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 سوابق تحصیلی:

  1335داًـجَی کاسؿٌاػی اسؿذ ؿیوی دسیا، داًـگاُ هاصًذساى، ٍسٍدی ػال 

 33/13  :دسیایی چابْاس  هعذلَسدی ٍ علَم اقیاًَع ؿٌاػی داًـگاُ دسیاً کاسؿٌاػی 

 تي ًشم دس سٍی ٍ ًیکل هغ، ػٌگیي فلضات غلظت هیضاى بشسػی: پایاى ًاهِ کاسؿٌاػی 

Acanthopleura vaillantii (polyplacophora )20، دسجِ عالی ٍ ًوشُ : چابْاس خلیج ػَاحل 

 

 های اجرایی: فعالیت

  (1332-1334علَم دسیایی چابْاس )اقیاًَع ؿٌاػی داًـگاُ دسیاًَسدی ٍ دبیش اًجوي علوی 

 یاًَسدی ٍ جوي ّای علوی داًـجَیی داًـگاُ دسّای اى عضَ کویتِ حوایت ٍ ًظاست بش فعالیت

 (1333-1334علَم دسیایی چابْاس )

 

 های آموزشی: فعالیت

 چابْاس  –غیشدٍلتی داًؾ آسا  دس آهَصؿگاُ ( پایِ دٍم دبیشػتاى1دسع صیؼت ؿٌاػی ) تذسیغ

(1334) 

 

  :های پژوهشی فعالیت

 

 



 .بشسػی  هیضاى غلظت فلضات ػٌگیي هغ، ًیکل ٍ سٍی دس ًشم تي  .دربازی، م ٍ صادقی. پ

Acanthopleura vaillantii (polyplacophora) ػَاحل خلیج چابْاس، هجلِ بَم ؿٌاػی آبضیاى 
 

 های ملی و بین المللی داخلی: مقاالت ارائه شده در همایش

  ٍ .هطالعِ ٍ بشسػی حزف صیؼتی آالیٌذُ ّای صیؼت هحیطی دسیاّا با  دربازی، م.صادقی، پ

 کٌفشاًغ بیي الوللی اقیاًَع ؿٌاػی خلیج فاسع. تْشاىسٍیکشدی بش ػَاحل خلیج چابْاس، ػَهیي 

  ٍ .ًقؾ صهیي ؿٌاػی دسیا دس گؼتشؽ علن اقیاًَع ؿٌاػی، فصلٌاهِ  دربازی، م.احشاسی سٍدی، م

 دسیا ٍ کـتی، داًـگاُ دسیاًَسدی ٍ علَم دسیایی چابْاس. 

 .ایشاى، اٍلیي ّوایؾ  اّویت هطالعِ دیاتَم ّا دس هٌطقِ خلیج چابْاس ٍ حَضِ جٌَبی دربازی، م

 بٌذسعباع. -هلی پذافٌذ غیش عاهل دس علَم دسیایی، ّشهضگاى

  .باغباى، م. ضشٍست آؿٌایی با ٍسصؽ غَاصی بشای داًـجَیاى  دربازی، م.پیشاًی، ح. ػٌگتشاؽ، ق

دسیاًَسدی ٍعلَم ّای آبی ػاحلی، داًـگاُ  ی اقیاًَع ؿٌاػی. ًخؼتیي ّوایؾ هلی ٍسصؽ سؿتِ

 چابْاس.دسیایی 

 .آبی )جت اػکی( ٍ ًقؾ آى دس ؿفیع صادُ، الف. باغباى، م. پیشاًی، ح. آؿٌایی با ٍسصؽ  دربازی، م

ّای آبی ػاحلی، داًـگاُ  . ًخؼتیي ّوایؾ هلی ٍسصؽجزب تَسیؼن ٍسصؿی دس ػَاحل چابْاس

 دسیاًَسدی ٍعلَم دسیایی چابْاس.

  .ٍسصؽ غَاصی دس صٌعت اکَتَسیؼن هٌطقِ آصاد باغباى، م. ًقؾ  دربازی، م.پیشاًی، ح. یضداًی، ؽ

 یی چابْاس.یاحلی، داًـگاُ دسیاًَسدی ٍعلَم دسّای آبی ػا چابْاس. ًخؼتیي ّوایؾ هلی ٍسصؽ

  .بشسػی عَاهل دیي گشیضی دس جَاهع اػالهی ٍ خأل هعٌَیت دس جَاهع غشبی، دربازی، م. باغباى، م

 .کٌگشُ بیي الوللی فشٌّگ ٍ اًذیـِ دیٌی، بَؿْش

 

 های علمی: امهگواهین

  تغییش اقلین ٍ چالؾ ّای ّیذسٍلَطیکی "داسای گَاّی ؿشکت  دس کاسگاُ آهَصؿی ٍ باصدیذ هیذاًی

 . هشکض هطالعات ٍ تحقیقات آب دسیای خضس.1335اػفٌذهاُ " خلیج گشگاى

  هعشفی ّیذسٍهَسفَلَطی ٍ چالؾ ّای صیؼت هحیطی دسیای "گَاّی ؿشکت دس کاسگاُ تخصصی

 صًذساى.. داًـگاُ ها1335آرسهاُ " خضس

  ّـذاس ٍ کاّؾ هخاطشات ػًَاهی " کاسگاُ آهَصؿیًـؼت تخصصی ٍ داسای گَاّی ؿشکت دس

چابْاس )دسیای عواى ٍ اقیاًَع ٌّذ( پظٍّـگاُ هلی . هشکض اقیاًَع ؿٌاػی 1334آرسهاُ ". هکشاى

 اقیاًَع ؿٌاػی ٍ علَم جَی.



  ُآهَصؿیتخصصی داسای گَاّی ؿشکت دس کاسگا SPSS . ُداًـگاُ 1334اسدیبْـت ها .

 دسیاًَسدی ٍ علَم دسیایی چابْاس.

  داًـگاُ دسیاًَسدی ٍ 1333هاُ  آرس. آبضیاى تاکؼیذسهیداسای گَاّی ؿشکت دس کاسگاُ تخصصی .

 علَم دسیایی چابْاس.

  داًـگاُ 1333هاُ  اػفٌذ. بافت ؿٌاػی آبضیاىداسای گَاّی ؿشکت دس کاسگاُ تخصصی .

 ٍ علَم دسیایی چابْاس.دسیاًَسدی 

  داسای گَاّی ؿشکت دس کاسگاُ تخصصیBio-physical objectives for the IIOE-

2, with context for the NW Indian Ocean-Persian Gulf region .

 .تْشاى .ػَهیي کٌفشاًغ بیي الوللی اقیاًَع ؿٌاػی خلیج فاسع. 1334هاُ  اػفٌذ

  داسای گَاّی ؿشکت دس کاسگاُ تخصصیAromatic multi ring complex in 

Marine Ecosystems (detecting, originating and methods of 

measurement) .ػَهیي کٌفشاًغ بیي الوللی اقیاًَع ؿٌاػی خلیج . 1334هاُ  اػفٌذ

 .تْشاى .فاسع

 

 


