

رضا افشاریان ، 

عليرضا روشندل ، 

علی سيد موسوی ، 

یعقوب مياحی ، 

روزبه فالحی ، 

عبداله حق پناه ، 

اشکان اژدها کش ، 

فرهادکيخواه ، 

حسن شریفی ، اميد 

فارسی ، علی قوام 

پور ، فاطمه 

ناصری ، عليرضا 

،  رفيعی پور

 اسماعيل تازیکه

خاتم

ه 

یافت

 ه

1737 
173

3 
760/33 

79 

بررسي برخ 

خصوصيات زیستي 

 ماهي سوكال

007- 0 

000000- 

0000- 01 - 

30001- 

پروژ

 ه

بندر 

 عباس

محمد 

درویشی،سيامک 

بهزادی ، 

محسن صفائی 

حجت اله ،

،   فروغی فرد

عيسی کمالی ، 

تورج ولی نسب 

، عباس متين 

 فر

خاتم

ه 

یافت

 ه

1730 
173
2 

7933/

43 
 

79 

بررسي امکان 

تهيه ماهی زنده 

سوكال از آب های 

شمالی خليج 

فارس و دریای 

 عمان

36061-10-

92-0 

پروژ

 ه

بندر 

 عباس

حجت اله 

 فروغی فرد

بهنام دقوقی 

، عيسي 

عبدالعليان ، 

غالمرضا 

ارگنجي ، 

مسعود غریب 

نيا ، ، علي 

صبحاني ، 

همایون حسين 

 زاده صحافی

خاتم

ه 

یافت

 ه

1736 
173
3 

971/37 

73 

تعيين پارامتر 

های موثر بر 

 رشد و شكوفایي

  جلبک

Cochlodinium sp. 

44329-72-

19-2 

پروژ

 ه

بندر 

 عباس

عيسی 

عبدالعليان ، 

کيومرث 

روحانی 

قادیکالئی  ، 

عباس متين فر 

حجت اله ، 

،  فروغی فرد

مسعود غریب 

نيا ، مریم 

معزی ، 

غالمعلی اکبر 

زاده ، کاظم 

خدادادی 

  جوکار

 1733 
173

7 

فروست  

: 

43186 

مورخه 

25/3/12 

71 

استاندارد سازی 

عمليات بيمه 

وارزیابی خسارت 

و تدوین 

33090-

3307-10-

10-010 

پروژ

 ه

بندر 

 عباس

س متين عبا 

 )مجری طرح (

: حجت اله 

) فروغی فرد 

مجری اسان 

 هرمزگان ( 

 1733 
177

0 

فروست  

گزارش 

 نهائی:

43661 

مورخه 



دستورالعمل 

شناسائی عوامل 

خطر مدیریتی و 

قهری در 

واحدهای پرورش 

ميگو و مطالعه 

بيمه پذیری 

مراکز تکثير 

ميگودر استان 

 هرمزگان

سيد حسين  

 حسينی آغوزینی 

و  مجری سيستان)

: بلوچستان ( 

 قاسم غریبی 

)مجری بوشهر ( 

مينا آهنگر  ، 

)مجری  زاده

خوزستان 

همکاران اصلی (

:  عباسعلی 

مطلبی ، مصطفی 

شریف روحانی ،  

خسرو آئين 

جمشيد  حسينعلی 

  باور رستمیخوش

رضا دهقانی   

محمد رضا آذينی 

  محمود حافظيه 

  مهدی شکوری   

سعيد مسندانی   

مسعود غريب نيا 

  رضا قربانی 

واقعی   

المحسين فقيه   غ

منصور شريفيان 

  مجيد بختياری 

  محمد افشار 

نسب   غالمعباس 

زرشناس   شاپور 

 ،  کاکلکی

2/7/12 

74 

تاثير 

پارامترهاي 

فيزیكي و 

بيولوژیك 

بازدارنده رشد 

شكوفایي جلبک و 

 تاژک دار

Cochlodinium sp. 

44329-72-

19-2 

پروژ

 ه

بندر 

 عباس

مریم معزی  ، 

کيومرث 

روحانی 

قادیکالئی   

 حجت اله 

، فروغی فرد

عيسی 

عبدالعليان ، 

مسعود غریب 

 نيا 

 1733 
177

0 

فروست 

گزارش 

 ئی:نها

43435 

75 

پایش جلبک تاژک 

 Cochlodiniumدار 

sp.  در مزارع

پرورش ميگوی 

 سفيد هندی

44397-72-

19-2 

پروژ

 ه

بندر 

 عباس

حشمت اله 

مسعود ازدری 

غریب نيا ، 

عباس متين فر 

 حجت اله 

، فروغی فرد

عيسی 

عبدالعليان ، 

مریم معزی 

 کاظم جوکار

 1733 
173

7 

دفاع 

 شده

23 

بررسي اثر جلبك  

Cochlohdinum   بر

بقا ورشد بچه 

ميگوي وانامي 

Litopenaus Vannami 

37090-10-

92-0 

پروژ

 ه

بندر 

 عباس

مسعود غریب 

نيا ، عباس 

 حجت متين فر 

اله فروغی 

، عيسی فرد

عبدالعليان ، 

مریم معزی 

 کاظم جوکار 

 1737 
177

0 

فروست  

گزارش 

 نهائی:

44123 
مورخه 

11/2/12

 شده

27 

تعيين بيو 

کثير و تکنيک ت

پرورش ماهی 

صافی گونه 

Siganus sutor    تا

 9/2مرحله 

سانتی متر  در 

 استان هرمزگان

37000-12-

92-0 

پروژ

 ه

بندر 

 عباس

حجت اله 

 فروغی فرد  

همایون حسين 

 ، زاده صحافی

مسعود غریب 

، ایرج  نيا 

رجبی ،عيسی 

عبدالعليان، 

مریم معزی ، 

عبداله 

اسماعيل 

زاده، جليل 

 معاضدی ، 

 1737 
177

1 

 فروست

96631 

مورخه 

24/9/

52 

22 

باز سازی ذخائر و 

محاسبه  ميزان رشد 

ميگو هاي ببری سبز 

(penaeus semisulcatus  )

 Fenneropenaeus)موزي

merguiensis )   رهاسازي

شده در آبهاي  خليج  

 فارس

شماره فروست گزارش 

 نهائی:

مورخه  4/92595

39001-10-30-0 
پروژ

 ه

 بندر

 عباس

محمد مومنی، 

محمد درویشی، 

سيد ابراهيم 

صفوی، حجت 

اله فروغی 

فرد ، کورش 

خواجه نوری، 

مسعود غریب 

نيا، ایرج 

قائينی، سعيد 

 مسندانی

 1739 
177

0 

شماره 

فروست 

گزارش 

 نهائی:

4/92595 

مورخه 

25/4/52 
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، طرح      ، طرح مستقل       طرح مشترك     : پروژه، وع تحقيقن  *

 ، طرح شوراي تحقيقات و فناوري استان          خاص

 ، متوقف شده       مختومه      : در دست اجراء وضعيت  **

 تشويقات و جوايز علمي : -13

 اعطا كننده مورد رديف

تاريخ 

 اعطاء

1 
استانداری   1311پژوهشگر برتر سال 

 هرمزگان 

1311 

2  

اجرای ورزی به خاطر وح تقدير از معاون وزير جهاد کشال

هاد کشاورزی  ) تعيين ج  يکی از طرح های شاخص وزارت

تا   Siganus sutorبيوتکنيک تکثير و پرورش ماهی صافی گونه 

 سانتی متری  6/2مرحله 

معاون وزير جهاد 

 کشاورزی 

1311 

3 
استانداری  1313فن اور برتر سال 

 هرمزگان

1313 

4 

عرفی دانش فنی  گونه های لوح تقدير ادر اولين جشنواره  م

 مستعد آبزی پروری  و باز سازی ذخائر آبزيان کشور 

 –معاون وزير  

 رئيس سازمان شيالت

1314 

علمي و  …ها و  همكاري با مجامع   شوراها   كميسيونها  كميته  -14

 : پژوهشي داخلي و خارجي

 عنوان رديف

  تاريخ

 عضويت

عضويت   مدت

 ماه به

 سمت*

 عضو  1382 ندسي كشاورزي و منابع طبيعيسازمان نظام مه 1

 عضو تاکنون 84 عضو شورای تحقيقات ) شورای پژوهشی ( 2

3 
عضو کميته تخصصی تکثير و پرورش ماهيان 

 دريائی 

 عضو تاکنون 86

 عضو تاکنون 88 عضو ستاد شکوفائی پالنکتونی مضر 4

  تاکنون 14/8/13 عضو کارگروه تکثير و فيزيولوژی آبزيان 6

 : تدريس   -16

 عنوان واحد درسي رديف

 تعداد واحد

 تدريس دانشگاه محل

سال 

 تحصيلي

 نيمسال

ي
ر
ظ
ن

 

ع
ي
ل
م

 

ل
و
ا

 

م
و
د

 



1 

بهداشت فردي  

در  وایمني كار

 و پرورش  رتکثي

مركز آموزش عالي  2 

علوم وصنایع 

 شيالتي بوشهر

1381 

 * 

2 

 مجمتع آموزشي 1 2 تكثير ميگو

علمي  عالی

كاربردي جهاد 

 گانهرمز

1384-86 

 * 

3 

مديريت تکثير وپرورش 

 آبزيان

 مجمتع آموزشي - 2

علمي  عالی

كاربردي جهاد 

 هرمزگان

88-1387 

 * 

4 

پرورش سخت پوستان و 

 نرمتنان

 مجمتع آموزشي 1 1

علمي  عالی

كاربردي جهاد 

 هرمزگان

81-1388 

*  

6 

مهندسی تکثير و پرورش 

 آبزيان

مجمتع آموزشي  1 1

عالی علمي 

دي جهاد كاربر

 هرمزگان

81-1388 

 * 

5 

مديريت تکثير وپرورش 

 آبزيان

مجمتع آموزشي  - 2

عالی علمي 

كاربردي جهاد 

 هرمزگان

11-1381 

*  

7 

مهندسی تکثير و پرورش 

 آبزيان

مجمتع آموزشي  1 1

عالی علمي 

كاربردي جهاد 

 هرمزگان

12-1311 

*  

ري حرفه اي راهنمايي و مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد   دكت  -15

 و رساله دكتري تخصصي 

ردي

 ف

 عنوان 

پايان نامه يا 

 رساله

تعدا

د 

 واحد

 

تاريخ  دوره تحصيلي

دقيق 

 دفاع

نام 

 دانشجو

 دانشگاه

 محل انجام

 سمت

 
ي
س
ا
ن
ش
ر
ا
ك

د
ش
ر
ا

ي 
ر
ت
ك
د

 

 
ي
ا
 
ه
ف
ر
ح

ي 
ص
ص
خ
ت
 
ي
ر
ت
ك
د

 

اس

تا

د 

را

هن

 ما

استا

 د 

مشاو

 ر



بررسییییییی امکییییییان  7

سيار  های ب نه  توليدنمو

( روتيفیر  SS-Typeکوچک )

جهیت اسیتفاده در آبیزی 

 پروری

حامد آقای  63/6/45   * 3

عبیییدالهی 

 فينی 

دانشییگاه آزاد 

اسییالمی واحیید 

 بندر عباس

 * 

بررسییی اثییرات نییاپلی  2

آرتميیای غتیی شیده ییا 

اسییيد هییای چییرب غيییر 

اشییباع بلنیید زنجيییره 

(EPA  وDHA  بر رشد و )

به  مت  ندگی و مقاو بازما

اسیترس پسیت الرو ميگیوی 

 Litopenaeusپاسییییفيد )

vannamei) 

3 *   63/77/

7653 

آقای هومن 

 پور خسرو 

دانشییگاه آزاد 

اسییالمی واحیید 

 بندر عباس

 * 

شد  6 های  ر سی فاکتور برر

و بازمانیییدگی مراحیییل  

بی  سفيد غر گوی  الروی مي

(Litopenaeus vannamei )

فر )  شده از روتي یه  تغذ

Brachionus plicatilis  غنییی )

 تيک (شده با پروبيو

3 *   63/77/

7653 

خانم نسيم 

 نجمی

دانشییگاه آزاد 

اسییالمی واحیید 

 بندر عباس

 * 

بررسیی اثیر غلظیت هیای  9

بر   Chlorellaمتفاوت جلبک 

ندگی  يزان بازما شد و م ر

Artemia franciscana  

بهمییین    * 3

7657 

آقای جواد 

سییییییاالر 

 محمدی 

دانشییگاه آزاد 

اسییالمی واحیید 

 بندر عباس

 * 

آرتميای غنی  بررسی اثر 9

 شیده بیا ال کیارینيتين

روی رشیییید ، بقییییا و 

مقاومییت بییه اسییترس در 

روزه  79تییا  9پسییت الرو 

 litopenaeusميگوی پاسفيد) 

vannamei ) 

بهمییین    * 3

7652 

خانم ملکه 

 سليمی پور

دانشییگاه آزاد 

اسییالمی واحیید 

 بندر عباس

 * 

بررسییی اثییرات شییور و    3

،  TMRLمحيط کشیت هیای 

وی بییر گییيالرد و کییان

بک  شکوفائی جل تراکم و 

Chlorella vulgaris  در شرایط

 آزمایشگاهی

خانم مينا  67/3/56   * 3

عمییییییاد 

 آبادی

دانشییگاه آزاد 

اسییالمی واحیید 

 بندر عباس

 * 

  جمع

 : مسئوليت های اجرائی    -17

تاریخ انجام  مشخصات ابالغ محل نوع فعاليت ردیف

 فعاليت

مدت براي 

 مسوليتهاي اجرائي

از  تاریخ هشمار

 تاریخ

تا 

 تاریخ

 روز ماه سال

مسئول بخش تکثير و  7

 پرورش آبزیان

پژوهشییییییکده 

اکولیوژی خلیيج 

فییارس ودریییای 

 عمان

/ م ت  9365

 ه

21/72/

11 

21/72/

11 

25/72

/49 

1 -  

رئییيس بخییش تکثيییر و  2

 پرورش آبزیان

پژوهشییییییکده 

اکولیوژی خلیيج 

فییارس ودریییای 

 عمان

/7/77 7/7/49 2/6/49 / م ت ه937

52 

  77 سال 1

عضییو سییتاد شییکوفایی  6

 پالنکتونی مضر

پژوهشییییییکده 

اکولیوژی خلیيج 

فییارس ودریییای 

 عمان

315/39/291 79/6/44 7/7/44 
تاکنو

 ن

سال  6

تاکنو

 ن

  

عضو کميته تخصصی تکثير  9

و پرورش ماهيان دریائی 

صولی  مه مح تدوین برنا (

 موضوعی ( –

پژوهشییییییکده 

اکولیوژی خلیيج 

فییارس ودریییای 

 عمان

1763/49/37 4/72/49 7/7/49 
تاکنو

 ن

سال  3

تاکنو

 ن

  

قات )  9 شورای  تحقي ضو  ع

 شورای پژوهشی (

پژوهشییییییکده 

اکولیوژی خلیيج 

فییارس ودریییای 

 عمان

 7/77/49 7/77/49 /م ت ه2632
تاکنو

 ن 

سال  3

تاکنو

 ن

  

  جمع

 :  مهارتهاي شخصي  -18

 ميزان تسلط مهارت رديف

  خوب مكالمه زبان انگليسي 1



 خوب ه متون تخصصيترجم 2

3 

كار با نرم افزار هاي كامپيوتري از 

 Word     ،Excel    ،Power Point ، publisherقبيل 

،  Photoshop   ،Ulead video Studio     End note   SPSS 

 خوب

 : ساير موارد  -11

 دوره هاي آموزشي :

 محل برگزاری سال عنوان رديف

 7616 شناسائي واهميت غذاي زنده 7
ركز آموزش عالي علوم و صنایع م

 شيالتي خليج فارس

 7619 تكثيروپرورش ميگو 2
مركز آموزش عالي علوم و صنایع 

 شيالتي خليج فارس

 7614 روش تحقيق در علوم شيالتي 6
مركز آموزش عالي علوم و صنایع 

 شيالتي خليج فارس

9 
آشنائي با اصول وكاربردژنتيك 

 درتكثيروپرورش آبزیان
7614 

آموزش عالي علوم و صنایع  مركز

 شيالتي ميرزا  كوچك خان

 7647 كارگاه انجماد اسپرم 9
مركز آموزش عالي علوم و صنایع 

 شيالتي ميرزا  كوچك خان

 مركز آموزش جهاد هرمزگان 7643 دوره ویندوز 3

1 
ماهي شناسي با تاكيد بر 

 ماهيان جنوب
7642 

مركز آموزش عالي علوم و صنایع 

 فارسشيالتي خليج 

 7646 ( 7)مهارت    ITدوره آموزش   4
مجتمع آموزشي جهاد كشاورزي 

 هرمزگان

 7646 (  2)مهارت   ITدوره آموزش   5
مجتمع آموزشي جهاد كشاورزي 

 هرمزگان

 7646 (  6)مهارت   ITدوره آموزش   73
مجتمع آموزشي جهاد كشاورزي 

 هرمزگان

 EXCEL 7642دوره آموزش   77
جهاد كشاورزي مجتمع آموزشي 

 هرمزگان

72 
دوره آموزشی عقيدتی  درس اخالق 

 پيامبران
7646 

مجتمع آموزشي جهاد كشاورزي 

 هرمزگان

76 
دوره آموزشی عقيدتی  سيره 

 امام رضا
7649 

مجتمع آموزشي جهاد كشاورزي 

 هرمزگان

79  
کار گاه آموزشی  تکثير ماهيان 

 دریائی 
 شيالت )دفتر مرکزی (  7649

79 
آموزش عقيدتی  جلوه های  دوره

 خدا محوری
7649 

مجتمع آموزشي جهاد كشاورزي 

 هرمزگان

 ACCESS 7649دوره آموزشی  73
مجتمع آموزشي جهاد كشاورزي 

 هرمزگان

 POWER POINT 7649دوره آموزشی  71
مجتمع آموزشي جهاد كشاورزي 

 هرمزگان

 INTER NET 7649دوره آموزشی   74
رزي مجتمع آموزشي جهاد كشاو

 هرمزگان

75 
دوره آموزش عقيدتی  مکارم 

 اخالق در صحيفه سجادیه
7649 

مجتمع آموزشي جهاد كشاورزي 

 هرمزگان

23 
دوره آموزشی روش تحقيق 

 پيشرفته
7649 

مجتمع آموزشي جهاد كشاورزي 

 هرمزگان

27 
تکثير و پرورش گردهمائی علمی 

 ميگوی موزی 
 اداره کل شيالت هرمزگان 7649

22 

آموزشی پرورش خيار دریائی  دوره 

7641  (2007 ) 

(first Regional Workshop on Techniques for 

Sea Cucumber Culture ) 

 شيالت هرمزگان 7641

26  
Dynamics and Controlling of Cochlodinium sp 

bloom in the Persian Gulf and Oman Sea 
7641 

پژوهشکده اکو لوژی خليج فارس و 

 اندریای عم

29 Comparison review of Cochlodinium Bloom 7641  پژوهشکده اکو لوژی خليج فارس و



in Iranian Waters of the Persian Gulf and 

Oman sea and the Coastal Waters of Korea 

 دریای عمان

29 
Training Course on Management of 

Marine Fish aquaculture  

2009  

(7644) 
 هرمزگان تشيال

23 
دوره آموزشی کاربرد نانو 

 تکنولوژی در بخش کشاورزی
7644 

مجتمع آموزشي جهاد كشاورزي 

 هرمزگان

21 
دوره آموزشی عقيدتی  درس 

 هائی از نهج البالغه
 سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان  7645

24 

پدیده کشند قرمز   دوره آموزشی 

 Cochlodinium  ناشی از 

polykrikoides 
 پژوهشکده اکولوژی خليج فارس 7653

25 

" آموزش دوره آموزشی 

منطقه ای فائو در خصوص 

 آبزی پروری دریائی "  :

“FAO Regional Training on Marine 

Aquaculture” of the South-South 

Cooperation  Under Framework 
 

29 

اگوست 

2376 

لغایت 

73 

 سپتامبر
2376 

Institute for Mariculture 

Research and Development 

(IMRAD) 

Gondol/Bali/Indonesia 
 

 

 

 

 

 

  


