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 سمه تعالیاب

 مشخصات عضو هیئت علمی -1جدول شماره 

 آخرین مدرک تحصیلی: دکتری استادیار مرتبه علمی: بیولوژی دریا رشته تحصیلی: مهناز کردگارینام خانوادگی:نام و 

 سوابق تحصیلی دانشگاهی به ترتیب تاریخ اخذ مدرک -2جدول شماره 

 نام دانشگاه رشته تحصیلی مدرک تحصیلی ردیف

 اسالمی واحد مرند آزاد زیست جانوری لیسانس 1

 واحدتهران شمالآزاد اسالمی  بیولوژی ماهیان دریا فوق لیسانس 2

 تهران علوم و تحقیقاتآزاد اسالمی واحد  بیولوژی دریا دکتری 3

 31/6/1388خلیج فارس -گوازیم دم رشته ای در آبهای ساحلی استان بوشهر -ماهی سلطان ابراهیمتعیین خصوصیات زیستی و پارامترهای پویایی جمعیت عنوان رساله دکتری تخصصی و تاریخ دفاع:

 1380در آبهای ساحلی استان بوشهر،  Platycephalus indicusبررسی تغذیه ماهی زمین کن دم نواری  عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد و تاریخ دفاع:

 

 ISIو  پژوهشی -مقاالت علمی -3جدول 

 نام نشریه یا ناشر عنوان مقاله ردیف

( Platycephalusindicusبررسی مقدمات برخی از خصوصیات ماهی زمین کن دم نواری) 

 درآبهای ساحلی استان بوشهر

 مجله علوم و فنون دریایی

 Histological studies of ovarian development of the Japanese Threadfin 
Bream, Nemipterusjaponicus, in the Northern of Persian Gulf 

International Journal of marine science and engineering 
 

بررسی برخی از خصوصیات زیستی ماهی سلطان ابراهیم                                             

(Nemipterusjaponicusدرآبهای ساحلی استان بوشهر ) 

 ه محیط زیست جانوریفصلنام

 Nemipterusjaponicus )ای) هماوری ماهی گوازیم دم رشته 

 )آبهای ساحلی استان بوشهر (در خلیج فارس  

 فیزیولوژی و تکوین جانوری

 مجله بوم شناسی آبزیان ( اطراف جزیره الرک)خلیج فارس(Tunicata:Ascidiaceaشناسایی آبفشان های دریایی) 
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 SerrasentisSagittifer (Acanthocephala:Rhadinorhynchidae)from the 
Japanese threadfin bream, Nemipterusjaponicus, in Bushehr waters of 

Persian Gulf 

Journal of Animalial and Veterinary and Advances(ISI) 

 Reproductive biology of the Japanese threadfin bream, 
Nemipterusjaponicus In the northern of Persian Gulf 

Journal of Fisheries and Aquatic Science(ISI) 

بررسی سالمت رویشگاههای حرا در سواحل شهر بندرعباس با استفاده از پارامترهای  

به Periophthalmus  argentilineatusبیوشیمیایی سرم خون ماهی گل خورک 

  عنوان شاخص زیستی

 مجله بوم شناسی آبزیان

 ارائه مقاله یا خالصه مقاله در همایش های علمی معتبر -4جدول

 عنوان مقاله عنوان همایش تاریخ ردیف

 

1 

 Platycephalusindicusبررسی تغذیه ماهی زمین کن  همایش شیالت و توسعه پایدار 

1384 

 

2 

 Aquaculture Europe 
08 

Feeding habits of threadfin bream  in the coastal waters of bushehr province 
  2008   

 

3 

کنگره سراسری پزشکی  1390

 دریایی

 مروری بر پدیده کشند قرمز

4 

 

دومین همایش ملی شیالت و  

 آبزیان ایران

 در آبهای استان بوشهر بررسی بافت تخمدان ماهی سلطان ابراهیم

1392 

 

5 

سومین همایش ملی شیالت و  1394

 آبزیان ایران

در خلیج Nemipterusjaponicusبررسی رابطه طول و وزن و شاخص وضعیت ماهی گوازیم دم رشته ای 

 فارس

ششمین همایش محیط  1395 6

 سالمت و توسعه پایدارزیست 

 بررسی اکوسیستم مانگرو و عوامل تهدید کننده آن
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ملی زیست اولین همایش  1396 7

 فناوری دریا

 نقش زیست فناوری دریا در کارآفرینی مناطق ساحلی

 راهنمایی و مشاوره پایان نامه -5جدول 

 مقطع تحصیلی عنوان پایان نامه ردیف

 ارشدکارشناسی  ( در جزیره ابوموسی)خلیج فارس(Eretmochelys imbrictataمدیریت حفاطتی زیستگاه الک پشت دریایی پوزه عقابی) 

 بررسی فلزات سنگین سرب و کادمیم در بافت عضله و کبد ماهی 

 سنگسر معمولی مورد مصرفی در بندرعباس 
 کارشناسی ارشد

 طرح های پژوهشی -6جدول 

 محل انجام فعالیت عنوان طرح ردیف

 بندرعباس فارس( در اطراف جزیره الرک در خلیج Ascidiansشناسایی و تعیین پراکنش آبفشان های دریایی ) 

بررسی سالمت رویشگاههای حرا در سواحل شهر بندرعباس با استفاده از پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی گل  

 به عنوان شاخص زیستیPeriophthalmusargentilineatusخورک 

 بندرعباس

 

 

 

 

 


