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  1390لغایت 1389علمی استان هرمزگان ازسال دبیر هیات اجرایی جذب هیات -2

  .1392رئیس مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس.-3

     سایر فعالیتھای علمی:

.عضویت در بسیج اساتید دانشگاه آزاد بصورت عضو فعال-1  

1394 ( سازمان بسیج اساتید استان هرمزگان)  پژوهشگر برتر استانو  استاد نمونه  -2  
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1392کسب رتبه چهارم،از سازمان بسیج اساتید استان هرمزگان بعنوان استاد نمونه پژوهشگر برتر استان.-4  

. براي اختراع صابون گیاهی ،جانوري، دریایی بنام ژائیر طرح برگزیده کل دانشگاه هاي آزاد اسلامی 3کسب  .جشنواره علم تا عمل ریاست جمهوري -5 
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1385اسلامی واحد بندرعباس .ستاد نمونه دانشگاه آزاد ا بعنوان دریافت لوح تقدیر -13  

در اداره ثبت علائم تجاري ثبت گردید و  "ژائیر"بنام  3/11/1390که در تاریخ  "صابون گیاهی،جانوري،دریایی،ضدلک،ضدجوش و ضدچروك "اختراع-14
از طرف پارك علم و فن  1391یور ماه و در شهر در اداره ثبت اختراعات و مالکیتهاي صنعتی تهران به ثبت رسید 75188به شماره  3/3/1391در تاریخ 

و تولید  يي سازآوري استان هرمزگان بعنوان اختراع برگزیده استان ،به جشنواره علم تا عمل تهران معرفی گردید.هم اکنون نیز این اختراع به مرحله تجار
                 . .                                             علمی دریافت نمود تائیدیهنخبگی و  3سطح از طرف بنیاد ملی نخبگان  1392انبوه درکشور رسیده است و در سال 
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                                                                                                                                                                                                                                        تهران.
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در اداره ثبت اختراعات و   74457به شماره  16/1/1391.در تاریخ "ترکیب گیاهی،جانوري،دریایی،ضددردهاي عضلانی و مفصلی "ثبت اختراع  -18
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ر اداره د 79923به شماره  16/4/1392.در تاریخ "دریایی)(آنتی باکتریال،نرم کننده و ضد حساسیت)-جانوري-دستشویی گیاهیمایع "ثبت اختراع -25
  ثبت اختراعات و مالکیتهاي صنعتی تهران. 

   ر اداره ثبت اختراعات و مالکیتهاي صنعتی تهران. د 79925به شماره  16/4/1392.در تاریخ "گیاهی)- خوراك دام (معدنی"ثبت اختراع -26

(داراي تأئیدیه از در اداره ثبت اختراعات و مالکیتهاي صنعتی تهران. 80490به شماره  17/6/1392.در تاریخ اختراع آدامس گیاهی بر پایه کندر ثبت-27
                                                                                                                                                        انستیتو تحقیقات تغذیه اي دانشگاه شهید بهشتی تهران).



به شماره  2/7/1392 در تاریخ. Glacilariopsis persicaحذف آلودگی ناشی از فلزات سنگین سرب و کادمیوم با استفاده از جلبک گونه ثبت اختراع -28
  در اداره ثبت اختراعات و مالکیتهاي صنعتی تهران. 80649

.در "4NaBH،خمیردندان)با روش احیاء یون نقره بوسیله گیاهی،جانوري،دریایی(صابون،کرم،شامپوفرآیند نولید محصولات بهداشتی نانو،"اختراع  ثبت -29
    ).ستاد توسعه فناوري نانو تهراندیه از(داراي تأئیر اداره ثبت اختراعات و مالکیتهاي صنعتی تهران. د 81060به شماره  15/8/1392تاریخ 

ر د 83607به شماره  27/5/1393.در تاریخ "ترکیب گیاهی،جانوري منعقد کننده خون در پالپوتومی (درمان ریشه دندان شیري)کودکان"ثبت اختراع   -30
   ).دیه ازدانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان(داراي تأئیاداره ثبت اختراعات و مالکیتهاي صنعتی تهران. 

.در تاریخ "گیاهی -فرایند ساخت ماده منعقد کننده خون داخل ساکت دندان کشیده شده با استفاده از ترکیب عصاره و پودر جانوري"ثبت اختراع  -31
   ).دیه ازدانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان(داراي تأئیر اداره ثبت اختراعات و مالکیتهاي صنعتی تهران. د 83604به شماره  27/5/1393

ر اداره ثبت د 83608به شماره  27/5/1393.در تاریخ "دهانشویه گیاهی(آنتی باکتریال،سفید کننده،ضدپوسیدگی و ضدالتهاب)"ثبت اختراع -32
      ).دیه ازدانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان(داراي تأئی.اختراعات و مالکیتهاي صنعتی تهران. 

.در تاریخ "گیاهی -فرایند ساخت ژل ضد جرم،ضدپوسیدگی،ضدزخم و ضددرد دندان با استفاده از ترکیب عصاره و پودر جانوري"ثبت اختراع  -33
                                                                                                                             ).دیه ازدانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان(داراي تأئی.اداره ثبت اختراعات و مالکیتهاي صنعتی تهران. ر د 83611به شماره  27/5/1393

ر اداره ثبت اختراعات و مالکیتهاي د 84957به شماره  14/11/1393.در تاریخ "صابون گیاهی،جانوري،دریایی حاوي جلبک اسپیرولینا"اختراع ثبت  -34
                                                                                                                                                   ).دیه ازدانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان(داراي تأئی.صنعتی تهران. 

ر اداره ثبت د 86380به شماره  13/5/1394.در تاریخ " حاوي جلبک اسپیرولینا ،فرایند ساخت ترکیب هوشمند عامل رشد گیاهان"ثبت اختراع  -35
  اختراعات و مالکیتهاي صنعتی تهران. 
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.1386..دفتر مطالعات و آموزش نیروي انسانی سازمان مرکزي .تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی - 81  
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 و دکتری: کارشناسي ارشد ھای دوره  پایان نامھ برخی سرپرستی 

.1390بررسی مقایسه ویژگیهاي مورفومریک و مریستیک ماهی کفشک تیزدندان در بندرعباس و بندرجاسک. -1  

.1390.بررسی جداسازي کلاژن از ضایعات  ماهی هور دم دراز(پوست،دم باله ها) -2  

.1391تنوع و فراوانی انگلهاي پریاخته اي در پوست و آبشش و دستگاه گوارش کپورماهیان دریاچه هامون سیستان. بررسی -3  

 4- بررسی تاثیر اسیدچرب ω3 موجود در روغن نارگیل برروي رشد بچه ماهیان قزل آلاي رنگین کمان.1391.

.1391پاسفید در سایت سایه خوش.اثر مقدار خوراك دهی شبانه،برکاهش اکسیژن و رشد وزنی میگوي  -5  

.1392.تاثیر عصاره سیر بر روي رشد و بازماندگی ماهی حوض قرمز -6  

.1392.بررسی رژیم غذایی ماهی ملوان ،در خلیج فارس (آبهاي جزیره ابو موسی) -7  

.1392بررسی رژیم غذایی ماهی خارو،در خلیج فارس. -8  



.1392استان هرمزگان.بررسی تولید مثل ماهی خارو در آبهاي  -9  

.1392تأثیر اسیدآمینه لیزین بر رشد و بقاي ماهی طلایی. -10  

.1392گرمی سیکلید گورخري. 3مطالعه تأثیر آزومیت برروي رشد و بازماندگی بچه ماهی  -11  

.2139بررسی ویبریو برروي قزل آلا در منطقه خبر استان کرمان و تعیین حساسیت آن نسبت به آنتی بیوتیک. -12  

     اندگاري فیله ماهی قزل آلاي رنگین تاثیر فرآیند انجماد و بسته بندي در خلاء بر روي اسیدهاي چرب، اسیدهاي آمینه و تعیین زمان م- 13              
    .(دکتري).1392  ماه. 12به مدت   -C° 18) در دماي  Oncorhynchus mykiss(کمان

کارنیتین بر پروفیل اسیدهاي چرب و برخی پارامترهاي - و نانوکلروپسیس غنی شده با مکمل ال تاثیر ریزجلبکهاي کلرلا وولگاریس - 14

    .(دکتري).1394.رشد و بلوغ زودرس در آرتمیا ارومیانا

  

 طرح ھای پژوھشی: 

.1392با استفاده از پوسته میگوي موزي خلیج فارس. بیوجذب فلزات سنگین ، -1  

 & Gracilariopsis persica, Gracilariopsis langismaسنگین مس ، نیکل وکادمیوم با استفاده از سه گونه جلبکحذف آلودگی ناشی از فلزات -2

Hypnea sp. .1391خلیج فارس  

  1389در سردخانه.  Rachycentron canadumتعیین ارزش غذایی یکی از ماهیان با ارزش خلیج فارس -3

1385رودان.بررسی توان آبري پروري رودخانه آبنماي -4  


