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 1381 دانشگاه آزاد  –علوم و فنون دريايي  شيالت  -مهندسي منابع طبيعي كارشناسي  1

 1387 دانشگاه آزاد -واحد علوم و تحقيقات  شيالت -مهندسي منابع طبيعي كارشناسي ارشد 2

 1396 دانشگاه آزاد -واحد علوم و تحقيقات بوم شناسي دريا  –زيست دريا  دكترای تخصصي 3

خانواده شانک ماهيان و تفكيک ذخيره گونه غالب آن جنس  با استفاده از روش ريخت  Acanthopagrusشناسايي جنس : عنوان پايان نامه دكتری  -

 سنجي هندسي بدن و اتوليت در خليج فارس و دريای عمان 

 

 گزارش های علمي طرح های پژوهشي و فناوری -

 

ف
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ر
 

 عنوان فعالیت

موافقت 

 مؤسسه با

 انجام فعالیت

)شماره و 

 تاریخ(

 تاریخ انجام
گزارش  علمي 

 )نهایي(
 اسامي همکاران

 )شامل نام متقاضي(

ع 
رو

ش
 

ن
ایا

پ
 

1 

مجموعه سخنرانیهای علمی داخلی محققین موسسه تحقیقات 

 علوم شیالتی کشور 

  1393در سال ( ) پژوهشکده ها و مراکز تحقیقتی تابعه 

76453/247 

 93 94 

 مسطوره دوستدار) مجری( 

 47614شماره فروست:

 3/6/1394مورخ 

2 
بررسی تنوع ، بیوماس و فراوانی فیتو پالنکتون در حوزه جنوبی 

 دریای خزر 

11/10/

1386 

 /م880

 1386س/

86 88 

مسطوره دوستدار)  -مهدی گل آقایی ) مجری( 

 رهمکا 7همکار( + 

 41973شماره فروست: 

 13/9/1391مورخ: 

3 
بررسی تنوع ، بیوماس و فراوانی فیتوپالنکتون در منطقه جنوبی 

 دریای خزر 

7/6/1387 

/ م پ 174

  م
88 89 

مسطوره دوستدار ) همکار( -آسیه مخلوق ) مجری(  

 همکار 10+ 

 40749شماره فروست: 

 19/2/1391مورخ: 

4 
بررسی فراوانی، پراکنش و تنوع فیتوپالنکتون در منطقه جنوبی 

 دریای خزر 

1/8 /1389 

/م 259

 89س/
89 91 

مسطوره دوستدار )  –فاطمه تهامي) مجری(  

 همكار 11همكار( + 

 44025شماره فروست: 

 11/2/1392مورخ: 

 شماره ثبت :
 

mailto:mastooreh.doustdar@gmail.com


5 
در آزمایشگاههای  Iso/17025طراحی و استفرار سیستم 

 مرکز تحقیقات اکولوژی دریای خزر 

 86/م ن/676

13/4/86 
86 88 

مسطوره دوستدار )  –فریبا اسماعیلی ) مجری(  

 همکار 30همکار( + 

 1596/88شماره فروست: 

 19/12/1388مورخ: 

6 
بررسی تنوع ، بیوماس و فراوانی زئوپالنکتون در منطقه جنوبی 

 دریای خزر 
7/6/1388 88 89 

مسطوره دوستدار )  –مژگان روشن طبری) مجری(  

 همكار 11همكار( + 

 43838شماره فروست: 

 13/8/1392مورخ: 

7 
مطالعات فیزیکی ، شیمیایی ، زیستی و فلزات سنگین رودخانه 

 ارس 

/م 282

 1388س/

8/9/1388 
88 89 

مسطوره دوستدار )  –محمد وحيد فارابي) مجری(  

 همكار 23همكار( + 

 42838شماره فروست: 

 2/2/1392مورخ: 

 بررسی فراوانی و بیوماس شانه دار در منطقه جنوبی دریای خزر  8

/م ت 91/100

 م 

14/6/1388 
88 89 

مسطوره دوستدار) همكار(  –علي مكرمي) مجری(  

 همكار 8+ 

 شماره فروست:

 مورخ:

9 

زیستی بر آالینده ارزیابی کمی اثرات شانه دار به عنوان یک 

روی ساختار مجموعه های اکولوژیک حوزه جنوبی دریای خزر با 

 تاکید بر مجموعه ای پالنکتونی 

2021 

25/8/1389 
89 91 

مسطوره دوستدار)  -فرشته اسالمي) مجری( 

 همكار 6همكار( + 

 47567شماره فروست: 

 29/5/1394مورخ: 

10 
بررسی امکان بازسازی و احیاء منطقه بندر امام از طریق کاهش 

 آالینده های زیست محیطی آهن و نیکل توسط میکروارگانیسمها 

 89/م س /120

4/5/1388 
88 89 

مسطوره دوستدار )  –محمود رامين) مجری(  

 همكار(+

 44529شماره فروست: 

 10/12/1394مورخ: 

11 
انتخاب محل مناسب تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی و سردآبی 

 در آبزی پروری مسئوالنه و تدوین ایین کار 

 91/م س/ 637

14/12/91 
91 93 

مسطوره دوستدار) همكار(  -محمود رامين) مجری( 

 همكار 18+ 

 45561شماره فروست: 

 29/4/1393مورخ: 

12 
تدوین برنامه پنجم توسعه موسسه تحقیقات علوم شیالتی 

 کشور 

92148-

12-12-2 
92 93 

مسطوره دوستدار)  -مصطفی شریف روحانی) مجری( 

 همکار 48همکار( + 

 45816شماره فروست:

 29/6/1393مورخ: 

13 
توسعه آبزی پروری با بهره گیری از ظرفیت های سد سازی در 

 ایران 

60582 

مورخ 

25/4/1393 
93 93 

مسطوره دوستدار)  -محمود رامين) مجری( + 

 همكار( + منصور شريفيان

 45562شماره فروست: 

 29/4/1393مورخ 

 تنوع زیستی ماهیان آبهای داخلی ایران  14

49102  

 مورخ 

27/12/

1394 

93 93 

محمود رامين) مجری( + مسطوره دوستدار)  

 همكار(

 شماره فروست:

 مورخ:

15 
مانیتورینگ توان تولید آبزیان در منابع آبی مستعد شهرستانهای 

 اسالمشهر و رباط کریم 

/م س/ 14

1390 

13/4/1390 
90 91 

محمود رامين) مجری( + مسطوره دوستدار )  

 همكار 12همكار( + 

 44572شماره فروست: 

 17/12/1392مورخ: 

16 
ارتقاء و بهنگام سازی پایگاه اطالعاتی داده های آزمایشگاههای 

 موسسه تحقیقات شیالت ایران 
48416 91 92 

 
 همکار  7مسطوره دوستدار) مجری(+ 

17 
مطالعه لیمنولوژیک پایاب سد سبالن بمنظور احداث کارگاه 

 ماهیان سردآبی 
 88 90 

 
 همکار 12 مسطوره دوستدار + مهدی نادری+ 

18 
مجموعه سخنرانیهای علمی داخلی محققین موسسه تحقیقات 

 علوم شیالتی کشور 
49578 94 95 

 
 مسطوره دوستدار ) مجری( 

 93 92  ارزیابی مخاطرات آزمایشگاههای ملی فرآوری  19
 مسطوره دوستدار +  فریبا اسماعیلی ) مجری( + 

 همکار 15

20  
زیستی رودخانه تجن و  بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و

 ی سفید انگشت قد سرخرود در زمان رها سازی ماه
 89 91 

 17 مسطوره دوستدار + محمود قانعی ) مجری( + 

 همکار 



 

 

 
 

 (ISCو )(ISI)  ،خارجی پژوهشی منتشر شده در مجالت علمی و پژوهشی معتبر داخلی و –له علمی مقا

 

 95 93  بررسی تنوع زیستی خانواده کپورماهیان ایران 21
 

 محمود رامین ) مجری( + مسطوره دوستدار) همکار( 

 95 94  شناسایی و فراوانی ماهیان دریاچه چیتگر  22
 

 همکار  5محمود رامین ) مجری( + 

23 

شناسایی و تعیین پراکنش ماهیان رودخانه ارس در محدوده 

سنگین در بافت استان آذربایجان شرقی و اندازه گیری فلزات 

 ماکول آنها 

 95 96 

 در حال اجرا

 همکار  5مسطوره دوستدار ) مجری( + 

24 
بررسی کیفیت آب و تعیین آالینده های زیست محیطی رودخانه 

 ارس در محدوده استان آذربایجان شرقی 
 95 96 

مسطوره ) مجری( + حسن نصراهلل زاده ساروی  در حال اجرا

 همکار  5دوستدار ) همکار(  + 

25 
آب رودخانه بررسی کیفیت آب و پارامترهای فیزیکو شیمیایی 

 ارس در محدوده استن آذربایجان شرقی 
 95 96 

محمود رامین ) مجری( + مسطوره دوستدار )  در حال اجرا

 همکار  5همکار( + 

26 
تهیه بانک اطالعاتی کامل از گونه های جانوری آبزی ) بی مهره 

 های آبزی( خلیج فارس 
 95 96 

 6آرزو وهاب نژاد + مسطوره دوستدار) همکار( +  در حال اجرا 

 همکار 

27 
تهیه بانک اطالعاتی فیتوپالنکتون خای دریای خزر و آبهای 

 داخلی کشور 
 95 96 

مسطوره دوستدار )  فرشته اسالمی) مجری( + در حال اجرا 

 همکار 4 همکار( +
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 مشخصات نشریه عنوا ن مقاله
 تاریخ انتشار

شماره و تاریخ  یا
 گواهي پذیرش

 اسامی همکاران به ترتیب

 نام نشریه   )شامل نام متقاضی( 

ور 
ش

ک
ت 

حا
صف

 

ل 
سا

ره 
ما

ش
 

1 

بررسی ساختارجمعیت فیتوپالنکتونها به عنوان شاخص 

زیستی و تاثیر پارامترهای فیزیکی و شیمیایی بر توالی 

 آنها در آب بندان طبیعی ) تاالب ( مرزن آباد بابل 

فصلنامه علوم و 

تکنولوژی محیط 

 زیست 

 -مسطوره دوستدار -رحیمه رحمتی      ایران 

 رضا پورغالم  -رضوان موسوی ندوشن

2 
گونه های بومی ماهیان آبهای داخلی جهت معرفی به 

 صنعت ماهیان تزئینی ایران 

مجله پژوهش 

های علوم و 

 فنون دریایی 

 مسطوره دوستدار  -محمود رامین  1 1392  ایران 

3 
بررسی فاکتورهای فیزیکو شیمیایی آب کانال محمدیه 

 استان تهران جهت پرورش ماهی 

محل علمی 

 شیالت ایران 
  4 1392  ایران 

حسن  -مسطوره دوستدار -محمود رامین

 فریبا واحدی  –نصراهلل زاده 

4 
وضعیت تروفی آب بندان طبیعی مرزن آباد بابل بر اساس 

 ص کارلسون خشا

مجله شیالت 

دانشگاه آزاد 

واحد  –اسالمی 

 آزادشهر 

  1 1391  ایران 
مسطوره  -رضا پورغالم -رحیمه رحمتی

 دوستدار 

5 

بررسی فلزات سنگین ، سموم کشاورزی و آلودگیهای 

میکروبی در آب کانال محمدیه تهران بمنظور امکان 

 پرورش ماهی 

 -فصلنامه علمی

پژوهشی محیط 

 زیست جانوری 

  1 1390  ایران 
 -مسطوره دوستدار–محمود رامین 

 فریبا اسماعیلی  -شعبان نجف پور

6 
معرفی باکتریهای کاهنده آالینده های فلزی) آهن ، نیکل( 

 در خور موسی 

مجله علمی 

 شیالت ایران
 مسطوره دوستدار  -محمود رامین  3 1393  ایران 

7 
سس ماهی بررسی و مقایسه مورفومتریک و مریستیک 

 دریای خزر و سس ماهی بزرگ سر 

 -مجله علمی

پژوهشی زیست 

 –شناسی دریا 

دانشگاه آزاد 

واحد  –اسالمی 

 اهواز 

 مسطوره دوستدار  -محمود رامین  6 1394  ایران 

8 

Trophic status of a shallow lake 

(north of iran) based on the water 

quality and the phytoplankton 

community  

World 

applied 

science  

Iran  2011   

Rahimeh rahmati, reza 

pourgholam, shaban 

najafpour, mastooreh 

doustdar  

9 
Ichthyofauna of gahar lake and 

gahar river in lorestan province of 

iran  

Iranian 

journal of 

fisheries 

science  

Iran  2014 3  

Mahmoud ramin, 

mastooreh doustdar, 

fereydoon owfi, farahnaz 

lakzaee  



 
 

 

 

 ثبت شده در داخل یا خارج ،نوآوری،ابتکار و خالقیتاکتشاف ،اختراع 
 

ف
دی

ر
 

 عنوان فعالیت
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 ید کنندهیتأ

 تاریخ انجام
 اسامی همکاران

 )شامل نام متقاضی(

ع 
رو

ش
 

ن
ایا

پ
 

1 
  Dissodiniumشناسایی گونه  درج یافته تحقیقاتی

pseudolunula  اولین بار در خبر نامه برای 

  Ifro Newsletter 

اطالعات علمی موسسه 

 تحقیقات علوم شیالتی کشور 
 مسطوره دوستدار   2009

      

 جمع

 

 

10 
Ichthyotoxim in Capoeta capoeta 

gracilis from west of urmia ( 

marmisho lake ) iran  

Iranian 

journal of 

fisheries 

science 

Iran  2012 1  

Mahmoud ramin, saber 

shiri, mastooreh 

doustdar  

11 

Identification , distribution , 

abundance and species 

composition of fish in the Chitgar 

Lake ( Tehran province of Iran )  

Iranian 

journal of 

fisheries 

science 

Iran  2015 1  

Mahmoud ramin, siamak 

bagheri, Mehdi moradi, 

keyvan abbasi, alireza 

mirzajani , mastoureh 

doustdar 

12 

ايجاد و ارتقاء پايگاه اطالعاتي داده های 

آزمايشگاههای موسسه تحقيقات علوم 

 شيالتي ايران 

مجله علمی 

 شیالت ایران 
  ایران 

139

5 
 فریبا اسماعیلی  -مسطوره دوستدار  3

13 

اثر انتخاب مكان مناسب برای پرورش ماهي 

قزل آالی رنگين كمان در حاشيه رودخانه 

 های مهم حوزه تاالب انزلي 

نشریه توسعه 

 آبزی پروری
  ایران 

139

6 
  

عادل  -غالمرضا مهدیزاده

احمد  -کیوان عباسی -حسینجانی

 -تورج سهرابی -علی عابدینی -قانع

شهرام بهمنش  -محمد صیادبورانی

مسطوره  -محدثه احمد نژاد–

 دوستدار 

14 

و پديده تغذيه گرايي پايش كيفيت آب 

درياچه سد آزاد سنندج با استفاده از شاخص 

كيفيت آب ايران و شاخص غني شدگي 

 كارلسون  

مجله علمی 

 شیالت ایران 
  ایران 

139

6 
  

 -آسیه مخلوق -حسن نصراهلل زاده

 –حسن فضلی  -فرخ پرافکنده

 -حمید حسین پور -رحمان میرزایی

مسطوره  -علیرضا کیهان ثانی

 دوستدار 

15 

Morphometric and meristic 

comparison between two similar 

species of Leu ciobarbus barbulus 

and Leuciobarbus pectoralis  

Iranian 

journal of 

fisheries 

science 

Iran  2017   
Mahmoud ramin- 

mastoureh doustdar 



   د مستخرج از رساله/ پایان نامهمقاله علمی صددرص  
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 نام نشریه  عنوان مقاله
 تاريخ انتشار

 سال( -)ماه 

 اسامی همکاران به ترتیب 

 )شامل نام متقاضی(

1 
بررسی تولید مثل و طول بلوغ جنسی ماهی گیش کاذب در 

 آبهای ساحلی دریای عمان 
 مجله علمی شیالت ایران 

شماره  – 18سال 

1 

 1388بهار 

رضا  -غالمحسین وثوقی -مسطوره دوستدار

 پورغالم 

2 
بررسی رژیم غذایی طبیعی ماهی گیش کاذب در آبهای ساحلی 

 دریای عمان 

مجله علمی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد سنندج 

 12شماره 

سال چهارم، 

1389 

 -غالمرضا دریانبرد -مسطوره دوستدار

رحیمه  -محمد کاظمیان -غالمحسین وثوقی

 رحمتی 

 مجله علمی شیالت ایران بررسی وضعیت کیسه شنای ماهی گیش کاذب  3

  19سال 

، 4شماره

 1388زمستان 

 -غالمرضا دریانبرد -مسطوره دوستدار

 رحیمه رحمتی  -غالمحسین وثوقی

4 

Stock identification of Arabian yellow 

fin Sea bream (Acanthopagrus arabicus) 

by using shape of otolith in the Northern 

Persian Gulf &Oman Sea 

 

Iranian fisheries of science  پذیرش 

Mastoureh Doustdar- farhad 

kaymaram- mahvash seifali- shahla 
jamili- ali bani  

5 

 گونه های خانواده شانک ماهیان جنس ومروری بر 

Sparidae  گونه ساختار جمعیتی  بر بررسیبا تاکید

درآبهای خلیج    Acanthopagrusغالب جنس 

 نفارس و دریای عما

 پذیرش  مجه علمی شیالت 
 –فرهاد کی مرام  –مسطوره دوستدار 

 علی بانی -شهال جمیلی –مهوش سیفعلی 

 جمع

 

 

 مروری ، علمی _مقاله علمی 
 

ف
دی

ر
 

 عنوان مقاله
 نام نشریه

 

 تاریخ انتشار

 سال( -)ماه 

 اسامی همکاران به ترتیب 

 )شامل نام متقاضی(

 آبزیان زینتی   Aphaniusمعرفی گونه های بومی جدید از جنس  1
شماره  -1سال 

3- 1393 
 مسطوره دوستدار  -محمود رامین

 آبزیان زینتی  جهت نگهداری در آکواریوم   Barbus lacertaمعرفی ماهی  2
شماره  -2سال 

2- 1394 
 مسطوره دوستدار  –محمود رامین 

3 
شناسایی و معرفی ماهیان زینتی دریاچه شهدای خلیج فارس ) 

 چیتگر( تهران 
 آبزیان زینتی 

شماره  -3سال 

2- 1395  
 مسطوره دوستدار  –محمود رامین 

4     

 جمع

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 ایه شده در همایش های علمی معتبرمقاله های کلیدی ار
 

ف
دی

ر
 

 همایش علمی معتبرعنوان  تاریخ

 برگزاری محل

 عنوان مقاله
 اسامی همکاران به ترتیب 

 )شامل نام متقاضی(
 امتیاز

ور
ش

ک
 

هر
ش

 

1 
خرداد  12و 11

1389  

منطقه ای  –اولین همایش ملی 

 اکولوژی دریای خزر 
 ساری  ایران 

شناسایی و پراکنش ماهیان رودهانه لنگر واقع 

 در ارتفاعات کیاسر مازندران 

 -محمود رامین -مسطوره دوستدار

 رحیمه رحمتی 
 

2 
خرداد  12و 11

1389  

منطقه ای  –اولین همایش ملی 

 اکولوژی دریای خزر
 ساری  ایران 

بررسی دو سیستم شاخص در جلبکهای 

پالنکتونی جهت ارزیابی شرایط کیفی آب 

  بندان طبیعی ) تاالب( مرزن آباد 

 -رضا پورغالم –رحیمه رحمتی 

 مسطوره دوستدار 
 

3 
خرداد  12و 11

1389 

منطقه ای  –اولین همایش ملی 

 اکولوژی دریای خزر
 ساری  ایران

بررسی تنوع و تراکم جمعیت جلبکهای سبز 

 آبی در آب بندان طبیعی ) تاالب( مرزن آباد 

 -رضا پورغالم -رحیمه رحمتی

 مسطوره دوستدار
 

4 
خرداد  12و 11

1389 

منطقه ای  –اولین همایش ملی 

 اکولوژی دریای خزر
 ساری  ایران 

بررسی نقش رودخانه ها در بازسازی ذخایر و 

 بهره برداری پایدار از ماهیان دریای خزر 

 -فریدون عوفی -محمود رامین

 مسطوره دوستدار 
 

5 
آذر  11تا  9

1389   

نخستین همایش ملی علوم 

 زیستی دریای عمان 
 چابهار  ایران 

تعیین اندازه چشمه استاندارد جهت صید ماهی 

 گیش کاذب 
  غالمرضا دریانبرد  -مسطوره دوستدار

6 
آذر  9تا  8

1390  

ملی آبزی پروری اولین همایش 

 ایران 
 بندر انزلی  ایران 

شناسایی و بررسی تنوع زیستی ماهیان حوضه 

 آبزیز دجله 

 -محمود رامین -مسطوره دوستدار

 رحیمه رحمتی 
 

7 
آذر  9تا  8

1390  

اولین همایش ملی آبزی پروری 

 ایران
 بندر انزلی  ایران 

مقایسه اثرات فرمالین و پراکسیدهیدروژن بر 

آلودگی سطحی و تغییرات برخی از فاکتورهای 

 فیزیکوشیمیایی آب طی درمان

 -مسطوره دوستدار -رحیمه رحمتی

 علیرضا میرواقفی 
 

8 
 25تا  23

 1390شهریور 

نخستین همایش ملی جلبک 

 شناسی ایران 
 تهران  ایران 

 Dissodiniumشناسایی و معرفی گونه 

pseudolunula  در حوضه جنوبی دریای

 خزر 

 -رحیمه رحمتی -مسطوره دوستدار

 محمود رامین 
 

9 
 25تا  23

  1390شهریور 

نخستین همایش ملی جلبک 

 شناسی ایران
 تهران  ایران 

بررسی رویداد شکوفایی جلبکی ) کشند 

 شیری( در دریای خزر 

 -آسیه مخلوق -حسن نصراهلل زاده

 -محمد وحید فارابی -فریبا واحدی

 مسطوره دوستدار 

 

10 
 25تا  23

 1390شهریور 

نخستین همایش ملی جلبک 

 ایران شناسی
 تهران  ایران 

مکانی جلبک تولید کننده  –نوسانات زمانی 

نوروتوکسین در سواحل ایرانی حوزه جنوبی 

 دریای خزر 

–حسن نصراهلل زاده  -آسیه مخلوق

 -مسطوره دوستدار -رحیمه رحمتی

 علیرضا کیهان ثانی 

 

11 
 25تا  23

  1390شهریور 

نخستین همایش ملی جلبک 

 شناسی ایران
 تهران  ایران 

مطالعه بر ارزیابی سطح تروفی آب براساس 

 جلبک های سبز پالنکتونی در تاالب مرزن آباد 

رضوان موسوی  -رحیمه رحمتی

مسطوره  -رضا پورغالم -ندوشن

 دوستدار 

 

12 
 25تا  23

  1390شهریور 

نخستین همایش ملی جلبک 

 شناسی ایران
 تهران  ایران 

بررسی تاثیر پارامترهای فیزیکی و شیمیایی بر 

توالی جمعیت فیتوپالنکتونها در تاالب مرزن 

 آباد بابل 

رضوان موسوی  -رحیمه رحمتی

مسطوره  -رضا پورغالم -ندوشن

 دوستدار 

 

13 

 22تا  20

اردیبهشت 

1390  

دومین کنفرانس ملی علوم 

 شیالت و آبزیان 
 الهیجان  ایران 

و تنوع بررسی عوامل موثر بر ترکیب گونه ای 

 زیستی ماهیان دریاچه سد شخید کاظمی 
  مسطوره دوستدار  -محمود رامین

14 

 22تا  20

اردیبهشت 

1390  

دومین کنفرانس ملی علوم 

 شیالت و ابزیان 
 الهیجان  ایران 

شناسایی و بررسی فراوانی فون ماهیان 

 دریاچه سد گاوشان 
  مسطوره دوستدار  -محمود رامین

  1390خرداد  8 15
همایش منطقه ای زیستن در 

 محیط زیست 
 قائم شهر  ایران 

بررسی کیفی و کمی ساختار جمعیت پالنکتونی 

جلبک های سبز در آب بنان طبیعی تاالب 

 مرزن آباد بابل 

  مسطوره دوستدار  -ه رحمتیمرحی

16 
 16تا  14

  1391شهریور 

هفدهمین کنفرانس سراسری و 

پنجمین کنفرانس بین المللی 

 زیست شناسی ایران 

 کرمان  ایران 
شنسایی و بررسی ترکیب گونه ای جمعیت 

 ماهیان دریاچه پشت سد هلیل رود 
  مسطوره دوستدار  -محمود رامین

17 
آبان  10تا  9

1391  

دومین همایش ملی منابع 

 شیالتی دریای خزر 
 ساری ایران 

بررسی تاثیر رودخانه های منتهی به حوزه 

جنوبی دریای خزر بر وضعیت تراکم و زیتوده 

 فیتو پالنکتونی 

 -علی گنجیان -محمد وحید فارابی

 -فاطمه تهامی -آسیه مخلوق

فرشته  -علیرضا کیهان ثانی

 مسطوره دوستدار  -اسالمی

 

18 
آذر  23تا  22

1391 

اولین همایش ملی شیالت و 

 آبزیان ایران 
 بندرعباس  ایران 

ضرورت حفاظت از ماهیان مهاجر حوضه آبریز 

 جنوب دریای خزر 
  مسطوره دوستدار  -محمود رامین

19 
19-20 

December 

2011 

The second 

conference of 

agricultural 

sciences  

Iraq Basrehh 

Effect of unfavorable factors 

on species composition and 

biodiversity of Caspian 

south basin rivers  

Mastooreh doustdar- 

ahmoud ramin  
 



 
 

 آموزشی و ترویجیمشارکت در طراحی، راه اندازی و برگزاری کارگاههای   
 

20 
19-20 

December 

2011 

The second 

conference of 

agricultural 

sciences 

Iraq Basreh 

Identification of fishes in 

west Azarbaijan province  

northern water sources) ) 

Mastooreh doustdar- 

Mahmoud ramin  
 

21 
تیر  31- 30

1395 

چهارمین کنفرانس ماهی 

 شناسی ایران
 مشهد  ایران 

بررسی گونه های متعلق به جنس 

Leuciscusbarbus  در ایران 
  محمود رامین  -مسطوره دوستدار

22 
5-6 

september 
2016 

کنفرانس بین المللی ماهیان 

 خاویاری 
 رشت  ایران 

The use of inland brackish 
waters of iran for sturgeon 

culture  

 -مسطوره دوستدار –محمود رامین 

 ناصر نخعی 
 

23 
5-6 

september 
2016 

کنفرانس بین المللی ماهیان 

 خاویاری
 رشت ایران

Convesation of Caspian south 
basin rivers for sustainable 

fish exploitation  

  مسطوره دوستدار  -محمود رامین

24 
اسفند  13 -11

1394 

منطقه ای آبزی  –همایش ملی 

 پروری ماهیان دریایی
 اهواز  ایران 

عوامل انتخاب محل مناسب تکثیر و پرورش 

 گرمابی و سردآبیماهیان 
  مسطوره دوستدار  -محمود رامین

 1395مهر  29 25

چهارمین همایش ملی پژوهش 

های منابع طبیعی ایران با 

محوریت شیالت و بوم 

 سازگانهای آبی 

  محمود رامین  -مسطوره دوستدار لزوم حفاظت از ماهیان آبهای داخلی  کردستان  ایران 

26        

  جمع
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 عنوان فعالیت

 تاریخ انجام فعالیت  نوع فعالیت
 مرجع 

 امتیاز تأیید کننده

ت
رک

ش
س 

ری
تد

 

ی
اح
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 پایان شروع 

1 
 word ،Excelمشارکت در دوره آموزشی واژه پرداز 

  موسسه دانش پارسیان   1384   * 

2 
مشارکت در دوره آموزشی آشنایی با استاندارد 

ISO/IEC 17025:2005 
 

  موسسه کارشناسان ایران   1387   *

3 
مشارکت در دوره آموزشی بهداشت و ایمنی کار در 

 آزمایشگاه 
  موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور   1387   *

4 

مشارکت در کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار، تکنیک 

های بیولوژی مولکولی ، رده بندی و شناسایی و کشت 

 ریز جلبکها 

  دانشگاه شهید بهشتی   1390   *

5 
 SPSSمشارکت در دوره آموزشی نرم افزار آماری 

 
  مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان تهران   1391   *

6 
مشارکت در آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت و 

 دستور العملهای مربوطه 
  مرکز آموزش عالی امام خمینی   1391   *

  مرکز آموزش عالی امام خمینی  1391   * مشارکت در آشنایی با سامانه فراگیر آموزش  7

8 
مشارکت در مقدمه ای بر ایمنی زیستی در بخش 

 کشاورزی 
  مرکز آموزش عالی امام خمینی  1391   *

9 
مشارکت در دوره آموزشی کاربرد تجزیه و تحلیل داده 

 های اکولوژیک 
  مرکز آموزش عالی امام خمینی  1392   *

10 
مشاکت در دوره آموزشی آسیب شناسی نظام حقوقی 

 محیط زیست و توسعه پایدار 
  مرکز آموزش عالی امام خمینی  1391   *

11 
مشارکت در دوره آموزشی نحوه مشارکت در تدوین 

 ISOاستانداردهای بین امللی 
  سازمان ملی استاندارد   1392   *

12 

مشارکت در دوره بانک اطالعات شبکه استاندارد سازی 

و نظارت فنی آزمایشگاههای موسسه تحقیقات علوم 

 شیالتی ایران 

*   1393  
شرکت توسعه فن آوری اطالعات سامانه 

 درنا  
 

13 

مشارکت در دوره آموزشی پرتال شبکه استاندارد سازی 

و نظارت فنی آزمایشگاههای موسسه تحقیقات علوم 

 شیالتی کشور 

*   1393  
شرکت توسعه فن آوری اطالعات سامانه 

 درنا  
 



14 

زی امشارکت در دوره بانک اطالعات شبکه استاندارد س

و نظارت فنی آزمایشگاههای موسسه تحقیقات علوم 

 شیالتی ایران 

*   139  
شرکت توسعه فن آوری اطالعات سامانه 

 درنا  
 

15 

مشارکت در جلسات کمیته توسعه پایدار سازمان 

ایمنی و حفلظت دریایی  -تحقیقات ، آموزش و کشاورزی

 سازمان بنادر و دریانوردی سازمان شیالت ایران 
   موسسه  تحقیقات علوم شیالتی کشور   1388   *

16 
مشارکت در برگزاری سمینار آبهای داخلی در سازمان 

 شیالت ایران 
  موسسه  تحقیقات علوم شیالتی کشور    1385 *  

17 
مشارکت در نمایشگاه ارائه دستاوردهای پژوهشی 

 موسسه تحقیقات علوم شیالتی 
  موسسه  تحقیقات علوم شیالتی کشور    1391   *

18 
مشارکت در برگزاری  نشست هم اندیشی اقتصاد 

 موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور  یمقاومت
  موسسه  تحقیقات علوم شیالتی کشور    1393 *  

 *   جلسات سخنرانی علمی موسسه برگزاری مشارکت در  19
1393 

  تحقیقات علوم شیالتی کشور  موسسه   

20 

نشست هم اندیشی جذب منابع برگزاری مشارکت در 

مالی در حوزه ذخایر و ماهیگیری موسسه تحقیقات علوم 

 شیالتی 

  موسسه  تحقیقات علوم شیالتی کشور    1394 *  

21 

اندیشی پرورش در مشارکت در برگزاری نشست هم 

راهکارهای ئه با نگاهی بر الگوهای توسعه ای و ارا قفس

 کاربردی 

  موسسه تحقیقات علوم شیالتی  کشور   1394 *  

22 

مشارکت در کارگاه هم اندیشی بررسی اثرات بازسازی 

ذخایر آبزیان دریایی ) میگو وماهیان دریایی ( در 

 موسسه تحقیقات علوم شیالتی 
  موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور   1394   *

  1394 *    مشارکت در برگزاری نشست علمی پرورش در قفس 23
 موسسه  تحقیقات علوم شیالتی کشور  

  

24 
مشارکت در برگزاری نشست علمی صید از مناطق عمیق 

 دریاها 
  موسسه  تحقیقات علوم شیالتی کشور    1394 *  

25 
ندیشی بررسی راهکارهای تولید مشارکت در کارگاه هم ا

 بیوماس و سیست آرتمیا در کشور 
  موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور   1394   *

26 
مشارکت در کارگاه آموزشی ریخت سنجی هندسی و کار 

 با نرم افزارهای مربوطه 
  مرکز پژوهش جانور شناسی کاربردی   1393   *

27 
علم و فناوری مشارکت در برگزاری نمایشگاه جامع 

 موسسه در هفته پژوهش
  موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور   1387   *

28 
ات و آموزش کشاورزی قمشارکت در غرفه سازمان تحقی

 در نمایشگاه و انتخاب غرفه برتر 
  موسسه  تحقیقات علوم شیالتی کشور    1390   *

  1390   * برگزاری نمایشگاه فن بازار و ارائه دستاوردهای موسسه  29
سازمان تحفیفات، آموزش و ترویج 

 کشاورزی 
 

30  
مشارکت در دوره آموزشی عقیدنی دنیا و آخرت از 

 دیدگاه قرآن 
  سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران   1386   *

  سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران   1388   * مشارکت در دوره آموزش عقیدتی احکام نماز  31

32 
ه آموزش عقیدتی آسیب شناسی تربیت مشارکت در دور

 دینی 
  وزارت جهاد کشاورزی   1390   *

  سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران   1387   * مشارکت در دوره کتابخوانی از جلد نهم تفسیر نمونه  33

34 
مشارکت در دوره آموزشی خانواده، فرصتها، فراغتها و 

 چالشها 
  سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران   1386   *

35 
مشارکت در دوره آموزشی درسهای اخالقی از نهج 

 البالغه 
  وزارت جهاد کشاورزی    1390   *

36 
مشارکت در دوره آموزشی غیر حضوری جاذبه و دافعه 

 علی ) ع( 
  مرکز آموزش عالی امام خمینی   1391   *

37 
مشارکت در دوره آموزشی اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی 

 و مدیریت جهادی 
  سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی   1393   *

  سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی   1393   * 2مشارکت در دوره آموزشی تفسیر نمونه جلد  38

  سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی  1394   * مشارکت در دوره آموزشی سوره عنکبوت  39

  موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور   1394   * 1394مشارکت در جلسات سخنرانی سال  40

  موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور  1394 *   برگزاری جلسات کارگروه جلبک و گیاهان آبزی  41

42 
مشارکت در نشست علمی امکان توسعه آبزی پروری در 

 آبهای داخلی 
  موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور   1394   *

43 
مروری بر روش های مدل سازی داده های اکولوژیک 

 منابع آبی 
  موسسه تحقیقات علوم شیالتی   1394   *



 

 

 طراحی وب سایت های ترویجی 
 

ف
دی

ر
 

 سایتعنوان 
 محل اجرا

 
 مرجع تایید کننده سال( –تاریخ )ماه 

 اسامی همکاران به ترتیب 

 )شامل نام متقاضی(
 امتیاز

1 

جهت درج سخنرانی های عضویت کارگروهی سایت فارسی 

 تحقیقاتی علوم شیالتی علمی موسسه 

 

موسسه تحقیقات علوم 

 شیالتی کشور 
17/12/1393 

اطالعات علمی 

 موسسه 
  

  جمع

 
 

44 
همراه با تفسیر قرآن دوره آموزشی عقیدتی مشارکت در 

 جلد سوم  –کریم 
   1394  

سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج 

 کشاورزی 
 

45 
مشارکت در نشست علمی مدیریت بهداشت و 

 بیماریهای ماهیان پرورشی در قفس های دریای خزر 
  موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور   1394   *

46 
مشارکت در کارگاه تدوین برنامه های عملیاتی و ستادی 

 در فرآیند گزارش دهی 
  موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور   1394   

47 
هم اندیشی ارتقاء مشارکت موسسه  با بخش های غیر 
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