وزارت جهاد كشاورزي
سازمان تحقيقات و آموزشكشاورزي
موسسه تحقيقات شيالت ايران
فرم اطالعات محققين

مشخصات فردي:
نام و نام خانوادگي :سیامک بهزادي

تاريخ تولد7431 :

وضعیت تاهل  :متاهل

ايمیلS_behzady@yahoo.com :
آدرس :بندرعباس -بلوار ساحلي غدير -پژوهشكده اكولوژي خلیج فارس و درياي عمان -صندوق پستي ، 197317191 :كدپستي:
1979194791
تلفن ، +)99( 19 44444493 :فاكس+)99( 194 4433371 :
عنوان

مركز  /پژوهشكده

بخش  /گروه

كارشناس ارشد بیولوژي دريا و ارزيابي ذخاير آبزيان پژوهشكده اكولوژي خلیج فارس و درياي عمان

سالهاي فعالیت
از سال 7411

تحصیالت دانشگاهي:
سال فارغ

مدرك

رشته تحصیلي

لیسانس

منابع طبیعي شیالت

7411

فوق لیسانس

منابع طبیعي شیالت

7491

دكتري

شیالت -تولید وبهره برداري

7491

تخصصي

آبزيان

دانشگاه

عنوان پايان نامه

التحصیل
دانشگاه آزاد اسالمي واحد

تعیین هم آوري میگوي موزي در آبهاي هرمزگان

بندرعباس
دانشگاه آزاد اسالمي واحد

بررسي تنوع و پراكنش سپر ماهیان در استان هرمزگان

بندرعباس
دانشگاه هرمزگان

استفاده از شاخص هاي پويايي غذايي ماهیان تجاري نزديک به
كف و كفزي به منظور تعیین سالمت اكوسیستم ماهیگیري خلیج
فارس و درياي عمان (استان هرمزگان)

آشنايي با زبانهاي بیگانه
انگلیسي :

زبان اصلي  :فارسي
فعالیتهاي تحقیقاتي (پروژهها و طرحهاي تحقیقاتي):

مجري/

عنوان

سال

بررسي اثرات ناشي از استقرارزيستگاه هاي مصنوعي بر ارگانیسم هاي دريايي درآب هاي ساحلي شهر بندرعباس

7494

مجري

ارزيابي تنوع و برآورد زي توده ماهیان با تاكید بر مديريت شیالتي در زيستگاه هاي مصنوعي بندر بستانه و بندر

-7491/73/7

مجري

سلخ(خلیج فارس)

7499/73/7

ارزيابي ذخاير و تعیین الگوي پراكنش گونه هاي غالب خیار دريايي در آب هاي ساحلي استان هرمزگان

-7491/1/7

همكار

مجري

7491/7/7
شناسايي بهترين مكان جهت بازسازي ذخاير مرجان )( Acropora spp.در جزيره الرك
ارزيابي علل كاهش ذخاير میگوهاي شرق استان هرمزگان با تاكید بر داده هاي صیادي و اكولوژيک(گزارش
نويسي)
ارزيابي روابط غذائي گونه هاي غالب در زيستگاه هاي میگوهاي تجاري استان هرمزگان(گزارش نويسي)
استفاده از شاخص هاي پويايي غذايي ماهیان تجاري نزديک به كف و كفزي به منظور تعیین سالمت اكوسیستم ماهیگیري خلیج فارس و

7494
7493
7493

مجري
مجري
مجري

7491

مجري

بررسي امكان توسعه زيستگاه هاي مصنوعي در خلیج فارس(استان هرمزگان)

7499

مجري

بررسي ذخاير ماهیان گرگوري اطراف جزيره ابوموسي در سال 7419

7419

مجري

بررسي ذخاير ماهیان گرگوري اطراف جزيره فارور

7419

مجري

درياي عمان (استان هرمزگان) ( پایان نامه دانشجوی دکتری)

ارزیابی ذخایر و تعیین الگوی پراکنش گونه های غالب خیارهای دریایی در آبهای ساحلی جزایر قشم و هنگام

7491

همکار

برآورد میزان توده زنده كفزيان خلیج فارس و درياي عمان به روش مساحت جاروب شده

7491

همكار

پايش ذخاير آبزيان تجاري دراطراف زيستگاه هاي مصنوعي (بندرلنگه)استان هرمزگان

7499

همكار

بررسي وضعیت ذخاير ماهیان يال اسبي درآبهاي استان هرمزگان

7491

همكار

برآورد حداكثر میزان قابل برداشت ذخاير  9گونه از ماهیان كفزي اقتصادي درخلیج فارس و درياي عمان

7499

همكار

پايش ذخاير ماهیان كفزي به روش مساحت جايروب شده درخلیج فارس ودرياي عمان

7499

همكار

پايش ذخاير ماهیان كفزي به روش مساحت جايروب شده

7491

همكار

مديريت ذخاير گونه هاي مهم تجاري میگو با تاكید بر پارامترهاي هواشناسي (فاز)7

7491

همكار

گزارش نهايي تجزيه و تحلیل ساختار جمعیتي و وضعیت صید میگوهاي غالب استان هرمزگان

7411

همكار

بررسي زيستي ذخاير سطحزيان ريز (ساردين وموتوماهیان )درآبهاي ساحلي استان هرمزگان (جزيره قشم

7499

همكار

گزارش نهايي چهار گشت پروژه ارزيابي ذخاير منابع كفزي به روش مساحت جاروب شده()Swept area

7419

همكار

بررسي برخي از ويژگیهاي زيستي سنگسر معمولي  ،شوريده و میش ماهي در آبهاي استان هرمزگان

7491

همكار

رديابي حاملین حد واسط ويروس لكه سفید( )White Spot Virusدر میگوهاي وحشي و خرچنگ هاي

7499

همكار

بررسي ذخاير پنج گونه از تون ماهیان در استان هرمزگان سال هاي  7411 ،7419و 7419

7491

همكار

بررسي و ضعیت ذخائر ماهیان تزئیني د رحال بهره برداري

7494

همكار

بررسي پراكنش ،تعیین بیوماس و تهیه اطلس از گیاهان دريايي سواحل خلیج فارس و درياي عمان

7494

همكار

وبندرلنگه) با تاكید بر دماي سطحي آب ،پراكنش پالنكتوني وكلروفیل a

بررسي تنوع و پراكنش سپر ماهیان در آبهاي استان هرمزگان ( پروژه كارشناسي ارشد)

7491

دانشجوي
ي

بررسي برخي از ویژگيهای زیستي ماهي سوکال

6831

همكار

تعيين ميزان توده زنده کفزیان خليج فارس و دریای عمان به روش مساحت جاروب شده

6833

همكار

اكولوژي ماهي گل خورك در استان هرمزگان

7491

همكار

ارزيابي اثرات حاصل از استقرار زيستگاه هاي مصنوعي بر ارگانیزم هاي دريايي در بندرعباس

7499

مجري

بررسي اكولوژي ماهیان پیرامون زيستگاه مصنوعي منطقه ملو

7499

همكار

بررسي ذخاير ماهیان زيستگاه مصنوعي شرق جزيره كیش

7499

همكار

بررسي وضعیت ذخاير ماهي ساردين و طالل در آبهاي دور از ساحل درياي عمان

7499

همكار

ارزيابي ذخاير ساردين و موتو در آبهاي استان هرمزگان با تاكید بر داده هاي صید و صیادي

7499

همكار

تخمین زي توده و اعالم زمان شروع و خاتمه فصل صید میگوهاي مهم تجاري در آبهاي خلیج فارس و درياي عمان

7499

همكار

ارزيابي ذخاير میگوي موزي در آبهاي ساحلي استان هرمزگان

7497

همکار

تعیین گزينش چشمه تورهاي گوشگیرماهي شیر با استفاده از پارامترهاي ريختي در سواحل استان هرمزگان

7493

همکار

7493

همکار

ايجاد و پیاده سازي داده هاي مكاني شیالتي استان هرمزگان در محیط Arc GIS

7494

همکار

برآورد میزان توده زنده كفزيان خلیج فارس و درياي عمان به روش مساحت جاروب شده

7493

همکار

بررسي برخي از ويژگي هاي زيست شناسي ماهي گیش پوزه دراز (  )Carangoides chrysophrysدر آبهاي استان
هرمزگان

آموزش های اختصاصي ضمن خدمت (آموزش غواصي):
عنوان
 International Certificate(CIMAS ) (1منطقه آزاد قشم زير نظر فدراسیون فرانسه و  )2دوره غواصي در آموزش عالي صنايع شیالتي

بوشهر
آموزش های اختصاصي ضمن خدمت (دورههای کوتاه مدت مرتبط با شناخت ،ارزیابي و پایش اکوسيستم های
مرجاني):
عنوان
1)Monitoring Methods, Data and Information Management of Coral Reefs & 2) Reef Check Coral Reef Monitoring
Protocol

 )8كارگاه آبسنگهاي مرجاني خلیج فارس
آموزش ضمن خدمت (دورههاي كوتاه مدت):
-

دوره "روش تحقيق در علوم شيالتي" .مركز آموزش عالي علوم و صنايع شیالتي خلیج فارس-بوشهر 41 .ساعت 7419/3/79 .تا
.7419/3/11

-

دوره " روش تحقيق "  .مركز آموزش جهاد كشاورزي استان هرمزگان 99 .ساعت .از تاريخ 7493/71/77تا .7497/1/71

-

دوره "آمارحياتي" .مركز آموزش عالي علمي -كاربردي میرزا كوچک خان-رشت 99 .ساعت.ازتاريخ 7411/77/41تا .7411/77/74

-

دوره " آمارکاربردی "  .مركز آموزش جهاد كشاورزي استان هرمزگان 99.ساعت .از تاريخ 7493/73/9تا .7493/71/9

-

كارگاه آموزشي" تکثير و پرورش صدف لب سياه" .موسسه تحقیقات شیالت ايران -ايستگاه تحقیقات شیالتي نرمتنان بندرلنگه79 .
ساعت .از تاريخ  7499/3/73تا .7499/3/77

-

دوره " ضرورت استفاده از  RSو  GISدر امر برنامه ریزی" مجتمع آموزش جهاد كشاورزي استان هرمزگان 17.ساعت .از تاريخ
7493/9/1تا .7493/9/73

-

دوره "  . " Accessمجتمع آموزش جهاد كشاورزي استان هرمزگان 19.ساعت .از تاريخ 7493/73/79تا .7493/77/71

-

دوره "  . " Internetمجتمع آموزش جهاد كشاورزي استان هرمزگان 71.ساعت .از تاريخ 7493/77/11تا .7493/71/1

-

دوره "  . " Powepointمجتمع آموزش جهاد كشاورزي استان هرمزگان 19.ساعت .از تاريخ 7493/73/73تا .7493/77/13

-

دوره " زبان انگليسي سطح . " 6مركز آموزش جهاد كشاورزي استان هرمزگان19/1.ساعت .از تاريخ 7497/9/1تا .7497/73/71

-

دوره " زبان انگليسي سطح . " 2مركز آموزش جهاد كشاورزي استان هرمزگان 93.ساعت .از تاريخ 7491/9/19تا .7491/77/3

-

دوره " زبان انگليسي سطح . " 8مجتمع آموزش جهاد كشاورزي استان هرمزگان93.ساعت .از تاريخ 7494/1/1تا .7494/9/4

-

دوره " زبان انگليسي سطح . " 4مجتمع آموزش جهاد كشاورزي استان هرمزگان33.ساعت .از تاريخ 7494/9/14تا .7494/77/11

-

دوره " کامپيوتر سطح  . "6مركز آموزش جهاد سازندگي استان هرمزگان 9.واحد درسي .از تاريخ 7419/9/7تا.7419/77/11

-

دوره " آموزش (ITمهارت . " )6مجتمع آموزش جهاد كشاورزي استان هرمزگان 71.ساعت .از تاريخ 7494/1/1تا .7494/1/73

-

دوره " آموزش (ITمهارت . " )2مجتمع آموزش جهاد كشاورزي استان هرمزگان9.ساعت .از تاريخ 7494/1/77تا .7494/1/13

-

دوره " آموزش (ITمهارت . " )8مجتمع آموزش جهاد كشاورزي استان هرمزگان 19.ساعت .از تاريخ 7494/71/74تا .7494/71/11

-

دوره " کاربرد نانوتکنولوژی در بخش کشاورزی" .مجتمع آموزش جهاد كشاورزي استان هرمزگان 71.ساعت .از تاريخ
7499/71/79تا .7499/71/13

-

دوره " تضمين کيفيت نتایج اندازه گيری(آزمون وکاليبراسيون) "  .سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتي 79 .ساعت .از تاريخ
7499/73/19تا .7499/73/19

-

دوره " عدم قطعيت اندازه گيری(کاليبراسيون و آزمون)"  .سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتي 79 .ساعت .از تاريخ
7499/73/11تا .7499/73/14

-

دوره " مميزی داخلي فعاليت های آزمایشگاهي بر اساس استاندارد
تحقیقات صنعتي 9 .ساعت .در تاريخ .7499/73/43

 . " ISO/IEC 17025: 2005سازمان استاندارد و

-

دوره " سنجش از دور  RSوسامانه اطالعات جغرافيایي  ." GISمجتمع آموزش جهاد كشاورزي استان هرمزگان 43.ساعت .از تاريخ
7499/9/9تا .7499/9/9

-

دوره " اصول ایمني و بهداشت در آزمایشگاه "  .مجتمع آموزش جهاد كشاورزي استان هرمزگان 13.ساعت .از تاريخ 7499/9/19تا
.7499/9/43

-

دوره " آشنایي با آزمون آماری  PCAو کاربرد ان در تحقيقات شيالتي"  .مجتمع آموزش جهاد كشاورزي استان هرمزگان49.
ساعت .از تاريخ 7499/3/11تا .7499/3/19

-

دوره " آشنایي با مدل سازی هيدرودیناميکي در اقيانوس شناسي "  .مجتمع آموزش جهاد كشاورزي استان هرمزگان43.ساعت .از
تاريخ 7499/4/9تا .7499/4/71

-

دوره "روش های تعيين سن ماهي" .موسسه تحقیقات شیالت ايران -پژوهشكده اكولوژي خلیج فارس و درياي عمان 13 .ساعت.ازتاريخ
 7493/71/71تا .7493/71/71

-

كارگاه آموزشي" بررسي جوامع مرجاني جزایر کيش و الرک" .موسسه تحقیقات شیالت ايران -پژوهشكده اكولوژي خلیج فارس و
درياي عمان 9 .ساعت .در تاريخ .7493/71/13

-

كارگاه آموزشي"مهارت های عمومي مرکز تربيت مدرس" دانشگاه جامع علمی کاربردی هرمزگان33.ساعت.از تاریخ 7497/71/1تا
.7497/1/3

-

دوره " اصول و مباني  ." GISمجتمع آموزش جهاد كشاورزي استان هرمزگان 39.ساعت .از تاريخ  7491/1/74تا.7491/1/11

-

دوره " آشنایي با نرم افزار ." endnoteمجتمع آموزش جهاد كشاورزي استان هرمزگان 79.ساعت .از تاريخ  7494/1/7تا.7494/1/1

-

دوره " آشنایي با فرایندهای تدوین استاندارد ملي " .اداره كل استاندارد استان هرمزگان 9.ساعت .در تاريخ .7494/1/73

-

دوره "آموزشي روش های پيشگيری از بيماری لکه سفيد ميگو"  ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترويج كشاورزي -معاونت ترويج و
آموزش 43 ،ساعت از  94/77/71تا. 38/66/61

-

دوره "آموزشي آشنایي با نرم افزار فهرست نویسي  ، "Endnoteمجتمع آموزش جهاد کشاورزی استان هرمزگان،
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترويج كشاورزي -معاونت ترويج و آموزش 79 ،ساعت از  94/31/7تا .38/1/2

-

دوره"آشنایي با فرآیند تدوین استانداردهای ملي"  ،اداره كل استاندارد هرمزگان 9 ،ساعت از  94/1/73تا 38/1/64

-

دوره "آموزشي روش های نمونه برداری و ارزیابي ذخایر (پيشرفته)" ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترويج كشاورزي -معاونت
ترويج و آموزش 49 ،ساعت از  91/9/11تا .91/9/19

-

دوره"ارزیابي ذخایر و فرآوری ساردین و موتوماهيان در استان هرمزگان"  ،پژوهشكده اكولوژي خلیج فارس و درياي عمان9 ،
ساعت از 91/1/13تا .91/1/13

-

دوره"کار با دستگاه رنگ آميزی و پردازش بافت مدل  ،"MZ- 2003پژوهشكده اكولوژي خلیج فارس و درياي عمان9 ،
ساعت .

-

دوره آموزش

ی" مروري بر مدل سازي داده هاي اكولوژيک منابع آبی" 61 ،39/8/3 -39/8/3 ،ساعت ،مجوز شماره 7491/1/74 ،79141/91/133

دفتر آموزش کارکنان
-

دوره آموزشی" مديريت منابع تحقيق با نرم افزار  61 ، "Endnoteساعت ،39/8/62-39/8/66،مجوز  7491/1/71 ،131/3911دفتر آموزش
کارکنان

-

شرکت در نشست علمی" نگرشی بر روش هاي نوين ارزيابی ذخايرو مديريت ذخاير ميگو در آبهاي هرمزگان"، ،91/73/74 ،مجوز31/31/1119

Workshop on; Seminar on Sustainable Development of Ocean and Fishery, China, 15-30,
Fub,2008.
Workshop on; Stock assessment and management of Prawn fisheries in the Persian Gulf.
Sponsored by Research deputy of Hormozgan University, Bandar Abbas. 15-19th November,
2008.
Workshop on: Management and law of sustainable fisheries in the Persian Gulf:
suggestions from international and comparative law. Sponsored by Research deputy of
Hormozgan University, Bandar Abbas.28th Feb.-2nd March, 2011.

-

-

Workshop on: Mangrove ecology with emphasis on Biodiversity. Sponsored by Research
deputy of Hormozgan University, Bandar Abbas.7-11th Feb, 2005.

-

Workshop on: Dynamics and controlling of Cochlodinium sp. Bloom in the Persian Gulf
and Oman Sea and the coastal waters of Korea. Persian Gulf & Oman Sea Ecological
Research Institute , Bandar Abbas.4th August 2009.

-

Workshop on: Comparision review of Cochlodinium bloom in Iranian waters of the
Persian Gulf and Oman Sea. Persian Gulf & Oman Sea Ecological Research Institute ,
Bandar Abbas.4th March, 2009

-

Workshop on:Advanced Stock Assessment. Persian Gulf & Oman Sea Ecological Research
Institute , Bandar Abbas.16-19 December 2013.

-

Workshop on”Course of Catch by Trawl Method”, Busheher University,10-20 Sep. 2008.

-

Workshop on”First International Workshop on Marine Biogeochemistry of the Persian Gulf’, Biotechnology
Center in Qeshm Island Free Zone.10.Feb.2010.

-

كارگاه آموزشی عقيدتی فرهنگی
تفسیر سوره عنكبوت،آسیب شناسي تربیت ديني ،سیره امام رضا ،معاد شناسی کتاب دیدار یار ،اصالح الگوی مصرف از دیدگاه اسالم ،درسهایی از نهج
البالغه ،مکارم اخالق در صحیفه سجادیه ،جلوه های خدا محوری در زندگی ،درس اخالق پیامبران

پروژه های تحقيقاتي(گزارش نهایي):
 )7بهزادی س  ،غ .ع  .اكبرزاده ،م .درويشي  ،ع .ساالرپور ب دقوقي ،ش صید مرادي ،م ابراهیمي ،ف سراجي ،م شجاعي ،ش آقاجري.
 .7494بررسي اثرات ناشي از استقرارزیستگاه های مصنوعي بر ارگانيسم های دریایي درآب های ساحلي شهر
بندرعباس ،موسسه تحقیقات و آموزش شیالت ايران .تهران713 .صفحه.
 )1بهزادی س ،غ .ع  .اكبرزاده ،م .درويشي  ،ع .ساالرپور ،دهقاني ر ،.ش صید مرادي ،م ابراهیمي ،ف سراجي ،م شجاعي ،ش آقاجري.
 .7494شناسایي بهترین مکان جهت بازسازی ذخایر مرجان )( Acropora spp.در جزیره الرک ،موسسه تحقیقات و
آموزش شیالت ايران .تهران713 .صفحه .

 )4بهزادی س ،ولي نسب ،ت ،.وهاب نژاد،آ؛ ،غ .ع  .اكبرزاده ،م .درويشي  ،ع .ساالرپور .7493 ،ارزيابي روابط غذائي گونه هاي غالب
در زيستگاه هاي میگوهاي تجاري استان هرمزگان ،موسسه تحقیقات و آموزش شیالت ايران .تهران ... .صفحه(.فاز گزارش نويسي).
)3

بهزادی س ،مومني ،م ،م .درويشي ع .ساالرپور  ،اجاللي ،ك؛ سراجي ف؛ حسیني س.ع.؛  .7493ارزیابي علل کاهش ذخایر
ميگوهای شرق استان هرمزگان با تاکيد بر داده های صيادی و اکولوژیک ،موسسه تحقيقات و آموزش شيالت
ایران .تهران791 .صفحه( .گزارش نويسي)

 )1بهزادی س ،ع .ساالرپور و م .درويشي  ،ب دقوقي ،غ .ع  .اكبرزاده ،ش صید مرادي ،م ابراهیمي ،ف سراجي ،م شجاعي ،ش آقاجري،
ح رامشي و پ محبي .7499.بررسي امکان توسعه زیستگاه های مصنوعي در خليج فارس .موسسه تحقیقات و آموزش شیالت
ايران .تهران771 .صفحه.

 )9بهزادی س،م.درويشي ،م صفايي ،ا كامراني ،م فالحتي و ع كمالي .7419.بررسي ذخایر ماهيان مرجاني اطراف جزیره فارور.
موسسه تحقیقات و آموزش شیالت ايران .تهران11 .صفحه.
 )1بهزادي س ،م.درويشي،ك خواجه نوري و م مومني .7419.بررسي ذخایر ماهيان گرگوری اطراف جزیره ابوموسي .موسسه
تحقیقات و آموزش شیالت ايران .تهران13 .صفحه.
 )9ساالرپور ع ،.درويشي م ،.صفايي م ،.اكبرزاده غ ،.سراجي ف ،.بهزادی س ،.مومني م ،.رامشي ح ،.صیدمرادي ش ،.محبي پ ،.پرورش
م ،.ولي نسب ت .و دهقاني ر .7491 ،.بررسي زیستي ذخایر سطحزیان ریز (ساردین وموتوماهيان )درآبهای ساحلي استان
هرمزگان (جزیره قشم وبندرلنگه) با تاکيد بر دمای سطحي آب ،پراکنش پالنکتوني وکلروفيل  .aموسسه تحقیقات و
آموزش شیالت ايران .تهران713 .صفحه.
 )9كمالي ع ،.بهزادی س ،.درويشي م ،.ساالرپور ع ،.رامشي ح ،.رجبي ساسي ا ،.ولي نسب ت .و مرتضوي م .7491 ،.پایش ذخایر
آبزیان تجاری در اطراف زیستگاههای مصنوعي استان هرمزگان ( حوزه بندر لنگه )  .موسسه تحقیقات و آموزش شیالت
ايران .تهران11 .صفحه.
 )73صفايي م.؛ ا .كامراني ،غ .زرشناس؛ م .مومني؛ ك .اجاللي ،ع .ساالرپور؛ و بهزادی .س .7497،.مدیریت ذخایر گونه های مهم
تجاری ميگو با تاکيد بر پارامترهای هواشناسي  .موسسه تحقیقات و آموزش شیالت ايران .تهران11 .صفحه.
 )77دهقاني ر؛ كمالي ع.؛ بهزادی س.؛ درويشي م.؛ صفايي م.؛ ساالرپور ع.؛ اجاللي ك .و كريمي د .7499 .تعيين ميزان توده زنده
کفزیان آبهای استان هرمزگان به روش مساحت جاروب شده .موسسه تحقیقات و آموزش شیالت ايران .تهران93 .صفحه.
 )71ولي نسب ،ت.؛ دريانبرد .غ؛ كمالي .ع ،؛ س ،بهزادی .س.؛ درويشي.م  ،حسیني .س،.ع ،.و ساالرپوري .ع.7494.،پایش ذخائر
کفزیان آبهای استان هرمزگان به روش مساحت جایروب شده .موسسه تحقیقات و آموزش شیالت ايران .تهران13 .صفحه.
 )74كمالي ع ،.ولي نسب ،ت.؛ م شجاعي ،بهزادی س .؛ ك ،خورشیديان و ا ،رجبي ساسي .7491 .برآورد حداکثر ميزان قابل
برداشت ذخایر شش گونه از ماهيان کفزی اقتصادی در خليج فارس و دریای عمان(استان هرمزگان) .موسسه
تحقیقات و آموزش شیالت ايران .تهران91 .صفحه.
 )73كمالي ،ع.؛ بهزادی ،س .؛ درويشي ،م .و ساالرپور ع .بررسي برخي از ویژگيهای زیستي سنگسر معمولي  ،شوریده و ميش
ماهي در آبهای استان هرمزگان .موسسه تحقیقات و آموزش شیالت ايران .تهران737 .صفحه.
 )71كامراني .ا ،بهزادی .س .و درويشي م .7419 .تجزیه و تحليل ساختار جمعيتي و وضعيت صيد ميگو های غالب استان
هرمزگان .موسسه تحقیقات و آموزش شیالت ايران .تهران91 .صفحه.
 )79درويشي .م ،كیمرام .ف ،طالب زاده س.ع .و بهزادی .س .7491 .بررسي ذخائر پنج گونه از تون ماهيان در استان
هرمزگان سال های  6811 ،6811و  .6813موسسه تحقیقات و آموزش شیالت ايران .تهران794 .صفحه.
 )71اسدي .ه؛ بهزادی .س ،.ايران .ع ،صید مرادي .ش .و دهقاني ر .7494 ،بررسي وضعيت ذخائر ماهيان تزئيني در حال بهره
برداری .موسسه تحقیقات و آموزش شیالت ايران .تهران19 .صفحه.
 )79قره وي .ب ،تمدني س ،.م ،افشارنسب .م ،.كاكولكي .ش،.كمالي.ع و و بهزادی س .7499.ردیابي و شناسایي حاملين و
ميزبانهای واسط ویروس لکه سفيد در ميگوهای وحشي و خرچنگهای خليج فارس و دریای عمان (استان هرمزگان).
موسسه تحقیقات و آموزش شیالت ايران .تهران94 .صفحه.
 )79كامراني.ا  ،كمالي.ع  ،بهزادی س .و درويشي .م .7419 .گزارش نهایي چهار گشت منابع کفزی به روش مساحت جاروب
شده( .)Swept areaموسسه تحقیقات و آموزش شیالت ايران .تهران19 .صفحه.
 )13روحاني ك ،.رجبي ا .رامشي .ح ،ع ،ايران .؛ ر ،دهقاني .؛ بهزادی .س .و م،ر ،حسیني .7494 .بررسي پراکنش ،تعيين بيوماس و
تهيه اطلس از گياهان دریایي سواحل خليج فارس و دریای عمان .موسسه تحقیقات و آموزش شیالت ايران .تهران.
91صفحه.

 )17كامراني.ا ؛ صفايي م ،.درويشي.م ،.بهزادی .س،.صبحاني.ع .وخواجه نوري .ك .7419 .ارزیابي ذخایرميگوهای مهم تجارتي
دراستان هرمزگان .موسسه تحقیقات و آموزش شیالت ايران .تهران91 .صفحه.
 )11دقوقي.ب ،درويشي م ،.بهزادی س ،.صفايي م ، .فروغي فرد ح ،.كمالي ع ،.ولي نسب ت .و متین فرد ع .7499.بررسي برخي از
ویژگيهای زیستي ماهي سوکال .Rachycentron canadumموسسه تحقیقات و آموزش شیالت ايران97 .صفحه.
 )14كمالي ع.؛ دهقاني ر .بهزادی س، .ساالرپوري.ع،درويشي.م .و ولي نسب ت .7491،بررسي وضعیت ذخاير ماهیان يال اسبي در آبهاي
استان هرمزگان .موسسه تحقیقات و آموزش شیالت ايران .تهران13 .صفحه.
 )13ولي نسب ت ،مومني.م ،.دهقاني.ر،.كمالي.ع ،.بهزادی.س،.درويشي.م .ساالرپوري .ع ،.طالب زاده.س.ع .و اسكندري.غ.7499 ،
تعيين ميزان توده زنده کفزیان خليج فارس و دریای عمان به روش مساحت جاروب شده .موسسه تحقیقات و آموزش
شیالت ايران .تهران.
 )11بهزادی .س .7411 ،هم آوری ميگوی موزی موزی در آبهای هرمزگان پایان نامه دانشجویي(کارشناسي)  .دانشگاه
آزاد اسالمي واحد بندر عباس 14 .صفحه.
 )19بهزادی س .7491 .بررسي تنوع و پراکنش سپر ماهيان در آبهای استان هرمزگان .پایان نامه دانشجویي(کارشناسي
ارشد)  .دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندر عباس 771 .صفحه.
 )11بهزادي.س .7491 ،.استفاده از شاخص هاي پويايی غذايی ماهيان تجاري نزديک به كف و كفزي به منظور تعيين سالمت
اكوسيستم ماهيگيري خليج فارس و درياي عمان (استان هرمزگان) ،دانشگاه هرمزگان ،پایان نامه دکتری 199 ،صفحه.
)19

مومنی م ،.صفائی م ،.ساالرپوری م ،.بهزادي س ،.درویشی م ،.خواجه نوری .ک ،.دقوقی ب .و کی مرام

ف .7497 ،.ارزيابی ذخاير ميگوي موزي در آبهاي ساحلی استان هرمزگان ،پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس ،مؤسسه تحقیقات
علوم شیالتی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،ایران ،بندرعباس99 ،صفحه.
 )19حسینی س.ع ،.کی مرام ف ،.خانی پور ع.ا ،.ایران ع ،.درویشی م ،.بهزادي س ،.ساالرپوری ع ،.اسماعیل زاده ع .و موحدنیا م .6834 .تعيين گزينش چشمه تورهاي
گوشگيرماهی شير با استفاده از پارامترهاي ريختی در سواحل استان هرمزگان ،مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،ایران،
بندرعباس734 ،صفحه.

 )43کمالی ع ،.ولینسب ت ،.دهقانی ر ،.بهزادي س ،.درویشی م ،.فروغی فرد ح .7493 .بررسی برخی از ویژگی های زیست شناسی
ماهی گیش پوزه دراز (  )Carangoides chrysophrysدر آبهای استان هرمزگان ،مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،سازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،ایران ،بندرعباس91 ،صفحه.
 )47ولی نسب.ت ،.میاحی ی  ،.علوی.ع ،.شعبانی .م.ج ،.مرادی .غ ،.اسماعیلی.غ ،.طالب زاده .س.ع،.درویشی.م ،.بهزادي.س،.ساالرپوری.ع،.
مهدی نژاد.ع ،.وهاب نژاد .آ ،.دریانبرد .غ .و دهقانی.ر .7491.برآورد ميزان توده زنده كفزيان خليج فارس و درياي عمان به
روش مساحت جاروب شده(فاز گزارش نویسی).

مقاالت علمي:
 )6بهزادی س؛ غ .ع  .اكبرزاده ،ع .ساالرپور و م .درويشي .7499.بررسي دانه بندي و كربن آلي رسوبات بستر جهت استقرار
زيستگاه هاي مصنوعي در آبهاي ساحلي هرمزگان .مجله علمي شیالت ايران .جلد  .79شماره .4صفحات .17-19
 )2بهزادی س؛ ب دقوقي ،ف سراجي ،ع .ساالرپور  ،م درويشي  ،غ .ع  .اكبرزاده و م .ص .مرتضوي .7499.استقرار زيستگاه هاي
مصنوعي ( )Artficial reefsبا تاكید بر پراكنش جوامع ايكتیوپالنكتوني در آب هاي استان هرمزگان(حوزه خلیج فارس) .مجله
آبزيان وشیالت .جلد اول .پیش شماره  .4صفحات .77-13
 )8بهزادی س؛ م ابراهیمي  ،م درويشي  ،ع .ساالرپوروم .ص .مرتضوي .7499.بررسي استقرار زيستگاه هاي مصنوعي (

Artficial

 ) reefsدر آبهاي استان هرمزگان(حوضه خلیج فارس)با تاكید بر فاكتورهاي آبشناسي .مجله آبزيان وشیالت .سال اول .شماره .3
صفحات .49-47

 )4بهزادی س.؛ م .درويشي ،و ع .ساالرپور .7494 ،.تركیب صید ماهیان گرگوري اطراف جزيره ابوموسي .7419 -11پژوهش و
سازندگي در امور دام و آبزيان ،شماره  ،91صفحات.731-739 .
 )9بهزادی س.؛ م ،يحیوي وم،ر ،طاهري زاده .7499 .برآورد توده زنده سپر ماهیان در اليه هاي عمقي آبهاي استان هرمزگان .مجله
علوم و فنون دريايي .شماره  .7صفحات.17-91
 )1ا ،كامراني و س ،بهزادی .7419.زيست شناسي تولید مثل میگوي موزي( )Penaeus merguiensisبا تاكید بر هماوري
د رآبهاي استان هرمزگان .مجله علمي شیالت ايران .جلد  .9شماره .4صفحات .17-19
 )1ا ،كامراني و س ،بهزادی وهاشمي پور ف .7491 .بررسي تنوع و شناسائي دوكفه اي ها و شكم پايان سواحل شهر
بندرعباس(خلیج فارس) ،نشريه علمي -پژوهشي اقیانوس شناسي ،سال چهارم ،شماره .14-93 ،9 ،74
 )3كمالي ع ،.م  .ص .مرتضوي  ،ت .ولي نسب و س .بهزادی .8811 .بررسي تنوع گونه اي و تراكم ماهیان در زيستگاه مصنوعي
دريايي در منطقه بندر لنگه (خلیج فارس) .مجله علمي شیالت ايران .جلد  .79شماره .4صفحات 3719-749
 )3ساالرپور ع ،.بهزادی س .و درويشي م .7491 ،.زيست شناسي تولید مثل و تغذيه ماهي ساردين سند

(Sardinella

) sindensisدر آبهاي ساحلي جزيره قشم .مجله علمي شیالت ايران .جلد  .71شماره  .1صفحات .19-13
 )61ساالرپور ع ،.بهزادی س ،.درويشي م .و سراجي ف .7491 ،.زيست شناسي تولید مثل و تغذيه ماهي موتو منقوط
) (Encrasicholina punctiferدر آبهاي ساحلي جزيره قشم .مجله علمي شیالت ايران .جلد  .71شماره  .7صفحات .13-33
 )66ساالرپور ع ،.بهزادی س ، .درويشي م .و مومني م .7491 ،.پويايي جمعیت ماهي ساردين سند
) (Sardinella sindensisدر آبهاي ساحلي جزيره قشم .مجله علمي شیالت ايران .جلد  .71شماره  .4صفحات .11-99
 )62ك ،روحاني .؛ ا .رجبي .؛ ح ،رامشي .؛ ر ،دهقاني .؛ س ،بهزادی و م،ر ،حسیني و س ،تمدني جمهرمي .7491 .بررسي پراكنش و
برآورد زيتوده جلبكهاي دريايي در سواحل و برخي جزايرخلیج فارس .مجله علمي شیالت ايران .جلد  .71شماره  .3صفحات-99
.19
 )68درويشي م.؛ س .بهزادی و ع .ساالرپور .7491 .تخمريزي ،هماوري وتغذيه ماهي هوور ) (Thunnus tonggolدرخلیج فارس
ودرياي عمان .پژوهش وسازندگي در امور دام و آبزيان ،شماره  ،19صفحات.13-11 .
 )64درويشي م.؛ س .بهزادی و ع .ساالرپور .7494 ،.برخي از خصوصیات پويايي جمعیت ماهي زرده) (Euthynnus affinisدرآبهاي
محدوده استان هرمزگان ..پژوهش وسازندگي در امور دام و آبزيان ،شماره ،93صفحات.93-99 .
 )69ساالرپور ،ع .؛ درويشي ،م .وبهزادی ،س .7491 .پويايي جمعیت ماهي ساردين سند( )Sardinella sindensisدر آبهاي ساحلي
منطقه جاسک .پژوهش وسازندگي در امور دام و آبزيان ،شماره ،93صفحات.79-19
 )61ساالرپور ع ،.بهزادی س .و درويشي م و م .مومني .7499.تعیین رژيم غذايي گوازيم دم رشته اي ( )Nemipterus japonicasد ر
خلیج فارس ،منطقه جزيره تنب تا هنگام .مجله آبزيان وشیالت .جلد اول .پیش شماره  .4صفحات .33-31
 )61ساالرپور ع ،.بهزادی س .و درويشي م و ع .كمالي .7499.تعیین هماوري گوازيم دم رشته اي ()Nemipterus japonicas

درخلیج فارس ،منطقه جزيره تنب تا هنگام .مجله آبزيان وشیالت .جلد اول .پیش شماره  .1صفحات .34-39
 )63درويشي م.؛ س .بهزادی و ع .ساالرپور .7493 ،.پارامترهاي رشد و مرگ و نرخ میر ماهي گیدر)(Thunnus albacares
درآبهاي استان هرمزگان .مجله علمي علوم دريايي ايران .جلد دوم .شماره  1و .4صفحات .19-41
 )63اكبرزاده .غ.ع ،ساالرپوري ع ،.بهزادی س .و درويشي م .7493 ،.بررسي ساختار جامعه فیتوپالنكتوني درآبهاي ساحلي استان
هرمزگان(مناطق قشم و بندر لنگه) ،مجله بوم شناسي آبزيان ،دوره  1صفحات 49-17
 )21ساالرپور ع ،.طاهري زاده م .ر ،.بهزادی س .و درويشي م .7493 ،.پويايي شناسي و زيست شناسي تولید مثل گل خورك يال
دار( )Boleophthalmus dussumieri, Valenciennes, 1837در خوريات استان هرمزگان ،خلیج فارس ،مجله آبزيان و شیالت،
سال ،9شماره ،1تابستان  ،93صفحات .11-49

 )26اكبرزاده .غ.ع ،ساالرپوري ع ،.درويشي م .و بهزادی س .7491.تغییرات مكاني و زماني جمعیت فیتوپالنكتون ها در آب هاي
ساحلي قشم وبندرلنگه در استان هرمزگان،

مجله علمی شيالت ايران ،9 ،29 ،صفحه .96-89

 )22بهزادي س ،.کامرانی ا ،.کی مرام ف .و رنجبرم.ش ......اکولوژی تغذیه شانک گوفر) (Rhabdosargus haffara Frosska, 1775در آبهای شمالی

خلیج فارس و دریای عمان(استان هرمزگان) ،فصلنامه علمی –پژوهشی محیط زیست جانوری(.در دست چاپ)
)28

Kaymaram F., Darvishi M.,Behzadi S. and Ghasemi S.2013. Population Dynamic Parameters of Thunnus

tonggol (Bleeker,1851), in the Persian Gulf and Oman Sea, Iranian Journal of Fisheries Science, Vol12(4), 855863pp.
)24

Behzadi S., Kamrani E., Kaymaram.F. and Ranjbar Sh…... Trophic Level, Food Preference and Feeding
Ecology of Rachycentron canadum (Linnaeus. 1766), in Hormuzgun province Waters (Northern
Persian Gulf and Oman Sea), Iranian Journal of Fisheries Science,

Behzady, S. 2008. Bleaching Continues in Kish Island Coral reefs. IFRO Newsletter. No 53.

سمينار:
 )6بهزادی س؛ م .درويشي ،و ع .ساالرپور .7491.شناسايي بستر و آبزيان مناطق مرجاني اطراف جزيره ابوموسي با استفاده
ازروش مانتاتو و  .SCUBAدومین همايش علوم و فناوري زيردريا ،دانشگاه مالک اشتر اصفهان .آذر.7491
 )2صفايي م ،.كامراني ا ،.مومني م ،.ساالرپور ع ،.بهزادی س .و درويشي م .7419 .برآورد میزان توده زنده ) (Biomassو
تعیین زمان آغاز فصل صید میگوهاي تجاري در آبهاي ساحلي استان هرمزگان(سالهاي  .)7411-7491اولین كنفرانس ملي
علوم شیالت و آبزيان ايران 71-79.ارديبهشت  .7419الهیجان.
 )8بهزادی س.؛ ع .ساالرپور و م .درويشي .7499 ،استقرار زيستگاه مصنوعي در آبهاي بندر خمیر راهكارها و موانع .همايش
سراسري بندر خمیر :گذشته ،حال و چشم انداز آينده .دانشگاه هرمزگان ،پژوهشكده هرمز.
 )4بهزادی س.؛ ر .دهقاني ،ع .ساالرپور و م .درويشي .7499 ،معرفي خانواده سپرماهیان گزنده( )Dasyatidaeدر آبهاي استان
هرمزگان .سمینار ملي زيست شناسي .دانشگاه آزاد اسالمي مرند 9 .صفحه.
 )9بهزادی س.؛ ع ،ساالرپور .؛ م .درويشي و م.ص .مرتضوي .7499.مطالعه گونه هاي فرصت طلب و سفید شدگي مرجان
 Acropora sp.در جزيره كیش خلیج فارس .اولین همايش ملي سالمت ،محیط زيست و توسعه پايدار .دانشگاه آزاد اسالمي
واحد بندرعباس 9 .صفحه.
 )1بهزادی ،س.؛ م ،درويشي .؛ ع ،ساالرپور.؛ غ،ع ،اكبرزاده و م.ص .مرتضوي .7493.مطالعه مواد آلي و رسوبات بستر جزيره
كیش خلیج فارس به منظور استقرار زيستگاه مصنوعي .همايش منطقه اي خلیج فارس .دانشگاه هرمزگان.
 )1بهزادی ،س.؛ م ،درويشي .؛ ع،

ساالرپور.؛ غ،ع ،اكبرزاده و م.ص .مرتضوي.7493.مطالعه بازسازي ذخاير

مرجان  .Acropora sp.اولین همايش ملي آبزي پروري .انزلي 9-9آذر ماه.
 )3بهزادی

س؛ م درويشي ؛ ساالرپوري ع ؛ مرتضوي م و م .شجاعي .7493.شناسايي زيستگاه جلبک قهوه اي (Colpomenia

)sinuosaدر آبهاي پیرامون جزيره هنگام درخلیج فارس .نخستین همايش جلبک شناسي .تهران دانشگاه شهید بهشتي آذرماه.

)3

بهزادی س؛ م درويشي ؛ ساالرپوري ع ومرتضوي م  .7493.مطالعه جلبک سبز  Entromorpha sp.در پديده سفید شدگي مرجان

گوزني د رجزيره كیش .نخستین همايش جلبک شناسي .تهران دانشگاه شهید بهشتي آذرماه.
 )61بهزادی س؛ م درويشي ؛ ساالرپوري ع ؛ مرتضوي م م و م .7493.بررسي نقش زيستگاه هاي مصنوعي()Artificial reefsدر
كاهش مواد مغذي پسابهاي شهري بندرعباس در خلیج فارس 19 .آبان تا  1آذرماه.پنجمین همايش مهندسي محیط زيست ،دانشكده
محیط زيست ،دانشگاه تهران.

 )66ساالرپور ع ،.بهزادی س .و درويشي م .7493 .مديريت ماهیگیري ساردين و موتو ماهیان غالب د رخلیج فارس و درياي
عمان ،با تاكید بر شاخص هاي زادآوري .همايش منطقه اي خلیج فارس .دانشگاه هرمزگان.

 )62بهزادی ،س .؛ م ،درويشي .؛ ع ،ساالرپور.؛ غ،ع ،اكبرزاده و م.ص .مرتضوي .استقرار زيستگاه هاي مصنوعي در جنوب
جزيره قشم به منظور توسعه صنعت اكوتوريسم در خلیج فارس .همايش منطقه اي خلیج فارس .جزيره قشم.
 )68درويشي م .بهزادی س .ساالرپوري ع.دقوقي ب .صفايي م و نظري ع.7493.بررسي و تعیین شاخص هاي رشد و مرگ و
میر ذخاير ماهي زرده  Euthynnus affinisدر آبهاي خلیج فارس و درياي عمان به منظور مديريت بهینه ذخاير.اولین
همايش ملي آبزي پروري ايران 9-9.آذرماه  7493بندرانزلي.
 )64کمالی ع ،.بهزادي س ،.دهقانی ر .و درویشی م .7493 ،.تنوع و فراوانی ایکتیوپالنکتون وبنتوز در آبهای زیستگاه های
مصنوعی در خلیج فارس(بندرلنگه) ،سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ،ایران ،دانشگاه تهران 11تا
 19خرداد ماه .7493
 )69بهزادي س ،اکبرزاده غ.ع،.درویشی م ،.ساالرپوری ع ،.مومنی م .و مرتضوی م.ص .7497 .مطالعه پساب ها در دو ایستگاه
شرق و غرب شهر بندرعباس به منظور مدیریت ساحلی ،ششمین همایش مهندسی محیط زیست ،دانشکده محیط زیست،
دانشگاه تهران ،دانشکده محیط زیست.

16) Behzadi S., 2001. A Checklist on Coral reef Fishes of Abu- Moosa Island Hormuzgan, Iran.
International Conference 15-17 Jan. 2001. Fisheries, aquaculture and environment in the NW Indian
Ocean. Sultan Qaboos University Muscat, Sultanate of Oman.
17) Behzadi S., Salarpouri A., Darvishi M., Ramaeshi H., Seyidmoradi Sh.2010.Coral bleaching of Acropora
sp. In Kish Island of Persian Gulf. 4th National Seminar on Chemistry and Environment. Persian Gulf and
Oman Sea Ecological Research Institute.pp 103- 112.
18) Behzadi S., Darvishi M., Salarpouri A and Akbarzadeh G..2010. Using of Artificial reefs to decrease red
tide effects in Bandar Abbas coastal waters. 4th National Seminar on Chemistry and Environment. Persian
Gulf and Oman Sea Ecological Research Institute.pp 65- 71.
19) Darvishi M., F.Kaymaram., Salarpouri A., Behzadi S and Daghoghi B. 2011.Population dynamics and
biological aspects of Scombermorus commerson in Persian Gulf and Oman Sea (Indian coastal) . Indian
Ocean Tuna Commission (IOTC). Chennai, India, 14-16 Feb 2011.

برگزاری همایش و تدریس:
-

برگزاري اولین همايش و كارگاه آموزشي نقش زيستگاه هاي مصنوعي د رمحیط زيست دريايي -دانشگاه هرمزگان.

-

برگزاري همايش بررسي زيستگاه هاي مصنوعي در آبهاي استان هرمزگان .ايستگاه تحقیقات نرم تنان خلیج فارس.

-

برگزاري همايش بررسي زيستگاه هاي مصنوعي در استان هرمزگان .پژوهشكده اكولوژي خلیج فاس و درياي عمان.

-

تدريس درس اكولوژي عملي (يک واحد درسي) .دانشگاه پیام نور بندرعباس .سال هاي .93-91

-

تدريس درس ژنتیک و اصالح نژاد آبزيان( 1واحد درسي) .مجتمع علمي كاربردي جهاد كشاورزي.

-

"كارگاه آموزشی جلبک هاي سمی در منطقه دريايی راپمی" ،پژوهشکده اكولوژي خليج فارس و درياي عمان،
همکاري در "كارگاه آموزشی جلبک هاي سمی در منطقه دريايی راپمی" ،پژوهشکده اكولوژي خليج فارس و درياي
عمان.

سایر انتشارات:

 )6س ،بهزادی و ح  ،رامشي .7499.گزارش دوره روش هاي جمع آوري اطالعات و پايش آب سنگ هاي مرجاني .پژوهشكده
اكولوژي خلیج فارس و درياي عمان37 .صفحه.
 )2س ،بهزادی و م ،صفائي. 7491 .دوره آموزش روش صید ترال(بهبود و تكمیل صید ترال) .پژوهشكده اكولوژي خلیج فارس و
درياي عمان14 .صفحه.
 )8بهزادي ،س.؛ م ،درويشي .؛ ع ،ساالرپور.؛ غ،ع ،اكبرزاده .7499.بررسي امكان توسعه زيستگاه مصنوعي درآبهاي پیرامون
جزيره كیش .پژوهشكده اكولوژي خلیج فارس و درياي عمان91 .صفحه.
 )4ساالرپور ع.؛ س .بهزادی .7494.اثرات صیادي بر ماهیان صخره هاي مرجاني(ترجمه) .پژوهشكده اكولوژي خلیج فارس و
درياي عمان43 .صفحه.
مهارتهای شخصي ( از نظر شغلي):
 -6غواصي( دوره  PADIو  -2 )CIMASآشنايي با نرم افزارهاي  ، SPSSمهارتهاي  -8 ITبافت شناسي ( بافت سخت ونرم)،
برآورد زي توده ماهیان صخره اي به روش مشاهده مستقیم و فیلم برداري  -4ماهي شناسي ،مطالعه پراكنش و بیماري مرجان ها.
تشویق نامه ها:
 دريانورد نمونه سال .7491
 عنوان پژوهشگرفعال سال  .7499پژوهشكده اكولوژي خلیج فارس و درياي عمان.
 عنوان پژوهشگر برگزيده سال  .7499موسسه تحقیقات شیالت ايران.
 عنوان پژوهشگر برگزيده سال  .7491دانشگاه هرمزگان.
 تقدير نامه ،مقاله برتر در همايش ملي سالمت ،محیط زيست و توسعه پايدار .دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرعباس.
 تقدير نامه استاد برتر" مجتمع آموزشي جهاد كشاورزي".7491 ،


عنوان پژوهشگر برگزيده سال  .6839موسسه تحقيقات علوم شيالتی كشور.

 عنوان پژوهشگر برگزيده سال  .6839در علوم دريايی استان هرمزگان
مشاوره دانشجويي:
-

بررسي و شناسايي ايكتیوپالنكتونهاي آبهاي ساحلي شهر بندرعباس(محدوده اسكله باهنر تا ترمینال اتوبوسراني)

-

شناسايي وبررسي زئوپالنكتونهاي آبهاي ساحلي شهر بندرعباس(محدوده اسكله باهنر تا ترمینال اتوبوسراني)

-

بررسي فراواني و پراكنش ماكروبنتوزهاي آبهاي ساحلي شهر بندرعباس(محدوده اسكله باهنر تا ترمینال اتوبوسراني)

-

مطالعه جوامع بنتوزي در آب شیرين كن هاي جزيره قشم

-

داوری مقاالت و...

-

داوري مقاالت در مجالت علمي -پژوهشي وترويجي

-

عضو پانل داوری اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی 19.تا  19آبان ماه .7494

-

داوري مقاالت اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی به مدت  93ساعت 19.تا  19آبان ماه .7494

