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بسمه تعالی
خالصه وضعیت تحصیلی، آموزشی و پژوهشی

Curriculum Vita (CV)

:مشخصات
مصطفی : نام

باقري توانی: نام خانوادگی
1367: تاریخ تولد

، طبقه سوم 17فردوسی شرقی، خیابان شهید داجلري، پالك بلوارمازندران، تنکابن، : آدرس
mbt.aquatic.ecology@hotmail.com---------**mostafa.bagheri@hotmail.com:درس ایمیلآ

09112915822: شماره تماس
و آلودگی دریااکولوژي و بیولوژي دریا، شیالت، تکثیر و پرورش آبزیان: تخصص و تجربیات

:سوابق تحصیلی-1
لمعدمدركسال اخذسال وروددانشگاه محل تحصیلرشته تحصیلی*مدرك تحصیلیردیف

1385138784/16واحد تنکابندانشگاه آزاد اسالمیتکنولوژي شیالتفوق دیپلم1

1387138971/18واحد تنکابندانشگاه آزاد اسالمیشیالتلیسانس2

1390139227/19واحد تنکابندانشگاه آزاد اسالمیبوم شناسی آ بزیان شیالتیفوق لیسانس3

طبیعی ماهیان گرمابیتکثیر مصنوعی و:کارشناسیعنوان پایان نامه 

بر پراکنش بنتوزها طی فصول مختلف در مصب رودخانه شیرودpHاثر تغییرات شوري و :کارشناسی ارشدعنوان پایان نامه 

:و پژوهشیمقاالت علمی - 2
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بر پراکنش ماکروبنتوزها طی pHاثر تغییرات شوري و 1
فصول مختلف در مصب رودخانه شیرود

جانورانعلومملیهمایش*
آبزي دانشگاه گیالن،

شهریور 7-5
1392

1

ناحیه مصبی رودخانه شـیرود  pHتأثیرتغییرات شوري و 2
بر الگوي پراکنش ماکروبنتوزها

در همایش ملی پژوهش هاي *
محیط زیست ایران همدان

1392آبان، 9
1

شـاخص  پساب کارخانه شن و ماسه برروي اثراتبررسی3
تیرومرودخانه هاي زیستی و محیطی

در همایش ملی پژوهش هاي *
محیط زیست ایران همدان

1392آبان، 9
1

بررسی تنوع و تراکم درشت بـی مهرگـان کفـزي مصـب     4
رودخانه شیرود با استفاده از شاخص هاي بوم شناختی

سومین همایش ملی *
کشاورزي، آّبزیان و غذا بوشهر

آذر 29و 28
13921

.هاي علمی وپژوهشی معتبر داخلی یا خارجی اشاره شوددر مورد مقاالت چاپ شده، باید صرفاً به مقاالت چاپ شده در مجله*



٢

:ها و طرحهاي تحقیقاتیپروژه- 3
نوع طرح/عنوان پروژهردیف

*تحقیق
سمت در واحد اجرا

طرح/پروژه
سال **وضعیت 

شروع
سال 
خاتمه

سنگین ماهی کفال طالیی ارزیابی تجمع  فلزات 1
)Liza aurata ( در حوزه جنوبی دریاي خزر با

GISاستفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی 

طرح 
مشترك

ی دانشگاه آزاد اسالم
واحد تنکابن

13921393در دست اجراطرحمجري

تعیین و مقایسه ي تجمع  فلزات سنگین در بافت 2
طالیی هاي عضله، کبد و آبشش ماهی کفال 

)Liza aurata (در کل حوزه جنوبی دریاي خزر

طرح 
مشترك

ی دانشگاه آزاد اسالم
واحد تنکابن

13921394در دست اجراهمکار طرح

شیمیاییاتترکیبوچرباسیدپروفیلبررسی 3
در ) Liza aurata(ماهی کفال طالیی ،الشه

حوزه جنوبی دریاي خزر

طرح 
مشترك

ی دانشگاه آزاد اسالم
واحد تنکابن

13921394در دست اجراهمکار طرح

برزیست محیطی تاالب امیرکالیه الهیجان ارزیابی4
)ESI(محیطی زیستاساس شاخص حساسیت

طرح 
مشترك

ی دانشگاه آزاد اسالم
واحد تنکابن

13921393در دست اجراهمکار طرح

طرح مشترك، طرح مستقل، طرح خاص، طرح شوراي تحقیقات و فناوري استان پروژه،: وع تحقیقن*
، متوقف شدهخاتمه یافته، در دست اجراء: وضعیت**

:کتب و سایر آثار منتشر شده- 4

تاریخ چاپصفحاتتعدادتیراژ*نوععنوانردیف

در حال انجامصفحه500نسخه1000تالیف)1(جلد )آب شیرین(آبهاي جاريشناسایی بی مهرگان کلید 1

…تالیف، گردآوري ، ترجمه،: نوع*
:تشویقات و جوایز علمی-5

تاریخ اعطاءاعطا کنندهموردردیف
1389-1390دانشگاه آزاد اسالمیرشد شاگردین ممتازشناسی و قبولی در مقطع کارشناسی ارتیه الف در مقطع کار1

:علمی و پژوهشی داخلی و خارجی…ها و همکاري با مجامع ، شوراها ، کمیسیونها، کمیته-6

*سمتماهعضویت بهمدتعضویتتاریخعنوانردیف

عضوهم اکنون19/09/1392باشگاه پژهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی1
عضوهم اکنون01/09/1392انجمن ماهی شناسی ایران2
عضوهم اکنون17/02/1392سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی 3

…رییس ، دبیر ، عضو،: سمت *



٣

:دوره هاي آموزشی- 7
مکان دورهزمان دورهنام دورهردیف

)فنی حرفه اي(آموزشگاه کاووس تنکابن ICDL1385آموزش هفت مهارت 1
)فنی حرفه اي(افق تنکابن آموزشگاه GIS1392نرم افزار آموزش2

: *مهارتهاي شخصی- 8
میزان تسلطمهارتردیف

متوسط به باالGISده از نرم افزار مهارت استفا1
متوسط به باالSPSSاز نرم افزار استفادهمهارت 2
Excelاز نرم افزار استفادهمهارت 3 - Power point - Wordتسلط کامل
تسلط کامل....)کوره الکتریکی و -آون -اسپکتوفتومتر -روتاویپور -کجلدال- تقطیر (آزمایشگاهی شیالت انجام کارهاي 4
تسلط کامل)، و دستگاه هاي دجیتالیGPS، سوربر، van veenگرب (انجام کار هاي تحقیقاتی و نمونه برداري در دریا و رودخانه  5

.اشاره شود…در این جدول الزم است به مهارتهایی نظیر آشنایی با زبانهاي بیگانه، کامپیوتر و *


