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 : سوابق تحصیلي .5

 رديف
مدرك 

 تحصیلي*
 توضیحات مدركسال اخذ دانشگاه محل تحصیل رشته تحصیلي

  1376 نور مركز زاهدانپیام  شیمي محض كارشناسي 1

2 
كارشناسي 

 ارشد
 آلودگي و حفاظت محیط زيست دريا

 تهران شمال واحدآزاد اسالمي 

 ) دانشكده علوم و فنون دريايي(
1389  

  كارشناسي ارشد :عنوان پايان نامه  .6

ی دریای عمان ) محدوده استان سیستان و بررسی و اندازه گیری غلظت فلزات سنگین آهن ، مس ، نیکل و وانادیم در رسوبات و آبها

 بلوچستان (

 

 :هاي تحقیقاتي ها و طرح پروژه .7

 شماره مصوب عنوان پروژه/طرح
ق نوع تحقی

* 
 واحد اجرا

سمت در 

 پروژه/طرح
 ** وضعیت

سال 

 شروع

سال 

 خاتمه

 78 76 مختومه همكار مركز تحقیقات شیالت چابهار پروژه 76-0710207000-01 ودخانه باهوكالتلیمنولوژيک پايین دست ربررسي 

تعیین پراكنش و بیوماس سه گونه مهم از جلبكهاي قهوه 

 اي در مناطق ساحلي استان س و ب
 78 77 مختومه همكار مركز تحقیقات شیالت چابهار پروژه 04-0710239000-77

استخرهاي پرورش میگو در بررسي جامع اكولوژيک 

 منطقه گواتر
 80 79 مختومه همكار مركز تحقیقات شیالت چابهار پروژه 02-0710239000-79

بررسي كیفیت پساب خروجي از مزارع پرورش میگو در 

 گواتر
 81 80 مختومه همكار مركز تحقیقات شیالت چابهار پروژه 008-001-80

ناشي از  بررسي مستمر اثرات متقابل زيست محیطي

 فعالیت و توسعه پرورش میگو در منطقه گواتر چابهار
 83 82 مختومه همكار مركز تحقیقات شیالت چابهار پروژه 004/001/82

بررسي اثرات متقابل زيست محیطي ناشي از فعالیت 

 كارگاه هاي تكثیر و پرورش میگو بر سواحل جنوب

83073-0000-04-

200000-100-0 
 طرح ملي

تحقیقات  مؤسسه، مركز

 شیالت چابهار، پژوهشكده

بندر عباس،  اكولوژي

 ي كشورپژوهشكده میگو

 84 83 مختومه همكار

 طرح مستقل، طرح خاص، طرح شوراي تحقیقات و فناوري استان ، طرح مشترك : پروژه، وع تحقیقن* 

 مختومه، متوقف شده : در دست اجرا، وضعیت** 

 شماره ثبت :

 



 : يهاي تحقیقات ها و طرح ادامه پروژه

 شماره مصوب عنوان پروژه/طرح
ق نوع تحقی

* 
 واحد اجرا

سمت در 

 پروژه/طرح
 ** وضعیت

سال 

 شروع

سال 

 خاتمه

بررسي امكان پرورش توأم ماهي بومي شیزوتراكس 

 زارودني با كپور ماهیان چیني

83013-0000-01-

200000-026-2 
 مستقل

مركز تحقیقات شیالت چابهار 

 ايستگاه هامون
 86 83 مختومه همكار

ايكتیوپالنكتون ها در آبهاي بررسي فراواني و تنوع 

 )خور و خلیج گواتر( 1سیستان و بلوچستان فاز 

84020-0000-04-

200000-026-2 
 85 84 مختومه همكار مركز تحقیقات شیالت چابهار مستقل

آالينده  و  –مديريت يكپارچه مناطق ساحلي كشور 

آلودگي هاي زيست محیطي مناطق ساحلي كشور 
(ICZM) 

 طرح ملي ــــــــــ
مؤسسه تحقیقات شیالت 

 ايران
 85 84 مختومه همكار

بررسي و اندازه گیري غلظت فلزات سنگین آهن ، مس ، 

درياي عمان )محدوده نیكل و واناديم در رسوبات و آبهاي 

 (استان س و ب 

 86 85 مختومه مجري مركز تحقیقات شیالت چابهار پروژه پايان نامه دانشجويي

بررسي برخي از خصوصیات زيستي شاه میگو به منظور 

 بهینه سازي زمان صید در سواحل سیستان و بلوچستان

85027-0000-02-

200000-026-2 
 86 85 مختومه همكار مركز تحقیقات شیالت چابهار پروژه

بررسي خصوصیات فیزيكي و شیمیايي محدوده آبهاي 

 ايراني درياي عمان

85031-8502-04-

200000-100-0 
 طرح ملي

مؤسسه تحقیقات شیالت 

 ايران

مجري 

 استاني
 90 85 مختومه

در تغذيه  Cبررسي تأثیر آرتمیاي غني شده با ويتامین 

الروي میگوي ببري سبز و سفید هندي بر بازده تولید در 

 دوره پرورش

 همكار مركز تحقیقات شیالت چابهار مستقل 86045-12-78-2
متوقف 

 شده
86 87 

ي امكان جمع آوري و پرورش پرولوس شاه میگوي بررس

p.homarus  در حوضچه هاي بتوني تا مرحله جونايل و

 پايش رشد آنها در زيستگاه مصنوعي

 همكار مركز تحقیقات شیالت چابهار مستقل 87012-12-78-2
در دست 

 اجرا
87 89 

بررسي آالينده هاي موجود در جلبک پرورشي سارگاسوم 

 احتمالي آن در زنجیره غذاييو میزان انتقال 
 مجري مركز تحقیقات شیالت چابهار خاص 87055-12-78-4

در دست 

 اجرا
87 89 

شناسايي جلبكهاي میكروسكوپي بومي درياي عمان و 

 ارزيابي آنها به عنوان غذاي زنده در آبزي پروري
 همكار رمركز تحقیقات شیالت چابها مستقل 87009-12-78-2

در دست 

 اجرا
87 90 

كشت و پرورش جلبكهاي مهم واقتصادي در سواحل 

 سیستان و بلوچستان

87002-8707-1209-

78-134 
 90 87 مختومه همكار مركز تحقیقات شیالت چابهار مستقل

 طرح ملي 0-75-12-88023 پايش كشند قرمز در خلیج فارس و درياي عمان

مركز تحقیقات شیالت چابهار 

هشكده اكولوژي بندر پژو

عباس پژوهشكده میگوي 

 كشور

 89 88 مختومه همكار

كشت و توسعه جلبكهاي دريايي سارگاسوم و سیستوسرا 

 در چابهار
 89 88 مختومه همكار مركز تحقیقات شیالت چابهار پروژه پروژه خاص

 Mugil)تكثیر القايي  ماهي كفال خاكستري 

cephalus)  به روش هورمونيصید شده از درياي عمان 
 همكار مركز تحقیقات شیالت چابهار پروژه 88030-12-78-2

دردست 

 اجرا
88 90 

بررسي امكان پرورش توام میگوي سفید 

و ماهي كفال  Litopenaeus vannamei))غربي

در استخرهاي خاكي  Mugil cephalus خاكستري

پرورش میگوي  سايت گواتر ، استان سیستان 

 وبلوچستان

 90 88 مختومه همكار مركز تحقیقات شیالت چابهار پروژه 88028-12-78-2

استاندارد سازي عملیات بیمه گري و ارزيابي خسارت و 

تدوين دستورالعمل شناسايي عوامل خطر مديريتي و 

قهري در واحدهاي پرورش میگو و مطالعه بیمه پذيري 

 مراكز تكثیر میگو

88072-8803-12-12-

014 
 طرح ملي

قات شیالت موسسه تحقی

 ايران
 90 88 مختومه همكار

 طرح ملي 0-75-12-89033 پايش كشند قرمز در خلیج فارس و درياي عمان

مركز تحقیقات شیالت چابهار 

پژوهشكده اكولوژي بندر 

عباس پژوهشكده میگوي 

 كشور

 همكار
در دست 

 اجرا
89 90 

بررسي وضعیت و پايش مديريت استخرهاي پرورش میگو 

ورش دوبار در سال سايت گواتر، استان در سیستم پر

 سیستان و بلوچستان

89142- 8910-12-78-

14 
 90 89 مختومه همكار مركز تحقیقات شیالت چابهار خاص

 طرح مستقل، طرح خاص، طرح شوراي تحقیقات و فناوري استان ، طرح مشترك : پروژه، وع تحقیقن* 

مختومه، متوقف شده : در دست اجرا، وضعیت** 



 : يهاي تحقیقات ها و طرح ادامه پروژه

 شماره مصوب عنوان پروژه/طرح
ق نوع تحقی

* 
 واحد اجرا

سمت در 

 پروژه/طرح

 وضعیت

** 

سال 

 شروع

سال 

 خاتمه

بررسي تكثیر و پرورش شیزوتراكس زارودني تا 

 يک گرمي در استخرهاي خاكي

89141-8910-12-

78-14 
 90 89 مختومه همكار مركز تحقیقات شیالت چابهار خاص

پراكنش زماني و مكاني و برآورد میزان توده زنده 

جلبكهاي دريايي به ساحل آورده شده در 

 سواحل استان سیستان و بلوچستان

 همكار مركز تحقیقات شیالت چابهار مستقل 89112-12-78-2
در دست 

 اجرا
89 91 

تعیین پراكنش، فراواني مطلق و شناسايي گونه 

 عمان و خلیج فارس  هاي خیار دريايي در درياي

 ) فاز اول درياي عمان( 

 همكار مركز تحقیقات شیالت چابهار خاص 89132-12-78-4
در دست 

 اجرا
89 91 

تعیین پراكنش، فراواني و تنوع گونه هاي میگو 

 در آبهاي ساحلي استان سیستان و بلوچستان
 همكار مركز تحقیقات شیالت چابهار خاص 89161-12-78-4

در دست 

 اجرا
89 91 

بررسي تأثیر استفاده از جلبكهاي دريايي به 

 عنوان غذاي میگوي وانامي در عملكرد رشد
 همكار مركز تحقیقات شیالت چابهار مستقل 90021-12-78-2

در دست 

 اجرا
90 91 

 طرح مشترك، طرح مستقل، طرح خاص، طرح شوراي تحقیقات و فناوري استان  : پروژه، وع تحقیقن* 

 مختومه، متوقف شده در دست اجرا،:  وضعیت** 

 : مقاالت علمي و پژوهشي  .8
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1 
تعیین غلظت فلزات سنگین آهن و نیكل در آب هاي ايراني 

محدوده استان سیستان و بلوچستان ( و مقايسه  درياي عمان )

 آن با استانداردهاي جهاني

 1 89  نخستین همايش ملي علوم زيستي درياي مكران   *

 3 89  نخستین همايش ملي علوم زيستي درياي مكران   * صید ، انتقال و آداپتاسیون ماهي كفال خاكستري 2

3 
ارزيابي ذخاير كفزيان به روش مساحت جاروب شده در درياي 

 1387عمان ) آب هاي ساحلي سیستان و بلوچستان ( در سال 

 5 89  نخستین همايش ملي علوم زيستي درياي مكران   *

4 
شناسايي ، فراواني و پراكنش زماني و مكاني الرو ماهیان در خور 

 ان و بلوچستان(استان سیست –خلیج گواتر ) درياي عمان  –

 4 89  نخستین همايش ملي علوم زيستي درياي مكران   *

 4 89  نخستین همايش ملي علوم زيستي درياي مكران  *     H. Leacospilota تكثیر القايي خیار دريايي 5

 3 89  ياي مكراننخستین همايش ملي علوم زيستي در  *  تأثیر غذادهي بر بستر استخرهاي پرورشي میگو در منطقه گواتر 6

 3 89  نخستین همايش ملي علوم زيستي درياي مكران  *  بررسي فلزات سنگین در پايین دست رودخانه باهوكالت 7

8 
 استخراج ژالتین از غضروف كوسه چانه سفید

  (Carcharhinus dussumieri ) 

*   

نخستین همايش ملي فرآوري و بهداشت فرآورده 

 4 89  هاي شیالتي

9 FIFTHEEN NEW RECORDS OF SCLERACTINIAN 

CORALS FROM CHABAHAR BAY   *  مجله علميECOPERSIA 2 1392  دانشگاه تربیت مدرس 

 هاي علمي وپژوهشي معتبر داخلي يا خارجي اشاره شود. در مورد مقاالت چاپ شده، بايد صرفاً به مقاالت چاپ شده در مجله  *

 تشويقات و جوايز علمي : .9

 تاريخ اعطاء اعطا كننده مورد رديف

 1389 رئیس موسسه تحقیقات علوم شیالتي  كشور چابهار –تقدير از سرپرستي مركز تحقیقات شیالتي آبهاي دور  1

 1389 مدير كل شیالت استان سیستان و بلوچستان چابهار –ز مسئولیت مركز تحقیقات شیالتي آبهاي دور تقدير ا 2

 دستگاه هاي اجرايي استان 26/12/90تقدير از تالش در امر برگزاري آزمون استخدامي  3
معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري 

 سیستان و بلوچستان
1390 

 1392 اداره كل دامپزشكي سیستان و بلوچستان ي و خدمات در ارتقاي سطح بهداشت عمومي جامعهتقدير از همكار 4

5 
تقدير از ارايه دستاوردهاي نوين پژوهشي در  نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي و فناوري 

 دستگاه هاي اجرايي استان سیستان و بلوچستان
 1393 استاندار سیستان و بلوچستان



 علمي و پژوهشي داخلي و خارجي : …ها و  ها، كمیته امع ، شوراها ، كمیسیونهمكاري با مج .11

 * سمت ماه عضويت به  مدت عضويت  تاريخ عنوان رديف

 عضو ادامه دارد 1388 ستاد مبارزه با تهديدات بیولوژيک منابع آبزي كشور 1

 عضو 24 1387 كمیته تدوين برنامه پنج ساله ماهیان دريايي 2

 عضو 24 1387 ين برنامه پنجم سازندگي موسسهستاد تدو 3

 …سمت : ريیس ، دبیر ، عضو، *

   : انتقال دانش يا فناوري در قالب كارگاه ها و دوره هاي كوتاه مدت آموزشي و پژوهشي .11
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 پايان شروع 

 چابهار -مركز تحقیقات شیالتي آبهاي دور  24 22/07/1386 20/07/1386  * «روش هاي آزمايش مواد مغذي»برگزاري كارگاه آموزشي  1

2 
سیژن روش هاي آزمايش كالسیک اك»برگزاري كارگاه آموزشي 

 «محلول در آب و شوري آب
 چابهار -مركز تحقیقات شیالتي آبهاي دور  16 18/08/1386 17/08/1386  *

3 
روش هاي آزمايش قلیائیت كل، سختي »برگزاري كارگاه آموزشي 

 «كل، كلسیم و منیزيم آب
 چابهار -مركز تحقیقات شیالتي آبهاي دور  16 11/09/1386 10/09/1386  *

 چابهار -مركز تحقیقات شیالتي آبهاي دور  BOD5 » *  15/02/1387 15/02/1387 8روش آزمايش »رگاه آموزشي برگزاري كا 4

5 
، كدورت  aروش هاي آزمايش كلرفیل »برگزاري كارگاه آموزشي 

 «و شفافیت آب دريا
 چابهار -مركز تحقیقات شیالتي آبهاي دور  16 11/03/1387 10/03/1387  *

 هاي دانشجويي : نامه سرپرستي پايان .12

 سال تحصیلي دانشگاه مقطع عنوان رديف

1 
 بررسي روش هاي صید ماهي سنگسر كاكان در آب هاي استان 

 سیستان و بلوچستان
 1392 لمي كاربردي جهاد كشاورزيمركز آموزش ع كارشناسي

2 
سال اخیر در آب هاي استان  10بررسي میزان صید صنعتي تون ماهیان طي 

 سیستان و بلوچستان
 1392 مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي كارشناسي

3 
 ( در آب هاي استان 1381 – 91ساله ماهي شوريده )  10بررسي روند صید 

 سیستان و بلوچستان 
 1392 مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي شناسيكار

4 
 بررسي مزايا و معايب روش صید پرساين در آب هاي درياي عمان 

 ) محدوده استان سیستان و بلوچستان (
 1392 مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي كارشناسي

5 
ي در بررسي وضعیت و میزان تخلیه تون ماهیان صید شده به روش هاي سنت

 بندرگاه هاي صیادي استان سیستان و بلوچستان
 1392 مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي كارشناسي

6 
 سال گذشته  10بررسي وضعیت و میزان صید ماهي حلوا سیاه در درياي عمان طي 

 ) محدوده استان سیستان و بلوچستان (  
 1392 مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي كارشناسي

7 
 بررسي مزايا، معايب و تأثیر روش هاي صید ماهي هامور بر جمعیت اين گونه در

 آب هاي غربي استان سیستان و بلوچستان 
 1392 مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي كارشناسي

8 
 بررسي تأثیر سیستم هاي برودتي بر كیفیت و كمیت صید صنعتي در

 استان سیستان و بلوچستان 
 1392 مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي اسيكارشن

  



13. 2

–مسئولیت پذيري در اصالح و هدايت نگرش هاي مطلوب فـرهنگــي و مشـاركـت يــا انجام فعالیت هاي فرهنگي 

     :اجتماعي و يا عناوين مشابه براي كلیه  اقشار دانشگاهي )دانشجويان،  اساتید و كاركنان( –تربیتي 

ف
دي

ر
 

 نوان متناسب با نوع فعالیتع

 –برنامه ريزي و طراحـي در امـور فرهنگـي     مرجع تأيید كننده 

اجتمــاعي وعلمـي دانشــجويي و   –تربیتـي  

 اعضاي هیات علمي  يا طالب و كاركنان

 –تربیتـي   –مشاركت در اجراي  امـور فرهنگـي   

اجتماعي از جمله مشاركت فعاالنـه در تشـكیل   

ید و نشست و جلسـات  جلسات هم انديشي اسات

دانشجويي جهت تبیـین مباحـو و  مشـكالت و    

 رفع شبهات اعتقادي و....

ساير  فعالیتهاي مرتبط )ارائه خـدمات مشـاوره اي   

اجتماعي و آموزشي بـه   –تربیتي –علمي، فرهنگي

حضور مستمر و تأثیر گذار در  –دانشجويان و طالب 

هها جد، خوابگاامراكز دانشجويي اعم از كانونها، مس

 و...(  

حضور در جلسات هم انديشي اساتید مركز   1

 آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي چابهار

مركز آموزش علمي كاربردي  

 جهاد كشاورزي چابهار

حضور در جلسات دانشجويي مركز آموزش علمي   2

 كاربردي جهاد كشاورزي چابهار

مركز آموزش علمي كاربردي  

 جهاد كشاورزي چابهار

ارايه خدمات مشاوره اي، علمي، فرهنگي و    3

اجتماعي به دانشجويان مركز آموزش علمي 

 كاربردي جهاد كشاورزي چابهار

مركز آموزش علمي كاربردي 

 جهاد كشاورزي چابهار

حضور مستمر در مركز آموزش علمي كاربردي جهاد    4

كشاورزي چابهار جهت بهبود روش هاي آموزش و 

 جويانمشكالت پیش روي دانش

مركز آموزش علمي كاربردي 

 جهاد كشاورزي چابهار
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