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موقعيت هاي شغلي

عنوان

کارشناس آزمایشگاه بنتوز

بخش  /گروه

مركز  /پژوهشكده

سالهاي فعاليت

اکولوژی

پژوهشكده اکولوژی خلیج فارس و

7575-7574

دریای عمان
تكثیروپرورش

کارشناس فایكولب

پژوهشكده اکولوژی خلیج فارس و

7574-7575

دریای عمان
کارشناس آزمایشگاه بنتوز

اکولوژی

پژوهشكده اکولوژی خلیج فارس و

 -7574تاکنون

دریای عمان

تحصيالت دانشگاهي
مدرك

رشته تحصيلي

سال فارغ التحصيلي

دانشگاه

عنوان پايان نامه

لیسانس

مهندسی منابع

7515

دانشگاه آزاد واحد بندرعباس

شناسایی فیتوپالنكتونهای

طبیعی-شیالت

سواحل بندرعباس

فوق لیسانس

7571

مهندسی منابع

دانشگاه آزاد واحد بندرعباس

طبیعی-شیالت

بررسی اثرات پساب های
استخرهای پرورش
میگوبر تراکم پرتاران خور
تیاب

دانشجوی دکترا

7553

تولید و بهره

دانشگاه هرمزگان-بندرعباس

-

برداری-شیالت

آشنايي با زبانهاي بيگانه

زبان اصلي  :فارسي

زبانهاي ديگر

انگليسي :

فعاليتهاي تحقيقاتي (پروژهها و طرحهاي تحقيقاتي)
عنوان

سال

مجري /همكار

بررسی اثرات شكوفایی جلبكی بر روی تنوع و تراکم

7557

مجری

ماکروبنتوزها در سواحل استان هرمزگان
بررسی هیدروبیولوزی و هیدرولوزیک آبهای خلیج فارس

7574

همكار

بررسی امكان تكثیرصافی ماهیان گونه Siganus sutor

7575

همكار

بررسی هیدروبیولوزی بعضی از خورهای مهم شرق استان

7574

همكار

هرمزگان با هدف کاربری در استخرهای پرورش میگو
بررسی هیدرولوژی وهیدروبیولوژی دریای عمان محدوده

7573

همكار

آبهای ایران
بررسی امكان توسعه زیستگاه مصنوعی در آبهای هرمزگان

7573

همكار

احداث فیلترهای طبیعی در مناطق ساحلی بندرعباس به منظور

7575

همكار

کاهش آالینده های ساحلی
بررسی فراوانی و توزیع توده زنده ماکروبنتوزها در محدوده

7575 - 54

همكار

آبهای ایران
طراحی و استقرار سیستم ایزو 71433در آزمایشگاه پژوهشكده
اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

7576

همكار

ارزیابی عملكرد سایت های تكثیر و پرورش میگو در استان

7575

هرمزگان

آموزش ضمن خدمت (دورههاي كوتاه مدت)
عنوان

آشنایی با آزمون آماری  PCAوکاربرد آن در تحقیقات شیالتی
اصول کار با دستگاه  CTDجهت سنجش پارامترهای فیزیكوشیمیایی
آشنایی با مدل سازی هیدرودینامیكی در اقیانوس شناسی
تضمین کیفیت نتایج اندازه گیری (آزمون و کالیبراسیون )
ممیزی داخلی فعالیهای آزمایشگاهی براساس استاندارد 71433
آشنایی با فرآیند تدوین استانداردهای ملی
آشنایی با نرم افزار مترجم متن Tradus
آموزش عمومی پرورش میگو
مدیریت بهداشت و بیماریهای میگو
آمار کاربردی
روش تحقیق
تكثیرو پرورش غذای زنده
ماهی شناسی با تاکید بر ماهیان جنوب
زبان انگلیسی سطح 5
( ITمهارت )7
( ITمهارت )3
( ITمهارت )5
EXCEL
ACCESS
POWER POINT
اینترنت
End note

دوره هاي عمومي

همكار

مسئولیت انسان در اسالم
سیره امام رضا
جلوه های خدا محوری
گسترش فرهنگ عفاف و حجاب
اصالح الگوی مصرف از دیدگاه اسالم
مكارم اخالق در صحیفه سجادیه
آسیب شناسی تربیت دینی
تفسیر سوره عنكبوت

انتشارات
عنوان مقاله

عنوان مجله

سال

شماره

نويسندگان

انتشار
بررسی تنوع و تراکم

شیواآقاجری خزایی*-

ماکروبنتوزها پس از

کیوان اجاللی خانقاه-محمد

شكوفایی جلبكی
گونه
Cochlodinium
polykrikoides
در سواحل استان

تازه های
بیوتكنولوژی سلولی
و مولكولی

دوره ششم،شماره بیست
و یكم

حسن گرامی-محمود
7554

ابراهیمی-غالمعلی
اکبرزاده-کاظم جوکار

هرمزگان
بررسی اثرات پساب

کیوان اجاللی خانقاه*،

های مزارع پرورش

غالمعلی اکبرزاده،-شیوا

میگو بر توزیع و
تراکم ماکروبنتوزها

اقیانوس شناسی



 پاییز 98

در خور مازغ در

آقاجری خزایی،حسین
نگارستان ،سعید تمدنی،
حسن اکبری

هرمزگان
بررسی اثرات زیست

غالمعلی اکبرزاده*،

محیطی ناشی از

عباسعلی استكی ،کیوان

فعالیت مجتمع های

مجله علمی شیالت

پرورش میگو بر آب

ایران



بهار 77

اجاللی خانقاه ،محمد
صدیق مرتضوی ،لیلی محبی

های ساحلی (در

نودژ ،فرشته

منطقه تیاب هرمزگان)

سراجی،شیواآقاجری

خزایی ،سید عبدالمجید
هاشمیان و مریم سلیمی زاده
ثمانه اصغری* ،محمدرضا

بررسی تنوع و تراکم
شكم پایان در قبل و
بعد از مانسون تابستانه
در سواحل ایرانی

احمدی ،فلورا محمدی،
مجله آبزیان و
شیالت



زمستان

محمود ابراهیمی،کیوان

75

اجاللی خانقاه ،شیوا
آقاجری خزایی ،غالمعلی

دریای عمان

اکبرزاده
شیوا آقاجری

بررسی اثر مواد آلی
کل و دانه بندی بر

اولین همایش ملی

تنوع زیستی پرتاران

پدافند غیر عامل در

خور تیاب در استان

علوم دریایی

خزایی*،کیوان اجاللی


آبان 55

خانقاه ،غالمعلی اکبرزاده

هرمزگان
کیوان اجاللی خانقاه*،

بررسی شاخص های
تنوع زیستی در

اولین همایش ملی

ماکروبنتوزهای

پدافند غیر عامل در

سواحل مجاور

علوم دریایی

صوفیا ربانی ،محمود


آبان 55

ابراهیمی ،شیوا آقاجری
خزایی

پاالیشگاه بندرعباس
ارزیابی اثرات ناشی از
غالمعلی اکبرزاده*،

فعالیت های آبزی
پروری بر ساختار

اولین همایش ملی

جمعیت ماکروبنتوزها

پدافند غیر عامل در

در خور تیاب با

علوم دریایی

شیواآقاجری خزایی ،کیوان


آبان 55

اجاللی خانقاه ،ناصر
آقاجری،کاظم خدادادی
جوکار ،رضا دهقانی

استفاده از روش های
آماری چند متغیره

شیوا آقاجری خزایی*

مدل ساختاری ساده از
تاثیر عمق ،سرعت و

اولین کنگره بین

زمان تور کشی بر

المللی کشاورزی

روی میزان صید میگو

سالم ،غذای سالم و

در صیدگاه های

جامعه سالم

محمد حسن گرامی
July
20015

هرمزگان
بررسی اثرات پرورش

چهارمین سمینار

میگو بر روی تنوع و

شیمی -محیط

تراکم پرتاران خور

زیست

April
2010

شیواآقاجری خزایی*

تیاب در استان
هرمزگان
بررسی تغییرات
سیده، * غالمعلی اکبرزاده
 شیوا، لیلی محبی نوذر
 محمد، آقاجری خزایی
صدیق مرتضوی

مكانی و زمانی
بهار

شماره/ سال بیست و پنجم

مجله علمی شیالت

7553

7

ایران

کیفیت آبهای سطحی
با استفاده از روشهای
آماری چند متغیره در
آبهای ساحلی استان
هرمزگان

April 2010

March 2009

April 2013

Investigation
on
impact effects of
shrimp aquaculture
on distribution and
abundance
of
polychetes in Tiab
estuary,Hormozgan
province

Dynamics
and
controlling
of
Cochlodinium sp.
Bloom
in
the
Persian gulf and
Oman sea
Online monitoring

1392

7575 73 75

7577 73 75

7554

of environmental
factors in Persian
Gulf
GIS

