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 هاي تحقیقاتی طرح -4

 همکاران طرح مسئوليت در طرح خاتمه شروع كارفرما شماره فروست يا ثبت عنوان طرح رديف

1 
آبهاي خلیج    Sepia pharaonisبررسی تنوع ژنتیکی در ماهی مركب 

 RFLPنشانگر  ه ازارس و درياي عمان با استفادف
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 همکار 1384 

 

2 
بررسی مقدماتی امکان رديابی علل عفونی سنروم تلفات بچه ماهیان قزل االي 

 رنگین كمان پرورشی
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 همکار 1384 

 

3 
 بررسی جداسازي ژن هورمون رشد تاسماهی روسی درياي خزر 

Acipenser gueldenstadti 

موسسه تحقیقات شیالت  
 ايران

 مجري 1385 
 

4 
بررسی آثار هیستوپاتولوژيک ناشی از عوامل زيست  محیطی درياي خزر بر 

 روي ماهیان استخوانی شکارچیان
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 مجري 1385 

 

5 
 یاي كیلکا ماهیان حوضه جنوباي و درون گونهبررسی تنوع ژنتیکی بین گونه

 جهت اعمال مديريت شیالتیPCR-RFLPدرياي خزر به روش 
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 همکار 1385 

 

 2بررسی مولکولی جمعیت هاي آبزيان اقتصادي كشور فاز  6
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 مجري 1386 

 

7 
قره برون و ازون برون حوزه جنوبی درياي خزر   جمعیت ماهی مولکولی  ژنتیک

 استفاده از مايکروستاليت با
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 همکار 1386 

 

 طرح جامع ارزيابی ساختار ژنتیکی تاسماهیان درياي خزر 8
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 همکار 1386 

 

9 
هاي بافت هاي ابزيان فاز اول كشت سلولهاي قسمت طرح جامع كشت تیره

 قدامی هیپوفیز چالباش
یقات شیالت موسسه تحق 

 ايران
 همکار 1387 

 

10 
( حوزه جنوبی carpio) Cyprinusبررسی جمعیت ماهی كپور معمولی 

 PCR-RFLPدرياي خزر با استفاده از روشهاي مولکولی
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 همکار 1387 

 

 در شمال خلیج فارس( Pampus argenteusارزيابی ذخاير حلوا سفید ) 11
ات شیالت موسسه تحقیق 

 ايران
 همکار 1387 

 

12 
 6فعالیت  -دار درياي خزراكولوژيک امکان كنترل جمعیت شانهبررسی جامع 

 :آزمايش مولکولی در شناسايی شانه دار مهاجم درياي خزر
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 همکار 1387 

 

 بررسی ژينوزيز در تاسماهی ايرانی و فیل ماهی    13
شیالت موسسه تحقیقات  

 ايران
 همکار 1388 1384

 

14 
بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت ماهی سفید حوزه جنوبی درياي خزر به روش 

 مولکولی
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 همکار 1388 1384

 

15 
تولید در مراحل مختلف رشد میگو مطالعه ژنتیک اصالح نژاد و بهبود روشهاي 

 )ملی(
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 مجري 1389 1384

 



16 
 هگون سفید و كلمه( و دوماهی درياي خزر )بررسی ساختار جمعیتی دو گونه 

با استفاده از و سوكال(  گو) راشماهی آبهاي درياي عمان و خلیج فارس 
 ي مولکولیاروشه

 
موسسه تحقیقات شیالت 

 ايران
 مجري 1389 1384

 

17 
درياي عمان و خلیج فارس  بررسی ساختار جمعیتی ماهی حلوا سفید در آبهاي

    در منطقه ايران و كويت با استفاده از ماركرهاي میکروستاليت
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 مجري 1390 1389

 

18 
شناسايی ساختار ژنتیکی ماهی سیاه كولی حوزه جنوبی درياي خزر با استفاده از 

 نشانگرهاي ريزماهواره)خاص(
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 مجري 1390 1389

 

19 
بررسی توارث مندلی نشانگرهاي ريزماهواره اي در هیبريد ماهی شاه كولی و 

 سیاه كولی )خاص(
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 مجري 1390 1389

 

20 
ژنتیکی جمعیت گاوماهی خزري در مركز و شرق سواحل جنوبی  بررسی ساختار

 )خاص( درياي خزربا استفاده از روش میکروساتاليت
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 مجري 1390 1389

 

21 
بررسی نحوه توسعه آبزي پروري در استان سیستان و بلوچستان با انجام 

بار پرورش در سال ، تکثیر و پرورش ماهی شیزوتراكس   2پژوهش روي میگو ، 
 گونه كپور هندي )خاص( 3و تکثیر و پرورش 

 
موسسه تحقیقات شیالت 

 ايران
 مجري 1390 1389

 

 به روش متراكم يو هند ینیچ انیپرورش كپور ماه 22
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 همکار 1390 1389

 

23 
در  یگرم کي یاز بچه ماه يهند انیپرورش كپورماه يوهاینرمات نییتع

 یخاك ياستخرها
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 همکار 1390 1389

 

 یخاك يدر استخرها یگرم کيتا  یزاردون تراكسزویو پرورش ش ریتکث یبررس 24
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 مجري 1390 1389

 

 يكفال خاكستر یمصنوع ری+ تکثيمولدساز 25
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 همکار 1381 1377

 

26 
نتیکی استرين هاي دو جنسی و پاتوژنز آرتمیا در درياچه ژبررسی تفاوتهاي 

 RAPDارومیه به روش 
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 همکار 1386 1384

 

27 
بررسی وضعیت و پايش مديريت استخر هاي پرورش میگو در سیستم پرورش 

 استان سیستان و بلوچستان _دو بار در سال درسايت گواتر 
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 همکار 1390 1389

 

 دي كشورهاي آبزيان اقتصابررسی مولکولی جمعیت گونه 28
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 مجري 1380 1378

 

29 
روي  رخزر بتوپاتولوژيک ناشی از عوامل زيست محیطی دريايبررسی آثار هیس

 استخوانی شکارچیماهیان
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 مجري 1384 1379

 

30 
ر د بررسی تنوع مورفولوژيکی و ژنتیک آرتمیاي تفريخ شده از سیست  شناور

 ها فوقانی و تحتانی درياچه ارومیهاليه
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 مجري  1382

 

 گلستانمولدسازي و تکثیر مصنوعی كفال خاكستري  31
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 همکار  1379

 

 ژينوژنز در تاسماهی ايران و فیل ماهی درياي خزر 32
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 ارهمک  1381

 



33 
بررسی ژنتیک مولکولی جمعیت ماهی قره برون حوضه جنوبی درياي خزر با 

 استفاده از  ماكروساتلیت درياي خزر
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 همکار  1380

 

34 
 كپور و كلمه  درياي يی جمعیت كیلکاي معمولی و آنچوي وبررسی و شناسا

 خزر با استفاده از اتولیت 
شیالت موسسه تحقیقات  

 ايران
 همکار  1381

 

35 
بررسی مقدماتی امکان رديابی عفونی سندروم تلفات نوزادان و ماهیان جوان 

 قزل آالي پرورشی
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 همکار  1384

 

 بررسی ژنتیک مولکولی ماهی سیم از منابع داخلی وخارجی 36
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 همکار  1381

 

37 
ی فاكتورهاي بیولوژيکی ذخاير اسکوئید هندي و پشت ارغوانی درياي بررس

 عمان
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 همکار  1381

 

38 
-رديابی و شناسايی بیماري لکه سفید در میگوي پرورشی  هندي. بوشهر

 خوزستان
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 همکار  1386

 

39 
 Acipenserاهی روسی درياي خزر بررسی جداسازي ژن هورمون رشد تاسم

gueldenstadti 

موسسه تحقیقات شیالت  
 ايران

 مجري  1385
 

40 
بررسی تنوع مورفولوژيکی و ژنتیکی آرتمیاي درياچه ارومیه هچ شده از سیست 

 در  اليه هاي فوقانی و تحتانی درياچه ارومیه  Artemia urminaشناور 
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 مجري 1382 1380

 

41 
آبهاي خلیج فارس Sepia pharaonisبررسی تنوع ژنتیکی در ماهی مركب 

 . درياي عمانRFLPو درياي عمان با استفاده از   نشانگر 
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 همکار  1384

 

 2بررسی مولکولی جمعیت هاي آبزيان اقتصادي كشور فاز  42
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 يمجر  1386

 

43 
بررسی تنوع ژنتیکی بین گونه اي و درون گونه اي كیلکا ماهیان. حوضه جنوبی 

 درياي خزر
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 مشاور  1385

 

 بررسی جداسازي هورمون رشد تاسماهی روسی 44
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 مجري  1385

 

45 
 محیطی درياي خزر بر روي بررسی اثار هیستوپاتولوژيک ناشی از عوامل زيست

 ماهیان استخوانی شکارچی
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 مجري  1385

 

 ررسی مولکولی تعدادي از گونه ها و جمعیت هاي آبزيان اقتصادي كشور 46
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 مجري  1386

 

47 
اده با استفهاي قره برون و ازون برون حوزه جنوبی درياي خزر مولکولی  ژنتیک

 راز مايکروستاليت
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 همکار  1386

 

48 

 Penaeus)  سبز ببري میگوي جمعیت مولکولی عنوان بررسی

semisulcatus)  سیتوكروم از ژن با استفاده فارس و خلیج عمان از درياي 
و يا  RFLPروشه ب  mtDNA يا منطقه كنترل  COIاكسید از

sequencing 

 
موسسه تحقیقات شیالت 

 ايران
 همکار 7/92 10/91

 

49 
شش  تا   (COI)تعیین  توالی  نوكلئوتیدهاي بخشی از ژنوم میتوكندريال 

ياي عمان به عنوان خط شناسه خلیج فارس و درهشت گونه میگوي تجاري 
 ((PCR-Sequencingهاي ايران  به روش مولکولی  )گونه

 
 موسسه تحقیقات شیالت

 ايران
   

 



50 
   Metapenaeus affinisبررسی ملکولی جمعیت میگوي سرتیز 

 خلیج فارس درسواحل شمالی
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 همکار 7/92 10/91

 

51 
مطالعه ژنتیک  جمعیت گونه شبه شوريده دهان سیاه خلیج فارس و درياي 

 روشهاي مولکولیهعمان ب
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 مجري  

 

52 

بررسی ژنتتیک مولکولی جمعیت و فرمهاي بهاره و پايیزه ماهی آزاد درياي 
در آبهاي حوزه جنوبی درياي خزر با   (Salmo trutta) caspiusخزرٍ

و ايجاد   (Microsatellite marker)ستفاده از نشانگرهاي ريز ماهوارها
 بانک زنده آزاد ماهیان ايران

 
موسسه تحقیقات شیالت 

 اناير
 مجري 1392 1389

 

53 

بررسی ژنتیک جمعیت دو گونه میگوي تجاري درياي عمان و خلیج فارس و 
تعیین توالی نوكلئوتیدهاي بخشی از ژنوم میتوكندريال به عنوان خط شناسه  

-PCR)شش تا هشت گونه هاي میگوي دريايی ايران با روش مولکولی  

Sequencing) 

 
موسسه تحقیقات شیالت 

 ايران
 جريم  

 

 شورطرح تاسیس بانک ژن آبزيان اقتصادي ك 54
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 مجري  

 

 رانيا یداخل يآبها انیماه يهابانک ژن گونه جاديا 55
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 مجري 2/93 10/89

 

 خزر يايدر انيبانک ژن آبز جاديا 56
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 همکار 1/94 7/90

 

 عمان درياي و فارس خلیج پوستان سخت و بومی میگوهاي ژن بانک ايجاد 57

 
موسسه تحقیقات شیالت 

 ايران
 همکار 1/94 1/91

 

 عمان درياي و فارس ژن نرم تنان خلیج بانک ايجاد 58
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 همکار 7/94 4/91

 

59 

ش هاي روان با استفاده از شناسايی و تعیین هويت ويروسهاي بیماريزا در آبزي
هاي جديد تشخیص سريع بیماري هاي ويروسی میگو نوين، ابداع و معرفی روش

و ساير و نیز بیماري هاي ويروسی ماهی  MBVو  HPV  ،TSVشامل 
 VHSو  IHN  ،VNN  ،WSIV  ،SVC  ،IPNشامل 

 
موسسه تحقیقات شیالت 

 ايران
 مجري  

 

60 
( تحت شرايط آب لب شور   supermaleرنر)بررسی امکان تولید تیالپیاي اب

 بافق
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 همکار  

 

 حفظ و بازسازي ذخاير ماهی آزاد درياي خزر در حوزه جنوبی درياي خزر 61
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 همکار  

 

62 
شناسايی ساختار ژنتیکی و جمعیت هاي ماهیان سس و،كلمه ،،سفید و آزاد 

و  جنوبی درياي خزر با استفاده از روش هاي مولکولی )ريز ماهواره ها(حوزه 
 DNAتشکیل بانک 

 
موسسه تحقیقات شیالت 

 ايران
 همکار 4/91 10/89

 

63 
مطالعه كنترل زيستی شکوفايی جلبکی مضر با استفاده از باكتري هاي بومی 

 خلیج فارس در شرايط آزمايشگاهی
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 همکار 3/93 10/90

 

64 
( در آبهاي شمال غرب pennahia aneaبررسی ذخاير شبه شوريده درشت )

 درياي عمان
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 همکار 11/92 5/91

 



 

 

 

  

65 
تدوين ضوابط و آيین كار مديريت تکثیر، ژنتیک و اصالح نژاد در آبزي پروري 

 مسئوالنه
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 همکار 6/93 7/91

 

66 
 Gracilariaبررسی تنوع جنسیتی جمعیت هاي مختلف جلبک قرمز 

corticata ک هاي ايزومورفیو تعیین كمیت و كیفیت استخراج آگار در نسل
 در آبهاي خلیج فارس و درياي عمان

 
موسسه تحقیقات شیالت 

 ايران
 همکار 6/93 1/92

 

67 
استرپتوكوكوس اينیايی و  استرپتوكوكوزيس از شناسايی و جداسازي ژن عامل

 ثبت آن در بانک ژن
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 همکار  12/91

 

68 
هاي بومی آن در ايجاد بانک اطالعات ژنتیکی میگوهاي پرورشی و پاتوژن

 ايران
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 همکار 5/94 12/91

 

 ايجاد بانک اطالعات ژنتیکی میگوهاي پرورشی ايران 69
 

وسسه تحقیقات شیالت م
 ايران

 همکار 3/94 12/91
 

70 
بهبود ژنتیکی مولدين ماهی قزل آالي رنگین كمان و برنامه ريزي 

 زيرساختهاي ژنتیک و اصالح نژاد
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 همکار 8/93 8/90

 

71 
 بررسی تولید و كاربرد نانو الیاف زيست سازگار از آگار و كیتوزان به به شیوه

 الکتروريسی جهت حفظ و نگهداري و افزايش زمان ماندگاري آبزيان
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 همکار 90 88

 

72 
كمان با آالي رنگینماهیان قزل در   B Estradioleتعیین بقاياي هورمونی 

 هدف ارتقاء سالمت ماهیان 
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 همکار 5/92 6/91

 

 اسپرم از مولدين ماهیان آزاددرياي خزر ايجاد بانک 73
موسسه تحقیقات شیالت  

 ايران
 همکار 1/92 10/89

 



 ثبت اختراع -5

 نام و موضوع اختراع يا اكتشاف رديف
محل انجام 

 اختراع يا اكتشاف

 محل ثبت

 تاريخ ثبت
اسامي همکاران بترتيب اولويت 

 )شامل نام متقاضي(

سمت در ارتباط با 

 فعاليت

د يا سازمان نام واح

 استفاده كننده

داخل 

 كشور

خارج كشور 

 )نام كشور(

 ماهی سوووف(Cytochrome – b)ثبت توالی ژن  1

(Prca fulviatilis) :در بانک جهانی ژن 

 Phylogenetic relations 
among percidae family of 
Iran from Mitochondrial 
cytocrom b DNA sequence 
data.  (Accession FJ172662). 

موسسه تحقیقات 

 شیالت ايران 
* بانک جهانی  

 ژن 

2008 Gharibkhani, M., 

Pourkazemi, M., Rezvani 

Gilkolaei, S., Soltani, M., 

and Azizzadeh pourmehr, 

L., (2008). 

شیالت و محققان بین  همکار

 المللی 

2  

 Phylogenetic relations 
among percidae family of 
Iran from Mitochondrial 
cytocrom b DNA sequence 
data.  (Accession FJ172663). 

* بانک جهانی   

 ژن 

2008 Gharibkhani, M., 

Pourkazemi, M., Rezvani 

Gilkolaei, S., Soltani, M., 

and Azizzadeh pourmehr, 

L., (2008). 

شیالت و محققان بین  همکار

 المللی

3  Phylogenetic relations 
among percidae family of 
Iran from Mitochondrial 
cytocrom b DNA sequence 
data.  (Accession FJ172664). 

* بانک جهانی   

 ژن 

2008 Gharibkhani, M., 

Pourkazemi, M., Rezvani 

Gilkolaei, S., Soltani, M., 

and Azizzadeh pourmehr, 

L., (2008). 

 بینشیالت و محققان  همکار

 المللی



4  Genetic diversity of bream 
(Abramis brama orientalis) in 
south west of the Caspian 
Sea (Azerbaijan Republic 
coast) and Aras Dam lake 
(Northwest of Iran) . World 
Aquaculture Society 
Conference, 19-23 May, 
Busan. South Korea. 

 

* بانک جهانی   

  ژن

2008 Khara, H., Keyvan, A., 

Pourkazemi, M., 

Vousoghi, G., Rezvani, S., 

Ramin, M., Nezami, S., 

Hassanzadeh, M., and S. 

A. Ghasemi (2008). 

شیالت و محققان بین  همکار

 المللی

5    بت توالی ژن Cytochrome I)ث بت    ث
گونه از دوجورپايان  9توالی   

* بانک جهانی   

 ژن

2010 Fahim, A., Rezvani, S.,  موسسه تحقیقات  همکار

 شیالت

 

 

 :ISIمقاالت چاپ شده در مجالت  -6

 سال چاپ شماره مجله عنوان مجله نويسندگان عنوان مقاله رديف

1 Polymerase Chain Reaction Direct Sequencers 
 Iranian Fisheries Research 

Organization 
 1999 

2 Caspian Sea Hydrology and hydrobiology 
 Academy of Sciences, 

Moscow 
 1999 

3 Study of mtDNA Variation of Russian sturgeon Population 
 Iranian Fisheries Research 

Organization 
 2000 

4 DNA PCR Amplification for Species Diagnosis of Caviar 

from Caspian Sea Sturgeon 

 Journal of Agricultural 

Science and Technology 
 2002 

5 DNA PCR Amplification for Species Diagnosis of Caviar 

from Caspian Sea Sturgeon 

 
JAST 4 2002 



6 Microbial risk assessment of Persian caviar during 

processing and cold storage 

 More efficient utilization 

fish and  لر رضویfishery 

product 

 2004 

7 
Application of RFLP analysis to identify cyst populations of 

Artemia urmiana gunther 

 

 

Crustaceana  2006 

8 
PCR-RFLP analysis of mitochondrial  DNA for 

identification of Rutilus rutilus Population on the southern 

coast of the Caspian Sea ,Iran 

 Journal  of marine Biology 

Association of the United 

Kingdom 

 2006 

9 Theatrical scenarios for research and development needs to 

save dwindling sturgeon populations in the Caspian Sea 

 
Applied ichthyology  2006 

10 
Genetic differentiation of Artemia uromiana from various 

ecological population of Uromiana Lake assessed by PCR 

amplified RFLP analysis 

 Journal of Experimental 

Marine Biology and 

Ecology 

 2006 

11 
Genetic relationships of Iranian coastline ship 

sturgeon)Acipenser nudiventris) samples and Ural 

population based on microsatellite DNA 

 Iranian Journal of fisheries 

sciences 
 2008 

12 Microsatellite polymorphism in Iranian population of Cobia, 

Rachycentron  canadum using 

 
Biotechnology  2008 

13 Genetic analysis of spring and autumn races of Caspian Sea 

kutkm (Rutilus frisii kutum) using microsatellite markers 

 Iranian journal of Animal 

Biosystematics 
5 2009 

14 
Population  genetic study of  Rutilus frisii kutum (Kamanski, 

1901) from the Caspian Sea , Iran and Azarbaijan regions 

using Microsatellite markers 

 Journal of Fisheries and 

Aquatic Science 
 2009 

15 
Population genetic structure of pikeperch (Sander lucioperca 

Linnaeus, 1758) in the southwest Caspian sea using 

microsatellite markers 

 Journal of Fisheries and 

Aquatic Science 
 2009 

16 

Genetic Variation of Clupeonella enggrauliformis 

Populations Inferred from RFLP Analysis of Mitochondrial 

DNA D loop Region on the Southern Cost of the Caspian 

Sea, Iran 

 
Asian Fisheries Society, 

Selangor  Malaysia 
22 2009 

17 
Morphometric studies of Mahisefid (Rutilus frisii kutum), 

Kamensky, 19010 from selected rivers in the southern 

Caspian Sea 

 Iranian journal of Fisheries 

science 
 2010 

18 Using RAPD markers potential to identify heritability for 

growth in Fenneropenaeus indicus 

 Iranian journal of Fisheries 

science 
 2010 

19 
Population genetic structure of the Silver Pomfret,Pampus 

argenteus (Euphrasen, 1788), Persian Gulf and the Sea of 

Oman as revealed by microsatellite variation 

 Zoology in the Middle 

East 
49 2010 



20 
The evaluation and comparison of genetic population of  

Rutilus rutilus caspicus (Jakowlew, 1870) in the Caspian 

Sea; Iran and Russia region, using microsatellite markers 

 Zoology in the Middle 

East 
49 2010 

21 Study of genetic structure of Rutilus frisii kutum (Kamanski, 

1901) in Anzali Lagoon using microsatellite 

 
JAST  2010 

22 
Phylogeny of Iranian Coastal Lobsters Inferred from 

Mitochondrial DNA Restriction fragment Length 

Polymorphism 

 Acta Zoologic 

BULGARICA 
 2010 

23 
Population genetic structure of Mahi Sefid (Rutilus frisii 

kutum) in the of South Caspian Sea: mplications for fishery 

management 

 Journal of Animal 

Biosystematics 
1 2012 

24 
Genetic diversity of Mahisefid (Rutilus frisii kutum 

Kamensky 1901) in different rivers of the south Caspian Sea 

using PCR- RFLP 

 Iranian Journal of Fisheries 

Sciences 
 2012 

25 Molecular Phylogeny of Mullets (Teleoti:Mogilidae) in Iran 

Based on Mithochondrial DNA 

 
Biochem Genet  2013 

26 Genetic structure four Finger Threadfin population in the 

Persian Gulf and Oman Sea Using RAPD marker 

 World journal of fish and 

marine sciences 
1 2012 

27 Population genetic structure of cobia , Rachycentron 

canadum revealed by microsatellite markers 

 
JABS  2008 

28 Fingerling production  and stock  enhancement of mahi sefid 

lessons for others in the south of  Caspian sea 

 
Fish biology fisheries   

29 
Population genetic study of Liza aurata using D-loop 

sequencing in southeast and southwest coast of the Caspian 

Sea 

 Iranian Journal of Fisheries 

Sciences 
 2014 

30 
 ريايد غربی و شرقی سواحل در  كولی سیاه ماهی جمعیت ساختار و ژنتیکی تنوع مطالعه

 ريزماهواره نشانگرهاي از استفاده با( رودگرگان و حويق هايرودخانه)  خزر

 Journal of Taxonomy And 

Biosystematics 
 2011 

31 

 

 Evolutionary study on two closed Gammarus (Crustacea, 

Amphipoda) species from Zagros Mountain (IRAN) using 

Molecular Methods 

 
Iranian Journal of Fisheries 

Sciences 
 ؟؟ 

32 

 

 Study of genetic diversity of wild Caspian trout Salmo trutta 

caspius migrating to the Astara and Chalus Rivers, using D- 

Loop sequencing 

  
 Environment, 

Pharmacology and Life 

Sciences 

 ؟؟ 

 



 پژوهشی –علمی  مقاالت چاپ شده مرتبط در مجالت -7

 سال چاپ شماره مجله عنوان مجله نويسندگان عنوان مقاله رديف

1 
معرفی نشانگرهاي ژنتیکی براي شناسايی و  جداسازي پنج گونه از خانواده 

 PCR RFLPsكپور ماهیان  درياي خزر به روش
 

 1385 زمستان مجله علمی شیالت ايران

2 
بررسی ويژگی هاي مورفولوژيک و مريستیک  برخی از جنس هاي خانواده 

 گیش ماهیان در خلیج فارس
 1385 زمستان مجله علمی شیالت ايران 

4 
و مريستیک ماهی سیم هاي مورفومتريک اي مشخصهمقايسهبررسی 

 درياي خزر و درياچه سد ارس
 1385 زمستان علمی شیالت ايران مجله 

5 
بررسی مولکولی جمعیت ماهی كیلکاي معمولی در حوضه جنوبی درياي 

 PCR-RFLPخزر به روش 
 1385 تابستان مجله علمی شیالت ايران 

-PCRدر ايران به روش بررسی مولکولی جمعیت آرتمیا پارتنوژنتیکا 6

RFLP 
 1386 زمستان مجله علمی شیالت ايران 

7 
فی نشانگرهاي ژنتیکی براي شناسايی و جداسازي چهارگونه از خانواده معر

 PCR-RFLPماهیان خلیج فارس و درياي عمان به روش گیش
 1386 زمستان مجله علمی شیالت ايران 

8 
بررسی ساختار ژنتیک جمعیت تاسماهی روسی شمال خزر و خزر جنوبی با 

 استفاده از روش میکروستاليت
 1386  ايران مجله علمی شیالت 

9 
بررسی تنوع ژنتیکی ماهی شیپ در سواحل جنوبی  درياي  خزر با استفاده 

 از میکروستاليت
 1386 اردیبهشت مجله علوم كشاورزي و منابع طبیعی 

10 
ن آالي رنگی زلتاثیر عوامل ژنتیکی و محیطی بر آنرمالی ظاهري ماهی ق

 كمان

جله  پژوهش و سازندگی در امور م 

 ياندام و آبز
 1386 بهار

11 
 Salmo trutta)سیب شناسی برخی اندامهاي مهم ماهی آزادآ

caspius) های درياي خزر با تاكید بر آاليندهدرحوزه جنوب 
 1387  مجله علمی شیالت ايران 

 1387 بهار مجله علمی شیالت ايران  چابهار(ر مركز گواتر )د رورش دو دوره در سال میگو سفید هنديپ 12

13 
در  (Acipenser nudiventris)رسی ژنتیک جمعیت ماهی شیب بر

 سواحل جنوبی درياي خزر و رودخانه اورال با استفاده از روش ريز ماهواره

 
 1387 بهار مجله علمی شیالت ايران

14 
( Cyprinus carpioبررسی ژنتیک جمعیت ماهی كپور معمولی )

 -RFLP ) mtDNA (PCR حوضه جنوبی درياي خزر با استفاده از

 
 1387 تابستان مجله علمی شیالت ايران



15 
مقايسه ژنتیکی جمعیت هاي ماهی سوكال خلیج فارس و درياي عمان با 

 استفاده از روش میکروستاليت

 
 1387 بهار مجله شیالت دانشگاه آزاد

16 
یز نالآرتمیا در ايران بر اساس آبررسی فیلوژنیک گونه هاي دو جنسی 

RFLP ريژنوم میتوكند 

 
 1387 بهار مجله زيست شناسی ايران

17 
-PCRبررسی ساختار جمعیتی گاوماهی سواحل خزر با استفاده از روش

RFLP 

 
 1387 بهار مجله علمی شیالت ايران

18 
بررسی مولکولی جمعیت حلواسفید سواحل خلیج فارس و درياي عمان با 

 PCR-RFLPاستفاده از روش 

 
 1387 زمستان مجله علمی شیالت ايران

 1387 زمستان مجله زيست شناسی  ، سواحل جنوبی ايرانتاالب انزلیتنوع ژنتیکی ماهی سیم  19

20 
با (Rachycentron canadum)بررسی ساختار ژنتیکی ماهی سوكال 

 استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره

 
 مجله علمی شیالت ايران

شماره  18سال    ،

3 
1388 

21 
( Mnemiopsis leidyiار درياي خزر )بررسی مولکولی جمعیت شانه د

 RAPDبه روش 

 
 1389 3 مجله علمی شیالت ايران

22 
و آزاد در حوضه جنوبی درياي شناسی برخی اندامهاي مهم سوف سیب آ

 خزر با تاكید بر آالينده ها

 
 1389  مجله علمی شیالت ايران

 1390  مجله علوم و فنون دريايی  ی خزره كولبررسی توارث مندلی در هیبريد حاصله از ماهی شاه كولی و سیا 23

24 

  White spot Syndrome diseaseشناسايی بیماري لکه سفید 

(WSSD  با روش )Polymerase Chane Reaction (PCR  )

 در میگوي سفید هندي در ايران

 

 1384 بهار مجله علمی شیالت ايران

25 
ا ی و تاسماهی روسی بايران شباهت و فاصله ژنتیکی تاسماهیان مقايسه

 RAPDاستفاده از روش

 
 1384 تابستان مجله علمی شیالت ايران

26 
ماهی مركب خلیج فارس و در جمعیت  18s rRNAبررسی تنوع ژن 

 PCR-RFLPبااستفاده از روش pharaonis Sepiaدرياي عمان 

 
 1384 تابستان مجله علمی شیالت ايران

27 
استفاده از تراكم عناصر كمیاب در اتولیت  جهت مطالعه جمعیتی ماهی 

 Rutilus rutilus كلمه  درياي خزر

 
 1384 پاییز مجله علمی شیالت ايران



28 
بررسی  مولکولی جمعیت ماهی اوزون برون بخش شمالی  و جنوبی درياي 

 RFLP خزر به روش

 
 1384 بهمن و اسفند مجله علوم كشاورزي و منابع طبیعی

29 
ماهی سیم درياي خزر  اي ريخت سنجی و ريخت شمارشیبررسی مقايسه  

                                         و تاالب انزلی

 
 1385 زمستان پژوهش و سازندگی

30 
و   (هی روسی شمال  خزر)رودخانه ولگابررسی ساختار ژنتیک جمعیت تاسما

 (  با استفاده از روش میکروستاليتر جنوبی )آبهاي ايران و تركنستانخز

 
 1386 زمستان مجله علمی شیالت ايران

31 
هاي چشمه كیله و كرگانرود با استفاده از نوع ژنتیکی ماهی آزاد در رودخانهت

 نشانگرهاي ريزماهواره

 
 1392  فصلنامه محیط زيست جانوري

32 
ارس ف بررسی تنوع مورفولوژي جمعیت هاي مختلف ساردين سند در خلیج

 و درياي عمان

فصلنامه فیزيولوژي و تکوين جانوري  

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان
19 1391 

33 
در منطقه خلیج فارس  P.  merguiensisبررسی جمعیت میگوي موزي

 روش نشانگرهاي میکروساتاليت  هو درياي عمان ب

له تحقیقات دامپزشکی دانشگاه جم 

 تهران 
 1391 

34 

 Penaeus)  سبز ببري میگوي جمعیت مولکولی یعنوان بررس

semisulcatus)  از ژن با استفاده فارس و خلیج عمان از درياي 

  RFLPروشه ب  mtDNA يا منطقه كنترل  COIاكسید از سیتوكروم

 

 1380 2 مجله علمی شیالت ايران

35 
 Oncorhynchusآالي رنگین كمان )هاي ژنتیکی قزلتفاوت

mykissآالي وارداتی از فرانسه( موجود در ايران و قزل 

 
   مجله علمی شیالت ايران

36 
مطالعه ژنتیک جمعیت ماهی شبه شوريده دهان سیاه در سواحل شمال 

 PCR-Sequencingغربی درياي عمان با استفاده از روش 

نشريه توسعه آبزي پروري دانشگاه  

 آزاد واحد الهیجان
 1395 تابستان

 

 

  



 ترویجی –علمی  االت چاپ شده در مجالتمق -8

 سال چاپ شماره مجله عنوان مجله عنوان مقاله رديف

1 
 از تیالپیاي پرورشی ماهیان( ويروسی و باكتريائی (عفونی هاي بیماري مهمترين معرفی

 هچري تا عرضه با بازار مرحله
 1393 3 آبزیان زینتی

 

 کتب تالیف شده یا ترجمه شده -9

 نوبت چاپ سال چاپ انتشارات محل انتشار موضوع و رشته كتاب بكتا عنوان

 اول 1380 موسسه تحقیقات شیالت  تهران شیالت منابع زنده درياي خزر )ترجمه و تدوين(

وري پرآوري زيستی تشخیص مولکولی در آبزيفن

 )ويراستار علمی(
 اول 1394 موسسه تحقیقات شیالت  تهران ژنتیک آبزيان

 

  



 هاي ملی کنفرانسعناوین  -10

ف
دي

ر
 

 علمي معتبر همايش عنوان تاريخ

 محل برگزاري

 عنوان مقاله

ترتيب ه اسامي همکاران ب

اولويت )شامل نام 

 متقاضي(

 شهر كشور

1 

2005 

 Introduction of genetic  indicators for رشت  سیزدهمین كنفرانس زيست شناسی ايران             
Identification of cyst with different 
weight Density in Urmia Lake by using 
PCR-RFLP 

ايمانی فر، سووهراب رضوووانی  
 گیل كاليی 

2 

2005 

 A survey of Geneticdiversity of Bream  in  رشت   سیزدهمین كنفرانس زيست شناسی ايران             
Anzali wetland , south coast of Caspian 
sea and South – west coast of Caspian 

sea   

خارا، كیوان، پوركاظمی، 
وثوقی، رضوانی، رامین ، 
ناظمی ، حسن زاده ريا، 

 قاسمی 

3 
1385 

بررسی تنوع ژنتیکی ماهی ازون برون بخش شمالی و     تهران  چهلردهمین كنفرانس زيست شناسی ايران             
                                                                                                          جنوبی درياي خزر با استفاده از ژن    

ND 5/6 

شعبانی ، پوركاظمی،   رضوانی 
 گیل كاليی

4 
1385 

اي ی  دريبررسی تنوع ژنتیکی ماهی شیپ در سواحل جنوب  تهران  چهاردهمین  كنفرانس زيست شناسی ايران             
 خزر با استفاده از روش میکرو ستاليت

ضوانی  صفري،  پوركاظمی،   ر
 گیل كاليی شعبانی

5 

1385 

مطالعه شباهت و فاصله ژنتیکی و میزان مهاجرت جمعیت   تهران  چهلردهمین  كنفرانس زيست شناسی ايران             
هاي ماهی  شیپ رودخانه هاي اورال و سفید رود با استفاده 

 روش میکروستاليت                                                                                               از
 

ضوانی  صفري،  پوركاظمی،   ر
 گیل كاليی شعبانی

6 
1385 

 شناسايی جمعیتی گونه هاي ارتمیا  تهران  چهلردهمین  كنفرانس زيست شناسی ايران             
 
 

ضوانی گیل     حاجی ستم لو، ر ر
كاليی ، فاطمی، صادقی زاده ، 

 اللويی 

7 
1385 

ژن RFLPمطالعه فیلوژنیک جنس ارتمیا در ايران انالیز   تهران  چهلردهمین  كنفرانس زيست شناسی ايران             
 mt DNAريبوزومال 

 

 رستملو،رضوانی گیل كاليی،  



8 
1385 

توووربووویوووت   ي چهاردهمین كنفرانس سراسري بیولوژ
 -موووووودرس

 تهران

بررسی پراكنش گاو ماهی خزر در سواحل گیالن با استفاده از  
              روش میکروساتاليت                                                                                                             

 

سووورپناه،آنی كريسوووتانیوس،    
ی گیل  چیروز سوووعد، رضووووان 
 كاليی و كیوان عباسی

9 
1386 

ضوانی گیل     بررسی مولکولی آرتمیا ارومیانا  و پارتنوژنتیکا در ياچه ارومیه  تهران   ژي در ايرانپنجمین كنفرانس بیوتکنولو ستم لو، ر حاجی ر
 كاليی ، فاطمی

10 
1386 

                                      ي دو جنسی آرتمیا در ايران                                                                                                    بررسی فیلوژنی گونه ها  تهران   ژي در ايرانپنجمین كنفرانس بیوتکنولو
 

ضوانی گیل     ستم لو، ر حاجی ر
 كاليی ، فاطمی

11 

1386 

سووی امکان اسووتفاده از ماركر مايکرو سووتاليت در تعیین   برر  رشت   دومین كنفرانس سراسري علوم جانوري 
هی شوووویووپ                ین مووا ب کی  ی ت ن بطووه ژ  Acipenserرا

nudiventris  رودخانه اورال و نمونه هاي سووواحل جنوبی
 درياي خزر 

 

ضوانی  صفري،  پوركاظمی،   ر
 گیل كاليی شعبانی

12 
1387 

پانزدهمین كنفرانس سراسري و سومین 
 29-31ناسیكنفرانس بین المللی زيست ش

 1387مرداد 

مقايسه ژنتیکی جمعیت هاي ماهی سوكالي خلیج فارس و   تهران
 درياي عمان با استفاده از نشانگرهاي مايکروستیاليت

 

ضوانی گیل كاليی     ساالري، ر
 ،سواري ذوالقرنین، نبوي1387

13 2007 

دهمین كنفرانس تحقیقات درياچه هاي شور و 
 200 من دوستداران درياچه هاي شورانج
 

  چین 

Genetic comparision of Artemia 
franciscana and an Iranian Artemia stock 

from Maharlu Lake using PCR-RAPD 
technique 

 سهراب رضوانی گیل كاليی

14 
1387 

 مطالعه هیستوپاتولوژي برخی بافتهاي ماهی آزادحوزه جنوبی تهران  ايران زدهمین كنگره دامپزشکی ايرانپان
 خزر 

 شريف پور، رضوانی، كاظمی 



15 
2008 

 مالزي  مالزي  UPMسومیسن كنفرانس بیولوژي دانشگاه 
Genetic variation between population of 

mahisefid  using PCR-RFLP 

Abdolhay, Khalijah, 
Mohammed, 

Rezvani 
16 

1387 
منبع ابی ايران با روش  7سی تنوع ژنتیکی ذخاير آرتمیا برر گیالن  الهیجان  اولین كنفرانس علوم شیالت و ابزيان 

RAPD 
 ايمانی فرف رضوانی و غرقی

17 

1387 

  تنکابن  نخستین همايش ملی ماهیان سردابی
بررسی ايتولوژيک سندروم تلفات نوزادان و بچه ماهیان قزل 

 Oncorynchus)                       اال رنگین كمن 

mykiss) ر و پرورش ماهی برخی استانهاي در مزارع تکثی
 كشور 

 
 
 

 رضوانیذريه زهرل، فالحی،

18 

1387 

  تنکابن  نخستین همايش ملی ماهیان سردابی
بررسی سرولوژيک سندروم تلفات نوزادان و بچه ماهیان قزل 

 Oncorynchus)                       اال رنگین كمن 

mykiss) به روش پادتن هاي درخشان(IDFAT) برخی  در
 مزارع تکثیر و پرورش ماهی استانهاي كشور 

 
 

پورف       يف  هرا، شووور ذريووه ز
 فالحی، سعیدي، رضوانی

19 

2009 

ASIAN PACIFIC AQUACULTURE MALAYSI
A 
 

KUALA 
LUMP

UR 

FINGERLING PRODUCTION AND STOCK 
ENHANCEMENT OF MAHISEFID RUTILUS 
FRISII KUTUM IN SOUTH OF CASPIAN SEA 

A.ABDOHAY,S.DAU
D,S.R.GILKOLAEI,M.
POURKAZEMI,S.S.SI

RAJ,M.K.ABDUL 
SAFAR 

20 
1388 

بررسووی امکان تولید هورمون رشوود از طريق كشووت سوولولی   تهران   ششمین همايش بیوتکنولوژي 
 هیپوفیز قدامی ماهیان خاوياري

غوووورقووووی، دلوووویووووري  
ضوانی گیل كاليی،   جويباري،ر

 ناظمی 



21 

2009 

لملل روي ماهیان شووشوومین سوومپوزيوم بین ا 
 خاوياري

international Symposium  Th6
on Sturgeon 

China25-
اكووتووبوور   31

2009  

ٌٌٌWuha

n-
China 

Comprehensive studies on population 
genetic structure of sturgeons from the 

Caspian Sea 

Pourkazemi,M; 
Hassanzadeh 

Saber,M;Ghasemi 
S.A;Khosh 

Kholgh,M;Nourozi,
M;Safari,R;Chakme

hdoz,F;Rezvani 
Gilkolaei,S;Azizzada
h,L;Yarmohammadi

,M;Baradarn 
Naveiri,S;Nouruzfas

hkhami,M.R. 
22 

2010 

 Population genetic structure of  مالزي  
neogobious caspius  in the west and east 
of south caspian sea using microsatellite 

markers   

G. Razmjo, E., R. 
Gilkolaei, S 

23 
1389 

برسی عوامل مؤثر در تکثیر سلول هاي هیپوفیزي ماهی و  تهران  ايران شانزدهمین كنگره دامپزشکی ايران
 تولید هورمون رشد

-مطلبی-دلیري -غرقی
 رضوانی و ناظمی

24 
1389 

منطقه اي اكولوژي  -اولین همايش ملی
 درياي خزر

صله از     توارث ساري ايران  شانگرهاي ريزماهواره اي در هیبريد حا مندلی ن
 ماهی شاه كولی و سیاه كولی 

-رضوانی گیلکاليی-روح الهی
-فضوولی-سوواالري-ذوالقرنین
 تقوي و اللويی -محمديان

25 

1389 

منطقه اي اكولوژي  -اولین همايش ملی
 درياي خزر

ی درياي وبشناسايی ساختار ژنتیکی ماهی سیاه كولی حوزه جن     ساري ايران 
 خزر با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره

رضووووانی گیوول -محمووديووان
-كمووالی  -كوواظمیووان  -كاليی  

هی    ل قوي  -روحووا يی و   -ت لو ال
 فضلی

26 
1389 

منطقه اي اكولوژي  -اولین همايش ملی
 درياي خزر

بررسی تنوع ژنتیکی ماهی سفید در سواحل جنوبی درياي خزر  ساري ايران 
 هوارهبا استفاده از روش ريزما

يی        كال گیوول  نی  -رضوووووا

– صفري –شجاعی  -عبداحی

 تقوي و اللويی

27 
1389 

منطقه اي اكولوژي  -اولین همايش ملی
 درياي خزر

تنوع و ساختار ژنتیکی جمعیت كپور معمولی  حوزه جنوبی  ساري ايران 
 درياي خزر با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره

-رضوانی گیل كاليی-اللويی

 نیرانی و تقوي–پورغالم 

28 

1389 

منطقه اي اكولوژي  -اولین همايش ملی
 درياي خزر

 ساري ايران 

بررسی تنوع ژنتیک ماهی سیاه كولی خزري با استفاده از 
 نشانگرهاي ريزماهواره در رودخانه حويق و رودخانه بابل

رضوانی گیل -روح الهی
ساالري -ذوالقرنین-كاليی

 -فضلی -علی ابادي

 ويیالل و تقوي–محمديان 



29 

1389 

 تهران ايران دهمین كنگره ژنتیک 

 فهیم، الهی، رضوانی، ساري  DNAدر استخراج  chelaxكارايی 

30 
1389 

نخستین همايش ملی علوم زيستی درياي 
 مکران

 چابهار ايران 
 مطالعه تنوع ژنتیکی حلواي سفید درياي عمان و خلیج فارس 

سهراب رضوانی و گلستانی 
 صفري اللويی تقوي

31 

1387 

 گرگان  ايران  نخستین همايش ملی شیالتی درياي خزر  
 بررسی ساختارژنتیکی ماهی سفید نژاد بهاره و پايیزه 

چکمه دوز ، پوركاظمی ، 
زمینی، يارمحمدي، رضوانی، 

 عزيز زاده 

32 
1389 

 بوشهر ايران سومین همايش ملی میگوي ايران
 گوي سفید هندياستفاده از رپید در مطالعه وراثت پذيري می

سهراب رضوانی صفري 
 اللويی تقوي

33 

2008 

World Aquaculture Society 
Conference, 

South 
Korea 

Busan  Genetic diversity of bream  
(Abramis brama orientalis) in south west 
of the Caspian Sea (Azerbaijan Republic 
coast) and Aras Dam lake (Northwest of 
Iran)  

Khara, H., Keyvan, 
A., Pourkazemi, M., 
Vousoghi, G., 
Rezvani, S., Ramin, 
M., Nezami, S., 
Hassanzadeh, M., 
and S. A. Ghasemi 

34 

1384 

سووویزدهمین كنفرانس سوووراسوووري و اولین 
 شناسیالمللی زيستكنفرانس بین

 در تاالب (A. brama)بررسی تنوع ژنتیکی ماهی سیم   رشت 
انزلی، سواحل جنوبی درياي خزر )ايران( و سواحل جنوب 

 غربی درياي خزر )جمهوري آذربايجان(. 

خارا، ح.؛ كیوان، ا.؛ پوركاظمی،  
م.؛ وثوقی، غ.؛ رضوووانی، س.؛ 
راموویوون، م.؛ نووشووامووی، ش.؛ 

 زاده صابر، م. و ا. قاسمیحسن

35 

2005 

5th International Symposium 
on Sturgeon 

Iran Ramsa
r 

Study of mtDNA variation of stellate 
sturgeon (Acipenser stellatus) population 
from the north (Volga river) and south 
(Sefidrud river) Caspian Sea using RFLP 
analysis of PCR amplified ND5/6 gene 
regions 

Pourkazemi, M.; 
Shabani, A.; Rezvani 
Gilkolaie, S.; Kamali, 
A. and Vitvitskaya, 
L. V 
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 عنوان  پايان نامه / رساله 

نوع پايان 

 نامه

حد
 وا

اد
عد

ت
 

 مقطع تحصيلي

 

 تاريخ  دفاع

 

 نام دانشجو

 

 دانشگاه

 محل  تحصيل دانشجو
اسامي اساتيد راهنما

*
 اسامي اساتيد مشاور 

شن
ار

ك
ح 

سط
د/ 

ش
 ار

ي
س

ا
3 

زه
حو

 

ي
ه ا

رف
 ح

ي
تر

دك
ح  

سط
ي/ 

ص
ص

خ
ي ت

تر
دك

4 
زه

حو
 

ي
رد

ارب
ك

ي 
رد

ارب
رك

غي
 

1 
مطالعه تنوع ژنتيکي ماهي آزاد در پنج رودخانه حوضه جنوبي درياي 

 ايران -خزر
*     * 31/6/92 

سلطنت نجار 

 لشگري

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

 تهران-علوم و تحقيقات
 مهدي سلطاني ابوالقاسم كمالي-ضواني گيل كالييسهراب ر

2 
گونه از ساردين ماهيان در خليج فارس و درياي  3بررسي ژنتيک جمعيت 

 عمان
 پرستو رحيمي 29/11/92 *     *

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

 تهران-علوم و تحقيقات

پرگل قوام -سهراب رضواني گيل كاليي

 مصطفوي
 مهدي رهنما-شهال جميلي

3 
( در Liza aurataجمعيت ماهي كفال طاليي ) طالعه ي تنوع ژنتيکيم

 mtDNAبا استفاده از روش توالي يابي  سواحل جنوبي درياي خزر
 سعيدي    *   *

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

 تهران-علوم و تحقيقات
 مهدي سلطاني ابوالقاسم كمالي-سهراب رضواني گيل كاليي

4 

نتیکی، مورفومتریک و مریستیک در انتخاب مولدهای سی برخی خصوصیات بارز ژبرر

 (Onchorhynchus mykissقزل آالی رنگین کمان )

 

 رقيه محمودي  *     
دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

 تهران-علوم و تحقيقات

 دکتر عباس متین فر - دکتر مهدی سلطانی

 

 سهراب رضوانی گیل کالئی

 ابوالقاسم کمالی

 



 

 

 اوري ونظارت بر فعالیت هاي پژوهشی، فناوري و نوآوريارزیابی، د -12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 عنوان  فعاليت

 محل انجام فعاليت

 

 

 تاريخ انجام

زمان ارزيابي و نظارت 

 طرح

 پايان شروع

 1392 1392 1389 پژوهشکده اكولوژي درياي خزر ايجاد بانک انجماد اسپرم ماهیان استخوانی درياي خزر

 1391 1393 1389 شمال و جنوب كشور آبزيان اقتصادي ايرانتاسیس و راه اندازي بانک ژن 

سولینی يک )         شبه ان سايی فاكتور رشد  شنا  IGF-Iبررسی امکان كلونینگ 

 (و مطالعه بیان ژن آن طی رشد جبرانی 

 انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان

 خاوياري 

1389 1392 1392 

ن رشووود فیل  بررسوووی امکان شوووناسوووايی ، كلونینگ و بیان ژن هورمو     

 ( Huso husoماهی)

 انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان

 خاوياري دكتر دادمان

1389 1392 1392 

 انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان حفظ خزانه ژنی ماهیان خاوياري رودخانه سفیدرود

 خاوياري دكتر دادمان

1388 1392 1392 

ستفاده از ماركر مولکولی براي تف    سی امکان ا سماهی ايرانی برر و  کیک تا

 تاسماهی روسی 

 انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان

 خاوياري دكتر دادمان

1389 1392 1392 

پلوئید اينترپلوئید با اسوووتفاده از روش غیرمسوووتقیم در  تولید جمعیت تري

 ماهی قزل آالي رنگین كمان)فاز اول(

مركز ژنتیک و اصووالح نژاد ماهیان 

 سوجسردابی شهید مطهري يا

1390 1394 1392 

 1392 1394 1389 ستاد موسسه تاسیس بانک ژن آبزيان اقتصادي ايران
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 نوع استخدام
 مدرك دانشگاهي نوع خدمت مرتبه دانشگاهي

 سمت

 جمع مدت تاريخ
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 ماه سال تا از

    *     *  *    * 

     1384 مشاور ريیس موسسه 

 

 

 ، داوريبرپایی نمایشگاهها و طراحی و راه اندازي آزمایشگاه یا کارگاه -14

ف
دي

ر
 

 ان فعاليتعنو

 نوع فعاليت

 ساير مشخصات

اسامي همکاران به 

 ترتيب

 )شامل نام متقاضي(
 برپايي نمايشگاه

راه اندازي طراحي و 

 و كارگاهها آزمايشگاه
 تعداد مقاالت

1 
 ازمايشگاه هیدرو لوژي و هیدرو لوژي زهک

 *   
 امینی و افشاريان

2 

 

 ازمايشگاه هیدرو لوژي و میکرو بیولوژي
 *   

 شکوري و سیستانی

3 
 برگزاري كارگاه ژنتیک 

 *   
 

 منطقه اي درياي خزر0داوري مقاالت اولین همايش ملی  4
 

 (28/6/89/م )3118 34 
 

5 
 داوري مقاالت همايش ملی  ماهیان سردابی

 (23/1/89س)-ت-م67-89 8  
 روز حضور  3و  



6 
 داوري مقاالت همايش  ماهی تزيینی

  3 7388/023/247(15/6/89) 
 

7 
 داوري مقاله بررسی روند تغییرات شاخص و سطوح چربی ....

  1 10206(3/4/89) 
 مجله زيست شناسی

8 
 داوري مقاله مجله علمی شیالت 

 (17/1/89/م ت )26/018 2  
 

9 
 IJFSداوري مفاالت 

  4 2010/10/04(543) 
IJFS 

10 
 داوري مقاله كاريولوژي ماهی البرنوس 

  1 2010 
CJES 

11 
 داوري گزارش نهايی 

  3 483/024/247 (22/1/89) 
قات     موسوووسوووه تحقی

 شیالت ايران 

12 
 داوري مقاالت اولین كنگره بین المللی بیماريها

 ژانويه  28و 27 7  
 

 (14/2/88)321 1   تخصصی شیالت  –داوري مقاله مجله علمی  13
 ازادشهر

14 
 داوري طرح  جداسازي ژن 

 (88/ص/7006) 31/03/88 1  
صووونودوق حموايوت از    

 پژوهشگرا ن كشور 

15 
 داوري مقاله بررسی ماهی بنی 

 / ل(23189) 5/7/85 1  
 پژوهش سازندگی 

16 
ساختار ژنتیکی        سی و  شنا سی تفاوتهاي ريخت  داوري طرح  برر

 تهران 1389آبان ماه  5-4 6   الک پشت منقار آبی 
 

17 
نگهداري  ی بیوتیک رويتاثیر رقیق كننده، نسبت رقیق سازي، آنت

 (298/19) 26/4/86    كوتاه مدت و حركت اسپرم در منی ماهی شیپ 
دانشوووگاه   -وزارت علوم

 بوشهر

 (25568/5)  4/6/86    داوري مقاالت  مجله علمی شیالت ايران 18
 

 /م ت (11126/018) 16/1/90 3   داوري پروژه نرخ رشد ماهی آزاد از طريق به گزينی  19
قات  موسوووسووووه  تحقی

 شیالت ايران 

20    1 3/2/90 (17559/011/247) 
قات    موسوووسووووه تحقی

 شیالت ايران 



 

 اجرایی –خدمات علمی مربوط به  -15

ف
دي

ر
 

 محل نوع فعاليت 

 مشخصات ابالغ
تاريخ انجام 

 فعاليت

مدت براي 

 مسئوليتهاي اجرائي
مدت برحسب ساعت 

براي امور خدماتي و 

 تاريخ شماره شركت در جلسات
ز ا

 تاريخ
 روز ماه سال تا تاريخ

1 
 شركت در جلسات كمیسیون منابع زنده 

 
 ساعت  420    1387 1383 7/2/88  52/247 تهران 

2 
 شركت در جلسات شوراي معاونین  و مديران 

 
 ساعت 50    1387 1387 7/2/88 51/247 تهران 

3 
 همکاري با كمیته ژنتیک 

 
 ساعت 250    1387 1383 7/2/88 53/247 تهران 

4 
 عضو كمیته فن آوري نانو 

 
      1388 1/2/88 27/346 تهران 

5 

 

 همکاري با كمیته ملی شانه دار 

 

 ساعت  230    1385 1383 30/2/86 199/247/01 تهران 

 ساعت  170    1385 1384 30/2/86 202/247/01 تهران  شركت در جلسات شوراي پژوهشی  6



7 

 

 موزش و اعزام همکاري با كمیته ا

 

 ساعت  80    1384 1383 30/2/86 201/247/01 تهران 

8 

 

ته راهبردي و پروژه ايران     با كمی کاري   -هم

 ايتالیا 

 

 ساعت  135    1386 1386 26/3/87 7/ الف 12692 تهران 

 تهران  عضويت در هیات تحريريه  9
4446/011/2

47 
    سال2 1390 1388 1/4/88

 ساعت 280    1388 1386 30/2/87 /الف8537 تهران  ارتقا شغلی هیات ممیزه طرح 10

11 
شركت در جلسات هیات تحريريه مجله علمی   

 شیالت ايران
 تهران 

/م 325/018

 ت
 ساعت 370    1386 1386 5/3/1387

 تهران  IJFSشركت در جلسات هیات تحريريه مجله  12
/م 684/022

 ت
 ساعت100    1384 1384 19/1/86

13 

عالی         هم ماتی  و  قد با كمیسووویون م کاري 

فارس و        يان خلیج  يت بهره برداري آبز مدير

 درياي عمان 

 ساعت240    1385 1383 29/02/86 /ش8295 تهران 

14 
عالی          ماتی  و  قد با كمیسووویون م کاري  هم

 مديريت بهره برداري از ذخاير آبزيان  
 ساعت290    1385 1383 29/02/86 /ش8301 تهران 

15 

کاري   عالی       هم ماتی  و  قد با كمیسووویون م

مديريت بهره برداري از ذخاير آبزيان  ابهاي       

 داخلی

 ساعت300    1385 1383 29/02/86 /ش8297 تهران 



 ساعت32    1388 1388 23/1/89 27/1697 تهران شركت در جلسات نانو  16

17 
شوووركت در تدوين برنامه پنجم زيسوووت فن     

 آوري 
 تهران 

484/024/24

7 
 ساعت60    1388 1388 22/1/1389

 ساعت 100    1387 1387 14/2/88 /الف5214 تهران  هیات ممیزه و ارزشیابی كاركنان 18

 ساعت  10    1387 1387    همکاري در كنگره بیماريها  19

20 
عضوووو كمیته علمی دومین كنگره بین المللی 

 مديريت بهداشتی و بیمارياي آبزيان 
 عتسا 22     1389   تهران 

21 
 ايتالیا-كمیته راهبردي ايران

 تهران
  (12692 /

 (7الف
26/3/87 1387 

1387  

 
 

 ساعت 135

 تهران  شركت در جلسات هیات تحريريه  22
12320/018  /

 م ت 
 ساعت  70    1389 1389 16/1/90

23 
ته علمی شوووركت در جلسوووات    فنی ،  -كمی

 شوراي پژوهشی
 تهران 

17454/011/

247 
 ساعت  150    1389 1389 31/1/90

  


