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 سًاتق تذريس

هابّي زاضل آ    تذسيغ دٍسُ آهَصؿي اصَل تغزيِ هبّيبى ػشدآثي خْت تَاًوٌذػبصي كبسؿٌبػبى ٍ پشٍسؽ دٌّذگبى  .1

 دس هذيشيت ؿيالت اػتبى كْگيلَيِ ٍ ثَساحوذ.

هبّيبى ػشدآثي خْت تَاًوٌذػبصي كبسؿٌبػبى ٍ پاشٍسؽ دٌّاذگبى    دٍسُ آهَصؿي هذيشيت ثْذاؿت ٍ دسهبىتذسيغ  .2

 هبّي زضل آ  دس هذيشيت ؿيالت اػتبى كْگيلَيِ ٍ ثَساحوذ.

دس هشكض آهَصؽ ؿْيذ ٍاػظي ٍاثؼتِ ثِ ػبصهبى خْبد كـبٍسصي اػتبى كْگيلَيِ ٍ تذسيغ دٍسُ تکثيش هبّيبى ػشدآثي  .3

 . 1385-91ثَساحوذ عي ػبلْبي 

تذسيغ دٍسُ تکويلي پشٍسؽ هبّيبى ػشدآثي دس هشكض آهَصؽ ؿْيذ ٍاػظي ٍاثؼتِ ثِ ػبصهبى خْبد كـابٍسصي اػاتبى     .4

 . 1385-91كْگيلَيِ ٍ ثَساحوذ عي ػبلْبي 

تذسيغ دٍسُ ثْذاؿت ٍ ثيوبسيْبي هبّيبى ػشدآثي دس هشكض آهَصؽ ؿْيذ ٍاػظي ٍاثؼتِ ثاِ ػابصهبى خْابد كـابٍسصي      .5

 . 1385-91ساحوذ عي ػبلْبي اػتبى كْگيلَيِ ٍ ثَ

 سًاتق اشتغال   

                                                                                                                                                                                                                  

 آدسع هَػؼِ هؼئَليت ًَع فؼبليت تبسيخ هَػؼًِبم 

 ػپبُ پبػذاساى گچؼبساى حشاػت هؼئَل  )حشاػت( ػتبدي 1373 حشاػت ػپبُ پبػذاساى

 ايؼتگبُ ًشُ گبُ  -يبػَج  ايؼتگبُ داهپشٍسي سئيغ پظٍّـي 11/74  - 7/74 داًـگبُ آصاد  يبػَج

 ثلْضاس  -

هشكض تکثيش ٍ پشٍسؽ هبّي 

 يبػَجؿْيذ هغْشي 

سئيغ ثخؾ تکثيش ٍ  تحقيقبتي-تَليذي 12/74-12/83

 پشٍسؽ

 دؿتشٍم -يبػَج 

 دؿتشٍم -يبػَج  ػشپشػت  هشكض تَليذي -تحقيقبتي  12/85 – 1/84 هشكض تحقيقبت ػشداثي يبػَج

 دؿتشٍم -يبػَج  هؼبٍى هشكض تَليذي -تحقيقبتي  كٌَى تب  1/86 هشكض تحقيقبت ػشداثي يبػَج

 

 

 مزتًط تٍ پژيَشسًاتق 

 پزيژٌ َاي خاتمٍ يافتٍ

 ػبصهبى  -دٍساًي  خشيبى ثب ؿکل ثيضي اػتخشّبي اص خذيذ عشاحي دس كوبى سًگيي آ ي زضل هبّي پشٍسؽ ثشسػي - -1

 ػشداثي هبّيبى ًظاد اصالح ٍ طًتيک تحقيقبت هشكض -هَػؼِ تحقيقبت ؿيالت ايشاى  –كـبٍسصي  آهَصؽ ٍ  تحقيقبت

)هدشي حجيت الِ 20/3/1391تبسيخ   10922ؿوبسُ ثجت: ، 2-12-12-89006 : هصَةؿوبسُ  -يبػَج  هغْشي ؿْيذ

 (هدشي) (6/7/90- 1/7/88گٌذهکبس
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هَػؼِ  –كـبٍسصي  آهَصؽ ٍ  تحقيقبت . ػبصهبىشاحوذيٍ ثَ ِيلَيالَاى دس اػتبى كْگ بچِيدس کيوٌَلَطيهغبلؼِ ل -2

)هدشي اثَالحؼي  -يبػَج   هغْشي ؿْيذ ػشداثي هبّيبى ًظاد اصالح ٍ طًتيک تحقيقبت هشكض -تحقيقبت ؿيالت ايشاى

 ي. ٌيحؼ  ذيػجذالحو ذيػ -بىيفيهٌصَس ؿش -اهلل گٌذهکبس تيحجساػتيبى ًؼت(، ّوکبساى: 

. (Oncorhynchus mykissكوبى ) ييسًگ يزضل آ  يسؿذ دس هبّ يفبكتَسّب يثبكتَػل ثش ثشخ کيَتيپشٍث شيتبث -3

 هبّيبى ًظاد اصالح ٍ طًتيک تحقيقبت هشكض -هَػؼِ تحقيقبت ؿيالت ايشاى –كـبٍسصي  آهَصؽ ٍ  تحقيقبت ػبصهبى

صادُ  ييحؼ َىيّوب ،ياثَالفضل ػپْذاس )هدشي اػوبػيل كبظوي(، ّوکبساى: -يبػَج   هغْشي ؿْيذ ػشداثي

 ذيالِ گٌذهکبس، ػ تيحج ،يفالحت، خَاد هْذٍ يؼي، ػ يٌيحؼ ذيػجذالحو ذيًؼت،  ػ بىياثَالحؼي ساػت ،يصحبف

 ي. هحوَد ِيٍ سز بىيهشاد ييحؼ

 ػبصهبى .كوبى سًگيي آ ي زضل دس داخلي ٍ ٍاسداتي ّبي تخن اص حبصلِ هبّيبى ثچِ ثبصهبًذگي ٍ سؿذ ٍضؼيت هقبيؼِ -4

 ػشداثي هبّيبى ًظاد اصالح ٍ طًتيک تحقيقبت هشكض -هَػؼِ تحقيقبت ؿيالت ايشاى –كـبٍسصي  آهَصؽ ٍ  تحقيقبت

ّوکبس ) (1/5/88- 2/87)هدشي ػيي الِ گشخي پَس/ 2-12-12-87005 : هصَةؿوبسُ  -يبػَج   هغْشي ؿْيذ

 1252/89. ؿوبسُ ثجت: (اصلي

 ػبصهبى ثشسػي اثشات ػغَح هختلف كٌدبلِ كبًَ  ثش سٍي سؿذ، فبكتَس ّبي ثيَؿيويبيي ٍ تشكيت  ؿِ زضل آ  -5

 ػشداثي هبّيبى ًظاد اصالح ٍ طًتيک تحقيقبت هشكض -ت ايشاىهَػؼِ تحقيقبت ؿيال –كـبٍسصي  آهَصؽ ٍ  تحقيقبت

 154/88. )ّوکبس اصلي( ؿوبسُ ثجت:  (11/88- 2/86يبػَج.)هدشي ػيي الِ گشخي پَس/ هغْشي ؿْيذ

 ػبصهبى آة ؿيشيي ثشسػي هقبيؼِ اي ًتبيح تکثيش هَلذيي زضل آ ي سًگيي كوبى ثبلغ ػبصگبس ؿذُ دس آة لت ؿَس ثب -6

)هدشي: هحوذ  -تحقيقبت آثْبي داخلي ثبفق   هشكض -هَػؼِ تحقيقبت ؿيالت ايشاى –كـبٍسصي  آهَصؽ ٍ  تحقيقبت

 .4/88. ؿوبسُ ثجت: (ّوکبس اصلي) (1/7/90- 7/88هحوذي/

اػتشاديَل. هصَة  B-17ايدبد تک خٌغ هبّي هبدُ زضل آ ي سًگيي كوبى ثِ سٍؽ هؼتقين ثب اػتفبدُ اص َّسهَى  -7

( 9/5/89تبسيخ خبتوِ   29/10/87)تبسيخ ؿشٍع   87046-12-12-4كذ:-ػبصهبى تحقيقبت ٍ آهَصؽ كـبٍسصي

هحل اخشا  هشكض تحقيقبت طًتيک ٍ اصالح ًظاد هبّيبى ػشداثي ؿْيذ هغْشي   -)هدشي هؼئَل ّوبيَى حؼيي صادُ(

 1166/89يبػَج)ّوکبس اصلي( ؿوبسُ ثجت: 

 ػبصهبى -. (Oncorhynchus mykiss) كوبى سًگيي آ ي ثش زضل C ٍيتبهيي ٍ فَليک اػيذ ختلفه ػغَح اثشات -8

 ػشداثي هبّيبى ًظاد اصالح ٍ طًتيک تحقيقبت هشكض -هَػؼِ تحقيقبت ؿيالت ايشاى  –كـبٍسصي  آهَصؽ ٍ  تحقيقبت

 ّوکبس) (28/9/90- 7/88، )هدشي ػيي الِ گشخي پَس/0-20-20-69088 : هصَةؿوبسُ  -يبػَج  هغْشي ؿْيذ

 39977ؿوبسُ ثجت:  (اصلي

هَػؼِ تحقيقبت ؿيالت ايشاى   –كـبٍسصي  آهَصؽ ٍ  تحقيقبت ػبصهبى -ثشسػي اًدوبد اػپشم زضل آ ي سًگيي كوبى  -9

 (1/7/90- 1/7/88)ّوکبس اصلي(. 08/07/1392تبسيخ  43587ؿوبسُ ثجت:  2-12-12-88042 : هصَةؿوبسُ  -
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 ػبصهبى . هصَةسٍؽ  هؼتقين ) القبيي ( ثِ ( Onchorhynchus, mykiss)آ ي سًگيي كوبى خوؼيت تشيپلَييذ زضل -10

 هحل  -كويل سصهي( هؼئَل هدشي 1/1/89 ؿشٍع )تبسيخ  2-12-12-89011 :كذ -كـبٍسصي آهَصؽ ٍ تحقيقبت

 يبػَج)ّوکبس اصلي(.  هغْشي ؿْيذ ػشداثي هبّيبى ًظاد اصالح ٍ طًتيک تحقيقبت هشكض  اخشا

 اص اػتفبدُ ثب هبّي ايي هَلذيي طًتيکي تٌَع هغبلؼِ   اػبع ثش  كوبى سًگيي آ ي زضل  طًتيکي پبيِ خوؼيت  ايدبد -11

 هدشي 1/7/88 ؿشٍع )تبسيخ  2-12-12-88043:كذ-كـبٍسصي آهَصؽ ٍ تحقيقبت ػبصهبى ُ هصَة سيضهبَّاسک

 هغْشي ؿْيذ ػشداثي هبّيبى ًظاد اصالح ٍ طًتيک تحقيقبت هشكض  اخشا هحل  -ػيي الِ گشخي پَس( هؼئَل

 يبػَج)ّوکبس اصلي(

 ػبصهبى ثجت رخبيش ٍ ثْگضيٌي هَلذيي هبّي زضل ا  دس   هشكض تحقيقبت ؿيالت يبػَج ثِ هٌظَس اصالح ًظاد. هصَة -12

 ؿشٍع )تبسيخ. 02/07/1392تبسيخ  43552ؿوبسُ ثجت   2-12-12-88051 :كذ -كـبٍسصي آهَصؽ ٍ تحقيقبت

 ؿْيذ ػشداثي هبّيبى ًظاد اصالح ٍ طًتيک تحقيقبت هشكض  اخشا هحل  -اثَالحؼي ساػتيبى ًؼت( هؼئَل شيهد 1/1/89

 يبػَج)ّوکبس اصلي(.  هغْشي

تبسيخ  28269ؿوبسُ ثجت  سٍؽ اػتفبدُ اص پَدس گل هيخک خْت ثيَْؿي هبّيبى ػشدآثي، گشهبثي ٍ خبٍيبسي -13

17/9/1381 

تبسيخ  28271اص تکٌيک سطين ًَسي. ؿوبسُ ثجت ثب اػتفبدُ هبّي زضل آ ي سًگيي كوبى ػبل سٍؽ تکثيش دٍثبس دس  -14

17/8/1381 

 17/9/1381تبسيخ  /28275سٍؽ تَليذ خبٍيبس اص تخن هبّي زضل آ ي سًگيي كوبى. ؿوبسُ ثجت  -15

اص ثيي ثشدى ثدبي آى ثِ هٌظَس پيـگيشي ٍ  ٍ ًوک خَساكي ػَلفبت هغهخلَط هب ؿيت گشيي ٍ خبيگضيي ًوَدى  -16

 .11/12/1383تبسيخ  3140زبسذ ّب دس هشاكض تکثيش ٍ پشٍسؽ هبّي. ؿوبسُ ثجت: 

داًـگبُ . ػويٌبس كبسؿٌبػي اسؿذ n-6سٍغي ػَيب ٍ ػبيش سٍغي ّبي گيبّي غٌي اص اػيذّبي چشة غيشاؿجبع صًديشُ ثلٌذ  -17

 1390ثْوي هبُ . تبسيخ اسائِ: خَصػتبى قبتيٍاحذ ػلَم ٍ تحق يآصاد اػاله

         پزيژٌ َاي در حال اجزا

 آهَصؽ ٍ تحقيقبت ػبصهبى تَليذ خوؼيت توبم هبدُ زضل آ ي سًگيي كوبى ثِ سٍؽ هبدُ ػبصي غيش هؼتقين. هصَة .1

 تحقيقبت هشكض  اخشا هحل  -عيجِ ثبؿتي( هؼئَل هدشي 1/1/89 ؿشٍع )تبسيخ  2-12-12-89011 :كذ -كـبٍسصي

 يبػَج)ّوکبس اصلي(.  هغْشي ؿْيذ ػشداثي هبّيبى ًظاد اصالح ٍ طًتيک

 ػبصهبى . هصَةثْجَد طًتيکي هَلذيي هبّي زضل آ ي سًگيي كوبى ٍ ثشًبهِ سيضي صيشػبختْبي طًتيک ٍ اصالح ًظاد .2

 .)ّوکبس اصلي( 2-12-12-90020ثب كذ  كـبٍسصي آهَصؽ ٍ تحقيقبت

 ػبصهبى كوبى. . هصَة سًگيي آ ي زضل هبّي دس هؼتقين غيش سٍؽ اص اػتفبدُ ثب ايٌتشپلَئيذ تشيپلَييذ خوؼيت تَليذ .3

 هحل  -حجيت الِ گٌذم كبس( هدشي 1/1/90 ؿشٍع )تبسيخ  2-12-12-90002 :كذ -كـبٍسصي آهَصؽ ٍ تحقيقبت

 .يبػَج هغْشي ؿْيذ ػشداثي هبّيبى ًظاد اصالح ٍ طًتيک تحقيقبت هشكض  اخشا
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 مقاالت چاج شذٌ در مجالت داخلي ي خارجي

ثشسػي اهکبى خبيگضيٌي سٍغي ّابي  . ، هْشاى خَاّشي ثبثلي، ػيي الِ گشخي پَس، حؼيي هشاديبىالٍ گىذمکار حثیة .1

 (.Oncorhynchus mykissگيبّي )ػجَع ثشًح، ػَيب ٍ ثضسک( ثِ خبي سٍغي هبّي دس خيشُ غزايي زضل آ ي سًگيي كوبى )

 . 92، تبثؼتبى 2ػبل ثيؼت ٍ دٍم، ؿوبسُ ى، شايا التيؿ پظٍّـي يػلوهدلِ 

اهکابى خابيگضيٌي    تابثيش  ثشسػاي . ، حؼيي هشاديبىاثَالحؼي ساػتيبى ًؼت، هْشاى خَاّشي ثبثلي، حثیة الٍ گىذمکار .2

 ثاش فبكتَسّابي خاًَي ٍ ػولکاشد ايوٌاي      سٍغي ّبي گيبّي )ػجَع ثشًح، ػَيب ٍ ثضسک( ثِ خبي سٍغي هبّي دس خيشُ غزايي

 548ًـشيِ ػلوي پظٍّـي تَػؼِ آثضي پشٍسي.  ؿاوبسُ: ت. آ. پزيشؽ دس  (.Oncorhynchus mykissزضل آ ي سًگيي كوبى )

 .26/11/93تبسيخ: 

اهکابى خابيگضيٌي    تابثيش  ثشسػاي . ، حؼيي هشاديبىاثَالحؼي ساػتيبى ًؼت، هْشاى خَاّشي ثبثلي، حثیة الٍ گىذمکار .3

زاضل آ ي   ثش ؿبخص ّبي ػالهت ثبفات  سٍغي ّبي گيبّي )ػجَع ثشًح، ػَيب ٍ ثضسک( ثِ خبي سٍغي هبّي دس خيشُ غزايي

  (.Oncorhynchus mykissسًگيي كوبى )

فاشد ٍ   يًکاَئ  ي، ػلا الٍ گىذمکار ةیحث ،يسٍحابً  فيؿش يهصغف ،يٌيحؼ ذيػجذالحو ذيًؼت، ػ بىياثَالحؼي ساػت .4

ِ  كوابى  ييسًگا  يدس زضل آ  خکيثب گل ه يَْؿيكٌتشل سًٍذ ثشگـت اص ث. پَس يالِ گشخ ييػ ؿايالت   ػلواي پظٍّـاي   هدلا

 .117-123، 1393، ثْبس 1ػبل ثيؼت ٍ ػَم ؿوبسُ ، ايشاى

ػادبد   ي،كالئا  ليا گ يفاش، ػاْشاة سضاَاً    يي، ػجبع هتا يػجذالح يػل يي، حؼاهلل گىذمکار ةیحثهحوَدي،  ِيسز .5

. هدلِ ػلوي پظٍّـي ؿيالت ايشاى، ػابل ثيؼات   اص فشاًؼِ يآ ي ٍاسدات زضل ٍ كوبى ييآ ي سًگ زضل يکيتفبٍتْبي طًت. ًظشي

 .75-85، 1393، ثْبس 1ٍ ػَم ؿوبسُ 

، اثَالحؼي ساػتيبى ًؼت، ػجذالحويذ حؼيٌي. هشٍسي ثش تکثياش ٍ پاشٍسؽ تَتياب دس خْابى. هدلاِ      حثیة الٍ گىذمکار .6

 ػلوي دًيبي آثضيبى. 

7. Hossein Moradyan, Hamed Karimi, Habib Allah Gandomkar, Mohammad Reza Sahraeian, Sara 

Ertefaat and Homayoun Hosseinzadeh Sahafi. The Effect of Stocking Density on Growth Parameters and 

Survival Rate of Rainbow Trout Alevins (Oncorhynchus mykiss). World Journal of Fish and Marine 

Sciences 4 (5): 480-485, 2012 

 ارائٍ شذٌ در َمايش َامقاالت 

1. Ahmad Tahmasebi Kohyani, Habib Alah Gandomkar, Hossein Moradyan. The effect of dietary 

probiotic Pediococcus acidilactici on immune responses of  rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). 

THE MIDDLE EAST AQUACULTURE FORUM,5-6 APRIL, DUBAI, DUBAI WORLD TRADE 

CENTRE (DWTC) 
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ثاِ   يبئيا س ٍ د ييشيآة ؿا  بىيا هبّ بصهٌاذي يً، هحوَدي ِيٍ سز اهلل گىذمکار ةیحث، يشػليپ لياػوبػ، زبئذي شضبيػل .2

ِ  هلاي  ّوابيؾ  ، دٍهايي هختلف سؿاذ  هشاحل چشة ضشٍسي دس ذّبيياػ  11ٍ  10ػاشدآثي،   هبّيابى  پاشٍسؽ  ٍ تَػاؼ

 ؿْشكشد، ايشاى.. -1392اسديجْـت 

 آثضي پشٍسيكبّؾ پؼوبًذّب ٍ ضبيؼبت ، اهلل گىذمکار ةیحثػليشضب زبئذي ، اػوبػيل پيشػلي، سزيِ هحوَدي ٍ  .3

 . دٍهيياص عشيق تغييش فشهَ ػَى خيشُ ّبي غزائي آثضيبى ٍ اػتشاتظي ّبي غزائي خْت حفبظت اص اكَػيؼتوْبي آثي

 ؿْشكشد، ايشاى. -1392اسديجْـت  11ٍ  10ػشدآثي،  هبّيبى پشٍسؽ ٍ تَػؼِ هلي ّوبيؾ

ِ  ػـَسي، ػايي  پبسػِ، زبػن هشاديبى، ػلي كْيبًي، حؼيي عْوبػجي احوذ .4  ٍ اهلل گى ذمکار  ةی  حث پاَس،  گشخاي  الا

 آ ي هابّي زاضل   دس ايوٌاي  پبساهتشّابي  ثش  Pediococcus acidilacticiپشٍثيَتيک  ػولکشد اللْي. ثشسػي فتح هْشداد

اسديجْـات   11ٍ  10ػاشدآثي،   هبّيابى  پاشٍسؽ  ٍ تَػؼِ هلي ّوبيؾ (، دٍهييOncorhynchus mykissكوبى ) سًگيي

 ؿْشكشد، ايشاى. -1392

 حؼايي  ًؼات،  ساػاتيبى  ، اثَالحؼاي اهلل گى ذمکار  ةی  حث پَس، گشخي اهلل ػيي ػجذالحي، ػلي حؼيي هحوَدي، سزيِ .5

ُ  ٍ ًاش  هبّيابى  ثايي  دس سيختي خصَصيبت ٍ كل عَل ساثغِ هشاديبى. ثشسػي  Oncorhynchus)سًگايي   آ ي زاضل  هابد

mykiss)، ايشاى ؿْشكشد، -1392 اسديجْـت 11 ٍ 10 ػشدآثي، هبّيبى پشٍسؽ ٍ تَػؼِ هلي ّوبيؾ دٍهيي.  

هياثن صاالحي، هحؼاي هحواذ     ًؼات،   بىياثَالحؼي ساػت الِ گٌذم كبس، تيحج پَس، ياهلل گشخ ييػهحوذ ػؼيذ گٌدَس،  .6

خذاػبصي ثبكتشي يشػيٌب سٍكشي )ػبهل ثيوبسي دّبى زشهض( اص زضل آ ي سًگيي كوبى دس يبػَج.    پَس، حؼيي هشاديبى.

 .1392دي هبُ  5پشٍسؽ دام ٍ عيَس، ؿيشاص، ّوبيؾ هلي ثْذاؿت ٍ 

هحؼي هحوذپَس، حجيت الِ گٌذهکبس، اثَالحؼي ساػتيبى ًؼت، اػوبػيل كبظوي ٍ خَاد هْذٍي. ثشسػي هقبيؼِ اي اثاش   .7

دٍهيي كٌگاشُ هلاي ػلاَم    ػبى اگض ٍ ػجض هب ؿيت دس پيـگيشي ٍ دسهبى آلَدگي زبسچي تخن زضل آ ي سًگيي كوبى. 

 ، داًـگبُ ػوٌبى، ػوٌبى، ايشاى. 1391آرس هبُ  23ٍ  22آصهبيـگبّي داهپضؿکي، 

ي، ػيؼي فالحت ًصشآثبد. ٌيحؼ ذيػجذالحو، پَس يگشخ اهلل ييػ،  كار گىذم الٍ ةیحث، ًؼت بىيساػت اثَالحؼي .8

ّوبيؾ گيبّبى  ثشسػي تبثيش گل هيخک ثش سًٍذ ثيَْؿي هبّي زضل آ ي سًگيي كوبى ثب تغييش دسخِ حشاست آة. 

 داًـگبُ ػلَم پضؿکي يبػَج، يبػَج، ايشاى.، 1391ؿْشيَس  5-8داسٍيي، 

 شيتبث. پَس يگشخ الِ ييػ، گىذمکار الٍ ةیحثي، ٌيحؼ ذيػجذالحو، خَاد هْذٍي، فالحت يؼيػ، لياػوبػ يكبظو .9

 ييّفذّو(. Oncorhynchus mykiss) كوبى ييزضل آ ي سًگ يفبكتَسّبي سؿذ هبّ يثبكتَػل ثش ثشخ کيَتيپشٍث

 ،  كشهبى، ايشاى.1391ؿْشيَس  14-16، شاىيا يؿٌبػ ؼتيص يالولل ييكٌفشاًغ ث ييكٌفشاًغ ػشاػشي ٍ پٌدو

. بىيدس آثض َهبسكشّبيثب. پَس يگشخ اهلل ييػ،  کارگىذم الٍ ةیحث، ًؼت بىيساػت اثَالحؼيي، ٌيحؼ ذيػجذالحو ذيػ .10

،  كشهبى، 1391ؿْشيَس  14-16، شاىيا يؿٌبػ ؼتيص يالولل ييكٌفشاًغ ث ييكٌفشاًغ ػشاػشي ٍ پٌدو ييّفذّو

 ايشاى.
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ػوذُ  َهبسكشّبييثب. پَس يگشخ اهلل ييػ،  کارگىذم الٍ ةیحث، ًؼت بىيساػت اثَالحؼيي، ٌيحؼ ذيػجذالحو ذيػ .11

 ؼتيص يالولل ييكٌفشاًغ ث ييكٌفشاًغ ػشاػشي ٍ پٌدو ييّفذّوآثضيبى.  دس ييفلضات ػٌگ تيػو يبثيخْت اسص

 ،  كشهبى، ايشاى.1391ؿْشيَس  14-16، شاىيا يؿٌبػ

، هحوذ خَاد هحوذي، پَس يگشخ اهلل ييػ،  کارگىذم الٍ ةیحث، ًؼت بىيساػت اثَالحؼيي، ٌيحؼ ذيػجذالحو ذيػ .12

 ؼتيص يالولل ييكٌفشاًغ ث ييكٌفشاًغ ػشاػشي ٍ پٌدو ييّفذّويي. بيدس َتکٌَلَطييثػيؼي فالحت ًصشآثبد. 

 .شاىي،  كشهبى، ا1391 َسيؿْش 14-16 شاى،يا يؿٌبػ

ٍ  حؼيي هشاديبى ، اػوبػيل كبظوي ، ػيي الِ گشخاي پاَس ،   خَاد هْذٍي خْب آثبد،  .13 ٍ  ثشسػاي . گى ذمکار  حثی ة ال 

. هَلاذيي زاضل آ ي سًگايي كوابى ايشاًاي      هقبيؼِ ًشهبتيَّبي حبصل اص تکثيش هَلذيي زضل آ ي سًگيي كوبى ًشٍطي ثب

 ، ثٌذس اًضلي، ايشاى.1390آرس هبُ  8-9اٍليي ّوبيؾ هلي آثضي پشٍسي ايشاى، 

اسع تکثياش ٍ پاشٍسؽ زاضل    ثشسػي هيضاى هغبثقت هض. حثیة الٍ گىذمکارداٍد ضشغبم، هختبس خَاخَي ، عيجِ ثبؿتي ،  .14

. اٍلايي  آ ي سًگيي كوبى اػتبى كْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ اص ًظش ؿبخص ّبي هذيشيتي ٍ فٌي ثب اػتبًذاسدّبي آثضي پشٍسي

 ، ثٌذس اًضلي، ايشاى.1390آرس هبُ  8-9ّوبيؾ هلي آثضي پشٍسي ايشاى، 

. ػجذالحوياذ حؼايٌي  ، لاِ گشخاي پاَس   ، خَاد هْذٍي ، ػيؼاي فالحات ، ػايي ا   حثیة الٍ گىذمکاراػوبػيل كبظوي،  .15

 Oncorhynchusهقبيؼِ تبثيش چٌذ غزاي فشهَلِ پشٍاسي داخلي ثاش فبكتَسّابي سؿاذ هابّي زاضل ا ي سًگايي كوابى )       

mykiss ) .  ،ثٌذس اًضلي، ايشاى.1390آرس هبُ  8-9اٍليي ّوبيؾ هلي آثضي پشٍسي ايشاى ، 

احوذسضب حؼايٌي: ثشسػاي تابثيش     ، حثیة الٍ گىذمکاراثَالحؼي ساػتيبى ًؼت، ػيي اهلل گشخي پَس، فشيذٍى هشداًي،   .16

گشػٌگي ٍ ػَء تغزيِ ثش ثشخي پبساهتشّبي هَسفَلَطيک هبّي زضل آ ي سًگيي كوبى.  ؿبًضدّويي كٌگشُ داهپضؿکي. 

 ، تْشاى.1389اسديجْـت  9-7

، ػلي ًکَئي فشد، اثَالحؼي ساػتيبى ًؼت، هحؼي هحواذ  حثیة الٍ گىذمکارالحي، احوذسضب حؼيٌي، هحوذهيثن ص .17

پَس ٍ خَاد هْذٍي. ثشسػي ٍ هقبيؼِ چٌذ هبدُ ضذػفًَي كٌٌذُ ثش هيضاى ثبصهبًاذگي تخان زاضل آ ي سًگايي كوابى اص      

 ، تْشاى.1389اسديجْـت  7-9هشحلِ لقبح تب چـن صدگي. .  ؿبًضدّويي كٌگشُ داهپضؿکي. 

18.  Aboalhassan Rastiannasab, Eienollah Gorjipour, Habibollah Gandomkar. The investigation of 

mechanism of the disturbance in the Alvan lake(a meromictic lake) ecosystem. 4th National Seminar on 

Chemistry and Environment, 27
th
 – 28

th
 April 2010 Bandar Abbas, Iran 

كيفي  ٍ كوي ٍضؼيت .، ثشسػيبىيهشاد ييٍ حؼي ٌي، احوذسضب حؼاهلل گىذمکار ةیحثًؼت ،  بىياثَالحؼي ساػت .19

، ػوبى بييدس ػَاحل دس( panulirus homarus) ؿبُ هيگَ صيذ كبّؾ دس هَثش ػَاهل ٍ صيذ اثضاس ، كبسايي رخيشُ

  فبسع. خليح الوللي ثيي ّوبيؾثَؿْش  ٍاحذ اػالهي آصاد داًـگبُ  1388هبُ  آرس  19الي  17

 يهل ؾيّوب يياٍل، احوذ سضب حؼيٌي، خَاد هْذٍي.، ػَاهل هَثش ثش كيفيت اػپشم دس هبّيبى، حثیة الٍ گىذمکار .20

 .1388اسديجْـت  تٌکبثي، -كـَس يػشد آث بىيهبّ



 8 

حؼايي هشاديابى    ،، حؼيي ًدف صادُ ٍسصي، هشتضي ػليضادُ، اثَالحؼي ساػتيبى ًؼت، ساضيِ اًصابسي  حؼيٌي احوذسضب .02

تؼييي غلضت ّيؼتبهيي دس ثبفت ػضلِ زضل آ ي سًگيي كوبى ًگْذاسي ؿذُ دس يخ ثب اػتفبدُ  حثیة اهلل گىذمکار ٍ

 .1388اسديجْـت  تٌکبثي، -كـَس يػشد آث بىيهبّ يهل ؾيّوب يياٍل، H P L Cاص 

 ديرٌ َاي آمًسشي گذراوذٌ

 ، تَػظ هشكض آهَصؽ ػبلي ٍ صٌبيغ ؿيالتي خليح فبسع ثَؿْش30/7/82الي  12/7/82هذيشيت هضاسع پشٍسؽ هبّي،  -1

، تَػظ ؿيالت اػتبى كْگيلَيِ ٍ 8/10/83الي  7/10/83ثشسػي چبلؾ ّبي فٌي هذيشيت هَلذيي ٍ تکثيش هبّي زضل آ ،  -2 

 ثَيشاحوذ

 تَػظ ؿيالت اػتبى كْگيلَيِ ٍ ثَيشاحوذ 22/11/83الي  19/11/83هذيشيت تغزيِ هبّيبى ػشداثي،  -3

، تَػظ هدتوغ آهَصؽ خْبد كـبٍسصي اػتبى 20/8/84الي  18/8/84ثْذاؿت ٍ پيـگيشي اص ثيوبسيْبي هبّيبى ػشداثي ،  -4

 كْگيلَيِ ٍ ثَيشاحوذ

 تَػظ ؿيالت ثَؿْش 28/11/84الي  23/11/84اصَل ٍ كبسثشد طًتيک دس تکثيش ٍ پشٍسؽ آثضيبى،  -5

 تَػظ ؿيالت كشدػتبى 7/2/85الي  6/2/85ٍاكؼيٌبػيَى هبّي ثش ػليِ ثيوبسي اػتشپتَكَصيغ،   -6

 ، تَػظ ؿيالت اػتبى كْگيلَيِ ٍ ثَيشاحوذ 25/4/85الي  24/4/85ثيوبسيْبي آثضيبى،   -7

 ، تَػظ تَػظ ؿيالت اػتبى كْگيلَيِ ٍ ثَيشاحوذ24/5/85الي  21/5/85سٍؽ ّبي تؼييي ػي هبّيبى ،   -8

 ، تَػظ ؿيالت ثَؿْش24/8/85الي  20/8/85سٍؽ تحقيق دس ػلَم ؿيالتي،  -9

، تَػظ ؿيالت اػتبى  2/6/87الي  30/5/87دّي ٍ تٌظين اكؼيظًي اػتخشّبي پشٍسؿي هبّيبى ػشداثي هذيشيت آة ٍ َّا -10

 كْگيلَيِ ٍ ثَيشاحوذ
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 زيق يتقذيتشً
م  ًرد

  

تاريخ  شمارٌ تشًيقي مزجع

 تشًيقي

 تًضیحات سال

سيبػت ًبظش اًتخبثبت دّويي دٍسُ  1392   ّيئت ًظبست ثش هغجَػبت ؿْشػتبى يبػَج  .1

 خوَْسي

ساُ اًذاصي دػتگبُ ػَستش تخن هبّي زضل  1391 12/10/91 40151/024/247 سئيغ هَػؼِ تحقيقبت ػلَم ؿيالتي كـَس  .2

  آ 

 تَػؼِ تحقيقبت كبسثشدي 1390   سئيغ هَػؼِ تحقيقبت ػلَم ؿيالتي كـَس  .3

سئاايغ ّيئاات ًظاابست ثااش اًتخبثاابت ًْواايي دٍسُ    .4

 ثَيشاحوذهدلغ ؿَساي اػالهي ؿْشػتبى 

 ًبظش اًتخبثبتي 1390 25/12/90 21/90/د187

 پظٍّـگش ًوًَِ  1389   سئيغ هَػؼِ تحقيقبت ػلَم ؿيالتي كـَس  .5

سئاايغ هشكااض تحقيقاابت طًتيااک ٍ اصااالح ًااظاد     .6

 هبّيبى ػشدآثي ؿْيذ هغْشي يبػَج 

 ثشگضاسي ًوبيـگبُ ّفتِ پظٍّؾ 1389  

هَػؼاِ  هذيش ثخؾ اصالح ًظاد ، تکثيش ٍ پشٍسؽ   .7

 تحقيقبت ؿيالت ايشاى

 تقذيش اص  فؼبليتْبي پظٍّـي 1388 10/12/88 

تابهيي تخاان چـان صدُ فصاالي ٍ خاابسج اص    1388 27/10/88 2158825868 هذيش اهَس ؿيالت اػتبى آرسثبيدبى ؿشزي  .8

 فصل اػتبى آرسثبيدبى ؿشزي

سئيغ داًـکذُ كـبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼي داًـگبُ   .9

 خليح فبسع

 پيـجشد اّذاف تحقيقبت هبّيبى ػشدآثي 1387 12/09/87 1888/1

فشهبًااذّي ًبحيااِ هقبٍهاات ثؼاايح ػـاابيشي اػااتبى   .10

 كْگيلَيِ ٍ ثَيشاحوذ

 آهبدگي خْت دفبع ّوِ خبًجِ 1384 20/10/84 /م285/4/72

حضَس دس سصهبيؾ ثضسگ يبٍساى حضشت  1383   فشهبًذُ هقبٍهت ثؼيح ػپبُ كْگيلَيِ ٍ ثَيشاحوذ  .11

 )ػح(هْذي 

هـبٍس هاذيش ػبهال ٍ هاذيش ثبصسػاي ٍ حؼبثشػاي        .12

 داخلي ؿشكت ػْبهي ؿيالت ايشاى

ّوکبسي دس هذيشيت ثبصسػي ٍ حؼبثشػي  1382  

 داخلي ؿيالت ايشاى

هـبٍس هاذيش ػبهال ٍ هاذيش ثبصسػاي ٍ حؼبثشػاي        .13

 داخلي ؿشكت ػْبهي ؿيالت ايشاى

حؼبثشػااي ًوبيٌااذُ هااذيشيت ثبصسػااي ٍ    1381 15/7/81 / م ت 62577

 هشكض تکثيش ؿْيذ هغْشي

 كبسهٌذ ًوًَِ 1377 3/6/1377 /الف/ة                5583 هؼبٍى ٍصيش ٍ هذيشػبهل ؿيالت ايشاى  .14

 خْبدگش ًوًَِ ؿيالت 1377   هؼبٍى ٍصيش ٍ هذيشػبهل ؿيالت ايشاى  .15

  8حوبػِ ٍ فذاكبسي دس ػوليبت ٍالفدش  1365 09/02/65 /د454/90/402 فشهبًذُ ػپبُ پبػذاساى اًقالة اػالهي گچؼبساى  .16

 


