 -4پروژه هاي تحقيقاتی
عنوان پروژه

ردیف

مشاور

سال

مجري

.7

پویائی شناسی جمعیت میگوی موزی در آبهای ساحل بندرعباس

7413



.1

ارزیابی ذخایر میگوهای تجاری در آبهای استان هرمزگان

7413



.4

آنالیز صید و زیست شناسی میگو های مهم استان هرمزگان

7410



.3

ارزیابی ذخایر آبزیان کفزی خلیج فارس و دریای عمان

7411



.3

ارزیابی ذخایر آبزیان کفزی خلیج فارس و دریای عمان

7413



.0

ارزیابی ذخایر مولدین میگوی سفید هندی در آبهای ساحلی جاسک

7417



.1

پویائی شناسی جمعیت میگوئی هندی در آبهای ساحلی جاسک در دریای عمان

7433



.3

امکان سنجی نوسعه مزارع پژوهش میگو در قالب تعاوینهای شهرستان در استان هرمزگان

7433



.7

بررسی عادات غذایی گونه  Scartelaos tenuisدرآبهای ساحلی بوشهر



.73

بررسی ساختار توده های جنگلی مانگرو در رویشگاه سیریک در استان هرمزگان



.77

بررسی پراکنش و آمیختگی اجتماعات جنگلی مانگرو در رویشگاه سیریک



.71

تعیین سن بهینه در کارایی تخمریزی متوالی میگوی مولد دریایی سفید هندی



.74

تعیین پیراسنجه های پویایی جمعیت ماهی شیر با استفاده از روش پیشرفت  ..در آبهای استان هرمزگان



.73

ارزیابی ذخایر صدف مروارید ساز در آبهای بندرلنگه



.73

ارزیابی ذخایر صدف خوراکی در بندر معلم بندرلنگه



.70

تاثیر عوامل جوی بر مدیریت ذخایر میگو



.71

روشهای تعیین سن در ماهی هامور (پروژه دانشجویی )



.73

بررسی وضعیت تولید مثلی میگوی سفید هندی در منطقه جاسک



 -5راهنمایی و مشاوره پایان نامه هاي کارشناسی ارشد
ردیف

عنوان پایان نامه

 .77بررسی برخی خصوصیات زیست شناسی تولید مثل و تغذیه کفشک تیزدندان
 .13تاثیر کنسانتره پروتئین سویا به عنوان منبع پروتئین گیاهی در جیره غذایی ماهی پاکوی قرمز بر عملکرد رشد و بازماندگی و ترکیب بدن
 .17تعیین میزان غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در بافت عضله و کبد ماهی طالل  ( )Rastrelliger kanagurataدر خلیج فارس (استان هرمزگان
 .11فرموالسیون جیره بهینه با تاکید بر تعیین سطح اپتیمم پروتئین و اثر کاربرد پروبیوتیک
 .14شناسایی گونه ای و تعیین ارزش غذایی میگوی بشکن زن ...Alphidae
 .13بررسی بوم شناسی انگل های خارجی و دستگاه گوارش دو گونه ماهی گل خورك
 .13مطالعه ساختار جمعیت بزرگ بی مهرگان کف زی رودخانه تجن و پاسخ های اکولوژیک آن
تاثیر پساب مزارع پرورش ماهی قزل آالی رنگین کمان( )oncorhynchus mykissبر فاکتورهای فیزیکو  -شیمیایی آب و تنوع و تراکم بزرگ بی مهرگان کفزی
.10
رودخانه ماربر سمیرم
 .11پویائی شناسی جمعیت ماهی شورت در ابهای ساحلی بندرعباس
 .13پویا شناسی جمعیت صدفهای مروارید ساز محار در زیستگاههای جزایر الوان و هندورابی
 .17ا رزیابی اثر پساب مزارع پرورش ماهی قزل االی رنگین کمان بر روی تنوع و بیوماس بزرگ بی مهرگان کفزی رودخانه هزار
 .43بررسی ترکیب گونه ای صید ضمنی در تورهای ترال کشتی های صنعتی میگو در ابهای ساحلی بندرعباس
 .47فعالیت های تغذیه ای خیار دریایی  Holothuria parvaدر واکنش به سیکل روزانه و تغییرات محیطی
 .41بررسی خواص بیولوژیک (سمیت سلولی و انتی اکسیدانتی ) گون های خیار دریایی خلیج فارس
 .44تعیین سن و نرخ رشد ساردین سند با استفاده از اتولیت در خلیج فارس و دریای عمان
 .43بررسی اثر ضدباکتری عصاره های مختلف استخراجی از توتیای دریایی
 .43طبقه بندی زیستگاههای نواحی بین جزر و مدی جزیره هنگام-تنگه هرمز بر اساس مدل  CMECSبا بکارگیری GI
 .40بررسی برخی ویژگی های تولید مثلی جنس ماده ماهی زمین کن دم نواری  Platycephalus indicusدر اب های ساحلی بندرعباس
 .41پویایی جمعیت ماهی زمین کن دم نواری  Platycephalus indicusدر ابهای ساحلی بندرعباس
 .43مطالعه مقدماتی برخی ویژگی های تولیدمثلی دو گونه بارناکل بین جذر و مدی  .و  .........در سواحل بندرعباس  ،خلیج فارس
 .47تعیین میزان غلظت فلزات سرب و کادمیوم در رسوب و خرچنگ آبی گونه ( )Portunus pelagicusدر استان هرمزگان
 .33بررسی فراوانی و پراکنش ماکروبنتوزها در آبهای ساحلی جزیره قشم (اسکله مسافربری و پارك ساحلی )
 .37بررسی رژیم غذایی گربه ماهی دریایی گونهariuse thalassinus
 .31بررسی برخی عادات غذایی ماهی شانک زرد باله در خلیج فارس
 .34بررسی برخی خصوصیات زیست شناسی تولید مثل ماهی شانک زرد در خلیج فارس (ابهای ساحلی استان هرمزگان)
 .33طبقه بندی اکولوژیک نواحی بین جزر و مدی جزیره هرمز با مدل
 .33مدل سازی توزیع جغرافیایی ماهی تون دم دراز ...Thunnus tonggol

 -3دوره هاي آموزشی گذرانده
ردیف

مدرس  /موسسه

دوره آموزشی

سال

.7

نظام ملی نوآوری

Dr.Se-Jum Yoon

7433

.1

آموزش عالی وکارآفرینی

Prof .J. Roepke

7433

.4

مدیریت جامع سواحل

D r.J.Denis , Dr.S.Belfiore

7433

.3

بیوانفورماتیک

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

7431

.3

ژئوتکنیک  ،یالئومغناطیس و مدیریت زیست محیطی

Dr. J.Piper

.0

بازاریابی بین المللی

Prof. R.K. Lagu

.1

کارآفرینی تکنولوژیک

Prof.R.K.Lagu

.3

اصول و مبانی مدیریت پروژه

دکتر علی حاج شیر محمدی

.7

کارآفرینی در بستر فناوری اطالعات

دکتر فرهاد نوایی

 .73اصول و فنون مذاکره

دکتر مسعود حیدری

 .77تفکر استراتژیک

دکتر حسین ذاکری

Regional Workshop on Coral Reef Monitoring and .71
Management in ROPME Sea Area

 -7مقاله هاي چاپ شده
ردیف

مشخصات نشریه

عنوان مقاله

.7

اثر پساب مزارع پرورش ماهی قزآلال بر بزرگ بیمهرگان
کفزی رودخانه ماربر سمیرم

مجله بوم شناسی آبزیان

.1

بررسی الگوی تولید مثلی و الگوی بازسازی ذخیره
خرچنگ ویولن زن در منطقه بین جزرو مدی بندر پل

اقیانوس شناسی

.4

 ،رابطه طول_ وزن ،فاکتور وضعیت و نسبت جنسی
ماهی گلخورك گونه Scartelaos tenuisدر مناطق
ساحلی بندر پل (استان هرمزگان

.3

تغییرات پارامترهای رابطه طول –وزنماهی گلخورك
گونه Scartelaos tenuisدر مناطق ساحلی بندر پل
(استان هرمزگان)

علوم و تکنولوژی خلیج
فارس

.3

ترکیب صید ماهیان گرگوری اطراف جزیره ابوموسی
7410-7411

مجله پژوهش و سازندگی

نام نشریه

نوع

اسامی همكاران
سال

شماره

امتياز
ISC
وعلمی
پژوهشی

74

73

)5 (1

مریم خوش اخالق ،
احسان کامرانی  ،عیسی
ابراهیمی درچه  ،ایمان
سوری نژاد

فاطمه لواجو ،احسان
کامرانی ،میرمسعود سجادی

مهسا قاسمی ،احسان
کامرانی ،محمدرضا طاهری
زاده ،احمدرضا حسینی

71

مهسا قاسمی ،احسان
کامرانی ،محمدرضا طاهری
زاده ،احمدرضا حسینی

بهار
7434

بهزادی سیامک ،درویشی
محمد ،ساالرپور علی،
صفایی محسن ،کامرانی
احسان

.0

بررسی تولید مثل ماهی حلوا سفید در صیدگاههای
بندرعباس

مجله علوم و فنون دریایی

7433

مومنی محمد ،کامرانی
احسان

.1

 ،تغییرات زی توده جلبک های سبز در منطقه جزرو
مدی چابهار( دریای عمان)،

مجله علوم و فنون دریایی

7430

قرنجیک ،بایرام محمد،
آذری تاکامی ،قباد ،کامرانی
احسان

.3

،بررسی زیست سنجی  ،زیست محیطی و برخی شاخص
های تولید مثلی دو کفه ای دسته چاقویی ( COSEL,
 1989)Solen Dactylusدر سواحل گلشهر
بندرعباس

مجله علمی شیالت ،
تابستان

ISC

7433

سعیدی هانیه ،پاشایی راد
شاهرخ ،اشجع اردالن آریا ،
کامرانی احسان ،خدادادی
جوکار احسان ،کمالی
عیسی

.7

بررسی تنوع و فراوانی فیتو پالنگتون های آبهای ساحلی
بندرعباس قبل و بعد از طوفان گونو( خلیج فارس)

علوم دریایی ایران

7430

سعیدی هانیه ،پاشایی راد
شاهرخ ،اشجع اردالن آریا ،
کامرانی احسان ،جن زاده
بهرام ,کیابی

.73

بررسی ساختار جنگل های حرا در حوزه کولقان  ،تیاب
و کالهی در کولتان تنگه هرمز

مجله علوم محیطی

7433

صفا ایسینی هنگامه ,دانه
کار افشین ,کامرانی احسان،

.77

 ،برآورد زیتوده واثر شاخص های هواشناسی بر میگوی
موزی ))pennaeus merguinensisدرآبهای ساحلی
هرمزگان

مجله علمی شیالت ایران

34

صفایی محسن  ،کامرانی
احسان ,مومنی محمد

.71

زیست شناسی تولید مثل میگوی سفید(سرتیز)
درآبهای ساحلی استان هرمزگان

مجله علمی شیالت

74

کامرانی احسان ،باقری
مجازی امیری ،محسن
صفایی

.74

پویائی شناسی جمعیت میگوی سفید هندی در آبهای
جاسک

پژوهش و سازندگی

33

کیابی بهرام  ،کامرانی
احسان

.73

زیست سنجی تولید مثل میگوی موزی با تاکید بر
هماوری

موسسه تحقیقات شیالت
ایران

7413

کامرانی احسان

.73

اثرات غنی سازی آرتمیا با عصاره جلبک دریایی پادینا
)(Padina sp.بر بقا و رشد پست الرو میگوی سفید
غربی)(Litopenaeus vannamei

بهرهبرداری و پرورش
آبزیان

ISC

74

.70

ارزیابی دقت و صحت روش های درون یابی در مطالعه
پراکنش ماهی بال اسبی سربزرگ (Trichiurus
)lepturus L. 1785در شمال خلیج فارس

ISC
وعلمی
پژوهشی

71

.71

ارزیابی رابطه طول و وزن ،شاخص وضعیت و طول در
اولین بلوغ جنسی ماهی کفشک تیزدان Psettodes
erumeiدر خلیج فارس

ISC
وعلمی
پژوهشی

71

بوم شناسی آبزیان

مجله بوم شناسی آبزیان

جلد سوم،
شماره دوم

دوره  1شماره
7

) 1( 4

درنا خورشیدیان  ،حسان
کامرانی ،علیرضا ساالرزاده ،
عقیلدشتیاننسب،محمود
نفیسی بهابادی  ،کامبوزیا
خورشیدیان و علی موحد

هادی رییسی،سید عباس
حسینی ،سید یوسف
پیغمبری،مسلم
دلیری،احسان کامرانی،
عبداهلل کبودی ،علی نکورو

زهرا آژ ،ایمان سوری نژاد
احسان کامرانی ،مهدی
قدرتی شجاعی

.73

ارزیابی کیفیت آب بر اساس شاخص های زیستی
هیلسنهوف ،تنوع شانن وینر و شاخص های محیطی در
رودخانه تجن

علوم و فنون شیالت

.77

امکان تولید دو بار رد سال میگوی پاسفید غربی
) (Litopenaeus vannameiاز مزارع غرب استان
هرمزگان

نشریه شیالت ،مجله منابع
طبیعی ایران

.13

برآورد حجم توده زنده و پراکنش میگوی ببری سبز
( )Penaeus semisulcatusدر آب های حوزه
جنوبی استان بوشهر (خایج فارس)

محیط زیست جانوری

علمی
پژوهشی

شیالت،مجله منابع طبیعی

ISC

73

.11

برخی پارامترهای جمعیت ماهی گل خورك گونه
Scartelaos tennisدر مناطق ساحلی بندر پل

مجله علمی شیالت

ISC
علمی پژوهشی

77

.14

برخی خصوصیات ریخت سنجی ماهی شوورت
Sillago sihamaدر آبهای ساحلی بندرعباس

مجله بوم شناسی آبزیان

ISC
وعلمی
پژوهشی

71

.13

بررسی اثر ضد باکتری عصاره های مختلف استخراجی
از توتیای دریایی Echinometra mathaei

مجله بوم شناسی آبزیان

ISC
وعلمی
پژوهشی

73

.13

بررسی برخی از خصوصیات ریخت سنجی در خرچنگ
شناگر آبی  Portunus pelagicusدر آب های خلیج
فارس در استان هرمزگان

نشریه شیالت ،مجله منابع
طبیعی

.10

بررسی برخی ویژگی های تولید مثلی میگوهای غالب
در منطقه مشرف به جنگل های حرا واقع در شمال
غربی جزیره قشم ( منطقه چاهو شرقی)

بوم شناسی آبزیان

 2 .17برآورد میزان صید ماهیان زیرسایز LM50در ترالرهای
 7صنعتی صید میگو در صیدگاه های استان هرمزگان

علمیپژوه
شی

ISC
وعلمی
پژوهشی

دوره  ،4شمار
3

میالد شکری ساریی ،
محمدرضا احمدی حسیه
رحماوی  ،احسان کامراوی

77

دوره 03
شماره 4

حسن ساربان،
احسان بزرگی ،احسان
کامرانی ،میرمسعود سجادی
 ،سعید مسندانی

پاییز
7473

دوره  ،1شماره
،4

مهران پارسا ،احسان
کامرانی ،محمد جواد
شعبانی

دوره 03
شماره1

احسان فرخی ،احسان
کامرانی ،هادی رییسی،
آرش اکبرزاده

دوره 17
شماره 4

مهسا قاسمی ،احسان
کامرانی ،محمدرضا طاهری
زاده ،عیسی کمالی ،پریسا
محمودی

74

پاییز

) 1( 4

رقیه علی زاده ،احسان
کامرانی  ،محسن صفایی ،
محمد مومنی  ،ام البنین
طاهری کندر

دوره  ،3شماره
4

حامد عبداله اصلیان،احسان
کامرانی ،مرتضییوسف زادی،
موسی کشاورز

ISC
وعلمی
پژوهشی

71

دوره ،01
شماره 1

پروانه مقدم ،احمد نوری،
احسان کامرانی ،آرش
اکبرزاده ،بیتا کلوانی نیتلی

ISC
وعلمی
پژوهشی

زمستان
73

دوره  7شماره
4

محسن صفائی ،مسعود
محمد
بارانی ،
احسان
مومنی ،
کامرانی ،پرویز محبی

.11

بررسی تاثیر فاکتورهای محیطی بر ساختار جوامع
دوکفه ای ماکروبنتیک مناطق حفاظت شده جاسک
(دریای عمان) با استفاده از آنالیز چند متغیره ()RDA

شیالت (مجله منابع
طبیعی ایران)

ISC
وعلمی
پژوهشی

73

.13

بررسی رژیم غذایی کوسه چانه سفید بر اساس
محتویات معده ،در آب های استان هرمزگان خلیج
فارس

پژوهش های ماهی شناسی
کاربردی

علمی
پژوهشی

73

.17

بررسی رژیم غذایی ماهی  Scartelaos tenuisدر
آبهای استان هرمزگان

بوم شناسی آبزیان

ISC
وعلمی
پژوهشی

77

.43

بررسی روند تغییرات ساالنه ضریب رشد گناد ،ضریب
رشد کبد و ضریب چاقی در جنس ماده ماهی آفانیوس
گنو)(Aphanius ginaonis

بوم شناسی آبزیان

ISC
وعلمی
پژوهشی

71

.47

بررسی زیست شناختی تولیدمثل ماهی شورت
)(Sillago sihamaدر سواحل خلیج فارس (استان
هرمزگان)

اقیانوسشناسی

ISC

.41

بررسی شاخص تراکم و اندازه طولی صدف های
مرواریدساز محار  Pinctada radiataدر دو زیستگاه
در اطراف جزیره هندورابی (ایران ،خلیج فارس)

مجله علمی شیالت ایران

ISC
وعلمی
پژوهشی

93

.44

بررسی عادات غذایی ماهی Periophthalmus
)waltoni (Koumans,1941در سواحل خلیج
فارس ،استان هرمزگان

بوم شناسی آبزیان

.43

بررسی عادات غذایی ماهی  Scartelaos tenuisدر
آب های استان بوشهر

شیالت ( مجله منابع
طبیعی ایران)

.43

بررسی فاکتورهای تنفسی خون ماهی گل خورك
Scartelaos tenuisو مقایسه آن با گونه Liza
( klunzingeriگاریز) در ساحل خلیج فارس استان
هرمزگان

بوم شناسی آبزیان

دوره ،07
شماره 7

آسیه سلیمانی راد؛ احسان
کامرانی؛ هادی پورباقر؛
مرتضی بهره مند؛ موسی
کشاورز

دوره  ،4شماره
4

هادی رییسی  ،احسان
کامرانی  ،رحمان پاتیمار،
ایمان سوری نژاد

دوره  7شماره
4

لیال عبدلی
اضغر عبدلی
احسان کامرانی
بهرام کیابی

) 4( 4

احسان کامرانی  ،محمد
مهدیپور ،احمد نوری

سال پنجم
شماره 71

رقیه علیزاده احسان
کامرانی  ،محسن صفایی ،
محمد مومنی

شماره 37

محمد موحدی نیا* ،حسین
رامشی ،شهرام صیدمرادی،
احسان کامرانی ،عبداهلل
اسماعیل زاده  ،غالمرضا
ارگنجی

ISC
وعلمی
پژوهشی

71

دوره  1شماره
7

 ،بهرام کیابی اصغر عبدلی ،
طاهره افشار

ISC
وعلمی
پژوهشی

زمستان
73

دوره 03

عبدلی لیال ،بهرام کیابی،
احسان کامرانی ،اصغر
عبدلی ،ابراهیم رضازاده کته
سری و موسی کشاورز

ISC
وعلمی
پژوهشی

71

71

) 1( 4

آرزو افشینفر  ،احمد نوری
،آرش اکبرزاده  ،بیتا کلوانی
نیتلی ،احسان
کامرانیمیرمسعود سجادی

.40

بررسی اثر تخریبی تور ترال میگو در جوامع صید
ضمنی حاصل از لنج های سنتی میگوگیر در صیدگاه
های استان هرمزگان

.41

بررسی آلودگی انگلی ماهی گل خورك
)(Boleophthalmus dussumieriدر ساحل
بندرعباس

.43

بررسی بوم شناختی جمعیت ماکروبنتوزهای منطقه
حفاظت شده خور گابریک در شهرستان جاسک

.47

بررسی پویایی شناسی جمعیت در گونه Arius
thalassinusدر شرق جزیره قشم (شمال خلیج
فارس(

.33

بررسی تاثیر مانسون تابستانه بر ساختار جوامع
ماکروبنتوزی خور جاسک(دریای عمان)

.37

بررسی تنوع و شناسایی دوکفه ای ها و شکم پایان
سواحل شهر بندرعباس (خلیج فارس(

اقیانوس شناسی

.31

بررسی رژیم غذایی گربه ماهی بزرگ گونه Arius
thalassinusدر شرق جزیره قشم (خلیج فارس(

بهره برداری و پرورش
آبزیان

نشریه شیالت
مجله منابع طبیعی ایران

مجله دامپزشکی ایران

اقیانوس شناسی

ISC
وعلمی
پژوهشی

73

ISC

74

ISC
وعلمی
پژوهشی

پاییز
73

بهره برداری و پرورش

.34

.33

دوره 1

آبزیان

ISC

71

1

مجله بوم شناسی آبزیان

ISC
وعلمی
پژوهشی

71

)7(4

ISC

71

ISC

71

شماره 74

جلد دوم،
شماره چهارم

سال سوم
اقیانوس شناسی

ISC

77

شماره 7

ISC
وعلمی
پژوهشی

77

سال ششم،
شماره سوم

 (imbricateدر جزیره هرمز – خلیج فارس

بررسی فون بنتیک استخرهای پرورش میگوی سایت
دلوار بوشهر و رابطه آن با تولید میگو

دوره دهم
شماره7

 ،احسان کامرانی ،ایرج
موبدی ،مهدی زمانی راد و
سونجا کلینرتز ،ایوب
سلیمانی

جلد  1شماره

بررسی زیست شناسی تخم گذاری الك پشت دریایی
منقار عقابیEretmochelys (Linnaeus،7100

دوره ،03
شماره 7

سیدعباس حسینیمسلم
دلیری ،هادی
رییسیسیدیوسف
پیغمبری،احسان کامرانی،

شیالت

آسیه سلیمانیراد ،احسان
کامرانی ،موسی کشاورز ،
امیروزیریزاده مرتضی
بهرهمند
صادق رستمی ،احسان
کامرانی ،اسماء گلمرادی
زاده ،احمد نوری
آسیه سلیمانی راد موسی
کشاورز  ،مرتضی بهره مند ،
احسان کامرانی  ،امیر
وزیری زاده

کامرانی احسان,بهزادی
سیامک,هاشمی پور فریبرز

 ،رضا پوربابایی حسن
سرایی ،احسان کامرانی ،
اسما گلمرادی زاده

هادی دهقانی ،موسی
کشاورز ،احسان کامرانی،
علی رضا مهوری ،محمد
اسدی

شکراله فرخ بین ،
محمدرضاطاهری زاده ،
مهران آوخ کیسمی و
احسان کامرانی

.33

بررسیمقایسه ای برخی خصوصیاتزیست شناختی ماهی
زمین کن دم نواری  Platycephalus indicusدر
آبهای ساحلی بندرعباس

بوم شناسی آبزیان

.30

ISC
وعلمی
پژوهشی

77

بررسی میزان ارتباط طول بدن با میزان تجمع سرب در
ماهی گل خورك والتونی Periophthalmus
waltoniدر شمال خلیج فارس

اقیانوس شناسی

ISC

92

.31

بررسی کیفیت رودخانه تجن ساری با استفاده از ترکیب
جمعیت بیمهرگان کفسی و شاخصBMWP

محیط زیست جانوری

علمی
پژوهشی

74

.33

) 4( 1

داریوش محمدی کیا ،
احسان کامرانی ،محمدرضا
طاهری زاده  ،نعمت اهلل
سقر

سال چهارم

ناصر کوسج  ،*7عبدالواحد
رحمانی  ،1احسان کامرانی
 ،4محمدرضا طاهریزاده ،3
ماندانا علینیا

شال ششم،
شماره 3

مسالد شکری ،محمدرضا
احمدی ،حسین رحمانی،
احسان کامرانی

ISC

بررسی و تعیین غلظت عنصر کادمیوم در بافت کبد
ماهی زمین کن دم نواریPlatycephalus indicus
طی فصول زمستان و تابستان در مناطق میناب ،قشم و
بندر خمیر (خلیج فارس)

بهره برداری و پرورش
آبزیان

ISC

74

دوره  ،4شماره
7

صادق صمصام پور  7؛
عبدالواحد رحمانی 1؛
احسان کامرانیکامرانی 4؛
اسما گلمرادی زاده 3؛ میر
مسعود سجادی3

.37

بررسی و تعیین میزان غلظت عنصر کادمیوم در بافت
عضله ماهی گل خورك والتونی در ناحیه خلیج فارس

نشریه شیالت ،مجله منابع
طبیعی ایران

ISC
وعلمی
پژوهشی

زمستان
73

دوره 04
شماره 4

ناصر کوسج،
عبدالواحد رحمانی،
احسان کامرانی،
محمدرضا طاهری زاده

.33

بررسی وضعیت زیستگاه های طبیعی صدف مرواریدساز
محار  Pinctada radiataدر اطراف جزیره الوان،
شمال خلیج فارس

بوم شناسی آبزیان

ISC
وعلمی
پژوهشی

74

دوره - 4 :
شماره 3 :

موحدی نیا محمد ,رامشی
حسین ,کامرانی احسان
,سوری نژاد ایمان
,صیدمرادی شهرام
,اسماعیل زاده عبداهلل

.37

پارامترهای اندازه و شکل سنگ گوش ماهی موتو
معمولی د رخلیج فارس و دریای عمان

مجله آبزیان و شیالت

علمی
ترویجی

74

سال چهارم /
شماره 74

نورالهدی عطایی دریایی،
احسان کامرانی ،علیرضا
ساالرزاده،علی ساالرپوری

.31

پارامترهای رشد و تخمین سن ماهی هوور با استفاده از
روش پیشرفت مدها در آبهای استان هرمزگان

ISC
وعلمی
پژوهشی

77

.34

پارامترهای رشد و نرخ مرگ و میر جمعیت ماهی
چغوك رشته دار و ماهی چغوك دم بلند در خوریات
منطقه حفاظت شده حرای جاسک ،ایران

ISC
وعلمی
پژوهشی

زمستان
73

فصلنامه شیال ت

مجله علمی شیالت ایران

)7(03

دوره  1شماره
4

علیرضا نظری بجگان،
محمد درویشی ،احسان
کامرانی ،مهران یاسمی

سیدحسن هاشمی ،علی
ساالرپوری ،احسان کامرانی،
افشین دانه کار

.33

پویایی شناسی جمعیت ماهی یلی خط کمانی در شمال
خلیج فارس (آبهای استان هرمزگان(

اقیانوسشناسی

.30

پویایی شناسی جمعیت صدف های مرواریدساز محار
Pinctada radiateدر دو زیستگاه در جزیره الوان،
خلیج فارس

مجله بوم شناسی آبزیان

.31

ISC

ISC
وعلمی
پژوهشی

74

سال  3شماره
33

امیر علی مرادی
نسب،احسان کامرانی،مهین
اندخش ،محمود آقاجان
پور ،هادی رییسی،مسلم
دلیری ،کبری وفادار

71

) 3( 1

محمد موحدی نیا  ،احسان
کامرانی  ،ایمان سوری نژاد
 ،حسین رامشی ،شهرام
صیدمرادی  ،حسن ساربان

تاثیر استفاده از زئولیت ) (Clinoptiloliteو اسانس
گل میخک ) (Eugenia caryophyllataدر زمان
حمل و نقل ماهی قزل آالی رنگین کمان
)(Oncorhynchus mykissبر روی بازماندگی و
فاکتورهای کیفی آب

مجله بهره برداری و پرورش
آبزیان

ISC

77

جلد اول

*مجید هاشمی ،7
میرمسعود سجادی ،1
احسان کامرانی  1و بهزاد
امدادی

.33

تاثیر پساب مزارع پرورش ماهی قزل آالی رنگین کمان
بر پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب رودخانه
ریجاب(استان کرمانشاه(

مجله بوم شناسی آبزیان

ISC
وعلمی
پژوهشی

71

) 3( 1

سید حامد حسینی  ،7میر
مسعود سجادی  ، 1احسان
کامرانی  ،4ایمان سوری
نژاد  ،حسین رنجبر

.37

تأثیر تغییرات دما بر روی فعالیت های تغذیه ای و
سیکل نقب زدن روزانه خیار دریایی Holothuria
parva

مجله بوم شناسی آبزیان

ISC
وعلمی
پژوهشی

74

.03

تاثیر شوری بر فعالیت های تغذیه ای و سیکل نقب زدن
روزانه خیار دریایی Holothuria parva

علوم و فنون شیالت

ISC
وعلمی
پژوهشی

زمستان74

.33

پویایی جمعیت ماهی زمین کن دم
نواری( )Platycephalus indicusدر آبهای ساحلی
بندرعباس

علوم فنون دریایی ایران

ISC
وعلمی
پژوهشی

74

دوره 74
شماره 1

محمدی کیا داریوش,
کامرانی احسان ,طاهری
زاده محمدرضا ,قنواتی
ایمان

دوره  4شماره
4

.07

تجمع زیستی فلزات سنگین )سرب ،آهن و روی( در
بافت اسکلتی مرجان خانواده  Faviidaeو رسوبات
پیرامونی آن در جنوب جزیره قشم ،خلیج فارس

مجله بوم شناسی آبزیان

ISC
وعلمی
پژوهشی

73

)5 (1

) 1( 3

احسان کامرانی ،1
عبدالرضا دباغ  ،1حسین
رامشی  ، 4آسیه محمدیان

آسیه محمدیان،
احسان کامرانی
عبدالرضا دباغ،
حسین رامشی

علیرضا ریاحی بختیاری ،1
احسان کامرانی  ،7میر
مسعود سجادی  ، 4زهرا
درویش نیا 7

.01

تعیین میزان غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در
بافتهای عضله و کبد ماهی طالل ( Rastrelliger
 )kanagurtaدر آبهای خلیج فارس

مجله علمی شیالت ایران

.04

تعیین الگوی برداشت ،میزان حداکثر ثابت برداشت و
بازگشت شیالتی ماهی هوور()Thunnus tonggol
در آبهای استان هرمزگان

مجله علمی شیالت ایران

ISC
وعلمی
پژوهشی

.03

تعیین ترکیب صید ضمنی در کشتی های صنعتی
میگوگیر در صیدگاه های میگو در استان هرمزگان

نشریه شیالت ،مجله منابع
طبیعی ایران

ISC
وعلمی
پژوهشی

پاییز
74

.03

تعیین فراسنج های رویشی جنگلهای مانگرو حوزه
کولقان ،تیاب وکالهی در خلیج فارس

اقیانوس شناسی

ISC

93

سال پنجم

.00

جداسازی کالژن از ضایعات ماهی هوور دم
دراز( Thunus tonggolپوست  ،استخوان و باله ها)

ISC

74

سال پنجم
شماره 73

سمیرا هاشمی
جوکار،احسان کامرانی،دل
آرام نخبه زارع،علیرضا
ساالرزاده

محیط زیست جانوری

علمی
پژوهشی

پاییز
7473

دوره  ،1شماره
4

محبوبه مهردوست  ،دکتر
احسان کامرانی و دکتر
فریدون عوفی

.03

خواص آنتی اکسیدانی عصاره های دو گونه خیار دریایی
خلیج فارس

بوم شناسی آبزیان

ISC
وعلمی
پژوهشی

74

.07

دستهبندی تخمکهای متفاوت در طول چرخهی نمو
تخمک در خرچنگ آب شیرین
( Sodhiana iranica

زیستشناسی دریا

علمی
پژوهشی

3747

.13

رابطه بین طول ماهی ،طول و وزن اتولیت ساردین سند
 Sardinella sindensisدر آبهای ساحلی
جاسک(دریای عمان)

مجله بوم شناسی آبزیان

علمی
پژوهشی
ISC

71

.01

حضور گونه ( Tunicata: Ascidiacea) Savigny,
 1816 Phallusia nigraدر منطقه بین جزر و مدی
جزیره هنگام٬خلیج فارس

ISC
وعلمی
پژوهشی

73

دوره ،13
شماره 1

چاکری راضیه ,سجادی
میرمسعود ,کامرانی احسان,
آقاجاری ناصر

زمستان
73

دوره 13
شماره 4

علیرضا نظری بجگان،
مهران یاسمی،
محمد درویشی و
احسان کامرانی

دوره 03
شماره 1

احسان فرخی
احسان کامرانی
آرشاکبرزاده
هادی رئیسی
ایوب سلیمانی

هنگامه صفا ایسینی ،*7
احسان کامرانی 1

اقیانوس شناسی

) 7( 3

سال هفتم،
شماره بیست و
هفتم،

دوره  1شماره
7

فاطمه پیشه ورزاد ،7
مرتضییوسف زادی
احسان کامرانی  ،1ترانه
معینی زنجانی  ،4آتوسا
علی احمدی  ،3موسی
کشاورز

سنا شریفیان،احسان
کامرانی،سلیم شریفیان

عیسی کمالی  ،علی
ساالرپوری  ،،احسان
کامرانی محسن دهقانی

.17

رژیم غذایی ماهی کفشک تیزدندان Psettodes
 erumeiدر خلیج فارس

پژوهش های جانوری

.11

روند رسیدگی تخمدان ماهی کفشک
تیزدندان()Psettodes erumeiدر آبهای ساحلی
شمال خلیج فارس

اقیانوس شناسی

.14

زیست شناسی تولید مثل ماهی شانک زرد باله
Acanthopagrus latusدر آبهای ساحلی هرمزگان

.13

ساختار تخمدان و شیوه نمو تخمک در خرچنگ آب
شیرینSodhiana iranica

فصلنامه شیالت

.13

شناسایی و بررسی تنوع گونهای جمعیت خارپوستان در
ناحیه بین جزر و مدی جزیره هنگام در جنوب
شهرستان قشم (خلیج فارس)

محیط زیست جانوری

.10

الگوی رشد ،شاخص وضعیت و طول اولین بلوغ جنسی
ماهی شانک زرد باله) (Psettodes erumeiدر آبهای
ساحلی شمال خلیج فارس

بهرهبرداری و پرورش
آبزیان

.11

مطالعه برخی ویژگیهای تولید مثلی و جمعیتی کشتی
چسب ) (Barnacleگونه Amphibalanus
Amphitriteدر ناحیه بین جزر و مدی سواحل خلیج
فارس ،بندرعباس

بوم شناسی آبزیان

.13

مقایسه ارزش غذایی میگوی گازانبری بالغ گونه
Alpheus lobidensبا سایر غذاهای زنده بکار برده
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