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سوابق تحصيلي:
 رشته بیولوژی دریا ،گرایش جانوران دریایی ،مقطع دكتری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات تهران ،سال اتمام تحصیل1392
عنوان پایان نامه :بررسی جمعیت و تعیین سن اسکوئید هندی ( )Uroteuthis duvauceliiبا استفاده از گالدیوس در خلیج
فارس و دریای عمان
 رشته زیست شناسی ،شاخه علوم جانوری ،گرایش سیستماتیك ،مقطع كارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهرانشمال ،سال اخذ مدرك 1378
عنوان پایان نامه :شناسایی گونه ای و بررسی بیولوژیك خرچنگ پهن آب شیرین  Potamon persicumرودخانه جاجرود
استاد راهنما :دكتر محمد بلوچ
اساتید مشاور :دكتر تورج ولی نسب ،دكتر علیرضا ساری
 -رشته زیست شناسی عمومی ،مقطع كارشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،سال اخذ مدرك 1375

سوابق شغلي
 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد سالمی واحد بندرعباس از سال  1381تا كنونمدیرگروه رشته های بیولوژی دریا ،شیالت ،تکثیر و پرورش آبزیان ،بوم شناسی آبزیان شیالتی در مقاطع كارشناسی ،كارشناسیارشد و دكتری ،دانشگاه آزاداسالمی واحدبندرعباس ،سال 1393-1394
 مدیر گروه رشته های بیولوژی دریا و شیالت ،دانشگاه آزاداسالمی واحدبندرعباس ،از اردیبهشت  1391تا تیرماه 1391 مدیر گروه رشته بیولوژی دریا  ،دانشگاه آزاداسالمی واحدبندرعباس ،از نیمسال اول سال  1383تا پایان فروردین 1388 كارشناس آموزش وترویج ،شركت سهامی شیالت ایران1379 -81 ،كارشناس بیولوژی دریا ،شركت ساخت ایران ،وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران 1378 -79 ،نوع فعالیت :شناسایی جانوران بنتیك آب های محیط نیروگاه اتمی بوشهر
-كارشناس آزمایشگاه زیست شناسی ،كاوشکده معلم وابسته به شهرداری منطقه 18تهران 1376 ،

گواهينامه ها
 گواهینامه  Skin Diverاز موسسه  ، PADIانگلستان  ،پنجم جوالی 2008 گواهینامه  ، ICDLاز دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس1386 ، گواهینامه كارگاه آمار مقدماتی ،از دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس1386 ، گواهینامه كارگاه آشنایی با اصول وفن ترجمه ،از دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس1386 ، گواهینامه كارگاه آشنایی با آیین نامه پژوهشی ،از دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس1386 ، گواهینامه كارگاه  ، GISاز دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس1386 ، گواهینامه كارگاه آموزشی ایجاد وبالگ ،از دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس1386 ، گواهینامه كارگاه آشنایی با آمار و نرم افزار  SPSSپیشرفته ،از دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس1386 ، گواهینامه كارگاه آشنایی با آمار و نرم افزار  SPSSمقدماتی ،از دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس1385 ، گواهینامه مقاله نویسی علمی به زبان انگلیسی ،از دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس1385 ، گواهینامه كارگاه تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسالمی ،از دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس1385 ، گواهینامه كارگاه روش شناسی تحقیق ،2از دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس1383 ، گواهینامه كارگاه روش شناسی تحقیق ،1از دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس1381 ، گواهینامه كارگاه آموزشی تکثیر و پرورش آبزیان ،شركت سهامی شیالت ایران1380 ، گواهینامه كارگاه آموزشی مقررات و نهاده های مصرفی در تولید خوراك آبزیان ،شركت سهامی شیالت ایران1380 ، گواهینامه كارگاه آموزشی بیمه آبزیان ،شركت سهامی شیالت ایران1380 ، گواهینامه كارگاه آموزشی مدیریت طراحی ،نصب و راه اندازی سیستم های مدار بسته ،شركت سهامی شیالت ایران1380 ، گواهینامه كارگاه آموزشی بررسی وضعیت پرورش میگو ،شركت سهامی شیالت ایران1380 ، گواهینامه كارگاه آموزشی تکثیر و پرورش میگوی ببری سبز ،شركت سهامی شیالت ایران1380 ، گواهینامه كارگاه آموزشی مدیریت تغذیه میگو( مدرس دكتر  Che Roos Bin Saadاستاد دانشگاه پوترا -مالزی) ،شركتسهامی شیالت ایران1379 ،
 گواهینامه كارگاه آموزشی پرورش ماهی در قفس های دریایی( مدرس پروفسور  Aguseمشاور فائو و استاد دانشگاه استرلینگ)شركت سهامی شیالت ایران1379 ،
 -گواهینامه كارگاه آموزشی مدیریت هوادهی مزارع پرورش ماهیان سردآبی و گرمایی ،شركت سهامی شیالت ایران1379 ،

تقدير نامه ها
تقدیر نامه به خاطر ویراستاری علمی كتاب كشت و فرمانتور ،شركت بیوتکنولوژی رستا ایمن دارو1392 ،تقدیر نامه به خاطر ویراستاری علمی كتاب زیست شناسی آبزیان ،موسسه عالی علمی –كاربردی جهاد كشاورزی1388 ، پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس1386 ، استاد نمونه دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس1386 ، -استاد نمونه دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس1382،

 تقدیر نامه از شركت سهامی شیالت ایران به خاطر ترجمه گزارش آبزی پروری و دوره های آموزشی آن در آسیا و تدوین وویراستاری گزارش  9كارگاه آموزشی برگزار شده در شركت سهامی شیالت ایران1381 ،
 -بورسیه موسسه تحقیقات شیالت ایران در انجام پروژه كارشناسی ارشد1377-78 ،

مقاالت فارسي
 بررسی مقایسه ای رشد گالدیوس با شاخص های ریخت سنجی اسکوئید هندی در آب های خلیج فارس و دریای عمان ،فصلنامهعلمی-پژوهشی محیط زیست جانوری ،سال ششم ،شماره  ،1بهار 1393
شادی خاتمی ،تورج ولی نسب ،پرگل قوام مصطفوی ،سید محمدرضا فاطمی ،فرهاد كی مرام
 تنوع گونه ای ماهیان مناطق مرجانی جزیره الرك در خلیج فارس ،فصلنامه علمی-پژوهشی محیط زیست جانوری ،سال چهارمشماره  ،1بهار 1391
شادی خاتمی ،تورج ولی نسب ،پرویز توكلی كلور ،مازیار یحیوی ،سیامك بهزادی
 بررسی نوسانات فصلی فیتوپالنکتون ها در آب های سا حلی جزیره الرك ،مجله زیست شناسی ایران ،جلد  25شماره  1سال1391
شادی خاتمی ،تورج ولی نسب ،فرشته سراجی
 -آبفشان دریایی ،مجله علمی پژوهشی آموزشی ترویجی دنیای آبزیان ،پاییز 1385

شادی خاتمی

 -خرگوش دریایی ،مجله علمی پژوهشی آموزشی ترویجی دنیای آبزیان ،شماره  6پاییز 1384

شادی خاتمی

 زمان تخم ریزی و مراحل باروری خارجی در خرچنگ پهن  Potamon persicumرودخانه جاجرود ،مجله علمی شیالت ایران،شماره  3سال سیزدهم ،پاییز 1383
شادی خاتمی ،محمد بلوچ ،تورج ولی نسب ،علیرضا ساری
 شناسایی خرچنگ پهن آب شیرین رودخانه جاجرود ،مجله علمی شیالت ایران ،شماره  3سال دوازدهم ،پاییز 1382شادی خاتمی ،تورج ولی نسب

مقاالت انگليسي
- The first record of bobtail squid, Euprymna hyllebergi Nateewathana, 1997
(Cephalopoda:Sepiolidae) from the Persian Gulf, Iran, 2014
Khatami, S.; Sareban, H.; Valinassab, T.; Esmailzadeh, A.; Tavakoli-Kolour, P.
Iranian Journal of Fisheries Sciences, 13(4)1082-1085
- First record of Cephalopholis formosa (Shaw, 1812) (Persiformes: Serranidae) inthe

Persian Gulf, 2014
P. Tavakoli-Kolour , S. Khatami , A. Barkhordari and A. Farhadi

Journal of Applied Ichthyology 1-2
Journal

-Identification and assess anthropogenic impacts on species richness of coral reef fishes in
Larak Island, Persian Gulf,2014
Sh.Khatami , T.Valinassab, P.Tavakoli-Kolour
International Journal of Marine Science, Vol.4, No.53, 1-5
- Morphometric variation and growth rate of Uroteuthis duvaucelii (Cephalopoda:
Loliginidae) in the Persian Gulf and Oman Sea using gladius increments, 2017
Shadi Khatami, Tooraj Valinassab, Farhad Kaymaram
Iranian Journal of Fisheries Sciences, 16(2) 851-857
-Molecular

identification and phylogenetic relationships of Coleoidea (Mollusca:
Cephalopoda) from the Persian Gulf and Oman Sea reveals a case of cryptic
diversity, 2017
Shadi Khatami, Parviz Tavakoli-Kolour, Tooraj Valinassab, Frank E. Anderson, Ahmad
Farhadi
MOLLUSCAN RESEARCH

مقاالت منتشر شده در همايش های ملي و بين المللي
 بررسی نوسانات فصلی فیتوپالنکتون ها در آب های سا حلی جزیره الرك  ،هفتمین همایش علوم وفنون دریایی ایران ،دانشگاهعلوم دریایی امام خمینی(ره) ،نوشهر . 1386 ،سخنرانی
شادی خاتمی ،تورج ولی نسب ،فرشته سراجی
بررسی مورفولوژیکی گالدیوس در اسکوئید هندی ( )Uroteuthis duvauceliiدر آب های خلیج فارس ،اولین همایش شیالتو آبزیان ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس 22 ،و  23آذر ماه  .1391پوستر ،چاپ در مجموعه مقاالت
شادی خاتمی ،تورج ولی نسب ،پرگل قوام مصطفوی ،سید محمدرضا فاطمی ،فرهاد كی مرام ،پرویز توكلی كلور
تنوع گونه ای آبشش برهنه گان ( )Mollusca, Nudibranchiaدر اطراف جزیره الوان (خلیج فارس)  ،اولین همایش شیالت وآبزیان ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس 22 ،و  23آذر ماه  .1391پوستر
پرویز توكلی كلور ،شادی خاتمی ،حمید خادم بی غم ،فلورا محمدی زاده
 تنوع گونه ای و غنای گونه ای ماهیان مرجانی جزیره بوموسی  ،خلیج فارس ،اولین همایش شیالت و آبزیان ایران ،دانشگاه آزاداسالمی واحد بندرعباس 22 ،و  23آذر ماه  .1391پوستر
پرویز توكلی كلور ،عباس برخورداری احمدی ،محسن رخ گره ،شادی خاتمی ،فلورا محمدی زاده

-Identification, distribution and species richness goby fishes (Perciformes:Gobiidae) in coastal
water at Larak Island (Persian Gulf), 1st International Conference on the Environment and the
Geopolitics of the Persian Gulf, Qeshm,2012.
Parviz Tavakoli-Kolour, Tooraj Valinassab, Shadi Khatami, Maziar Yahyavi, Siamak Behzadi
)- Genetic diversity and population structure of Uroteuthis duvaucelii (Cephalopoda:Loliginidae
in the Persian Gulf and Oman Sea , International Conference on the Middle East and Central
Asia Aquaculture , 14،15 and 16 Dec 2015 , Tehran
Shadi Khatami, Tooraj Valinassab, Farhad Kaymaram, Parviz Tavakoli-Kolour
 www.was-iran.orgسخنرانی

پروژه ها
-

بررسی نوسانات فصلی فیتوپالنکتون ها در آب های ساحلی جزیره الرك،1386 ،مجری
همکاران :دكتر تورج ولی نسب ،دكتر فرشته سراجی ،مهندس آرش باقری

-

شناسایی گونه ای ماهیان مناطق مرجانی جزیره الرك در خلیج فارس ،1390 .مجری
همکاران :دكتر تورج ولی نسب ،مهندس پرویز توكلی كلور ،دكتر مازیار یحیوی ،دكتر سیامك بهزادی

-

شناسایی مولکولی گونه های سرپایان ( )Cephalopoda:Coleoidaeدر آب های ایرانی خلیج فارس با استفاده از ژن
های  COIو  ،1393 ،16S rRNAمجری
همکاران :دك تر تورج ولی نسب ،مهندس پرویز توكلی كلور ،دكتر احمد فرهادی ،دكتر فرانك ادوارد اندرسون

-

بررسی احتمال آلودگی به فلزات سنگین ( ) Pb،Cdدر برخی از ماهیان وابسته به بستر و رسوبات موجود در غرب شهر
بندرعباس حد فاصل اسکله فوالد تا مجتمع كشتی سازی ،1396 .همکار پروژه
مجری :دكتر مانی مهین
همکاران :مهندس آرش باقری ،دكتر شادی خاتمی ،مهندس الله پریشانی حیدرپور

کتاب
 ویراستاری علمی كتاب زیست شناسی آبزیان -موسسه عالی علمی-كاربردی جهاد كشاورزی .شهریور 1388 -ویراستاری علمی كتاب كشت و فرمانتور -شركت بیوتکنولوژی رستا ایمن دارو ،زمستان 92

ثبت اکتشاف
ثبت ژن میتوكندریایی ناحیه  16S rRNAاز اسکوئید،ماهی مركب و هشت پا در بانك جهانی ژن (14 Oct, ،)NCBI ، 2016شماره های ثبت KX984277 :الی KX984338
شادی خاتمی ،تورج ولی نسب ،پرویز توكلی كلور ،احمد فرهادی

ثبت ژن میتوكندریایی ناحیه  COIاز اسکوئید،ماهی مركب و هشت پا در بانك جهانی ژن ( ،21 Oct, 2016 ،)NCBIشمارههای ثبت KY019070 :الی KY019131
شادی خاتمی ،تورج ولی نسب ،پرویز توكلی كلور ،احمد فرهادی

داوری های مقاالت
 شناسایی ،تراكم و تنوع پرتاران كفزی در استخرهای پرورش میگوی وانامی ( )Litopenaeus vannameiدر منطقه گواتر-خلیج چابهار ،مجله علمی-پژوهشی آبزیان و شیالت1392 ،
بررسی اكولوژیك و تعیین پارامترهای رشد صدف  Anodonta cygneaدر تاالب انزلی ،مجله علمی-پژوهشی آبزیان و شیالت،1392
شناسایی مولکولی تون ماهیان سواحل بندرعباس با استفاده از تکنیك  DNAباركدینگ ،مجله علمی-پژوهشی آبزیان و شیالت،1392
 تركیب و فراوانی ماكروبنتورها در دریاچه گهر استان لرستان ،مجله علمی – پژوهشی محیط زیست جانوری1392 ، بررسی مراحل رشد و نمو جنینی تا مرحله تخمه گشایی در ماهی مركب ببری ( ، )Sepia pharaonisمجله علمی-پژوهشیآبزیان و شیالت1392 ،
 بررسی كیفیت رودخانه تجن ساری با استفاده ار تركیب جمعیت بی مهرگان كفزی و شاخص  ."BMWPمجله علمی –پژوهشی محیط زیست جانوری1392 ،
شناسایی و پراكنش صدف های خوراكی و تزئینی در خط ساحلی بوشهر ،خلیج فارس .مجله علمی-پژوهشی آبزیان و شیالت،1392
تنوع ،غالبیت و غنای گونه ای خرچنگ های منزوی (سخت پوستان :فوق خانواده  )Paguroideaدر سواحل جزیره هرمز .مجلهعلمی-پژوهشی آبزیان و شیالت1391 ،
بررسی پراكنش وشناسایی روتیفرهای رده  Monogonataدر نواحی زیر جزر ومدی مناطق مند ،هله ودلوار .مجله علمی-پژوهشی آبزیان و شیالت1391 ،
 بررسی تنوع و شناسایی شکم پایان سواحل استان بوشهر ،خلیج فارس .مجله علمی-پژوهشی محیط زیست جانوری1391، اثر پساب مزارع پرورش قزل آالی رنگین كمان بر ساختار جمعیتی بزرگ بی مهرگان كفزی رود خانه هراز .مجله علمی-پژوهشیمحیط زیست جانوری1391،
 بررسی فراوانی روزنه داران كفزی در رسوبات ساحل جنوبی دریای خزر ،حدفاصل فریدونکنار تا بابلسر ،مجله علمی-پژوهشیمحیط زیست جانوری1391،
 شناسایی روزنه داران كفزی در رسوبات ساحل جنوبی دریای خزر ،حدفاصل بهنمیر تا بابلسر ،مجله علمی-پژوهشی محیط زیستجانوری1391،
 شناسایی خرچنگهای مناطق جزر و مدی شمال غرب خلیج چابهار ( دریای عمان)به عنوان یك اكوسیستم حرا ،مجله علمی-پژوهشی محیط زیست جانوری1391،
 شناسایی بزرگ بی مهرگان (كفزیان) رودخانه محمد آباد –گلستان ،مجله علمی-پژوهشی محیط زیست جانوری1391، مطالعه تغییرات بیوماس كشتی چسب  Balanus Amphitriteطی توالی های دوماهه در بندرامام خمینی ،مجله علمی-پژوهشی محیط زیست جانوری1391،

داوری گزارش های تحقيقاتي
 جداسازی و تعیین پارامترهای موثر بر رشد و شکوفایی جلبك های مضر از آب های خلیج فارس .1395 ،موسسه تحقیقات علومشیالتی پژوهشکده -اكولوژی خلیج فارس و دریای عمان
 مطالعه آلودگی محیط های دریایی ناشی از شکوفاییهای مضر جلبکی .1395 ،موسسه تحقیقات علوم شیالتی پژوهشکده -اكولوژی خلیج فارس و دریای عمان

پایان نامه
استاد مشاور پایان نامه كارشناسی ارشد رشته علوم جانوری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین -پیشوا1392 ،عنوان پایان نامه :بررسی تنوع ژنتیکی گاماروس در رودخانه های شرق استان تهران
نام دانشجو :هادی یوسفی سیاهکلرودی
استاد مشاور پایان نامه كارشناسی ارشد رشته علوم جانوری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین -پیشوا1395 ،عنوان پایان نامه :بررسی تنوع ژنتیکی خرچنگ های گرد در رودخانه های شرق استان تهران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره
نام دانشجو :سمانه فدایی
-اس تاد مشاور پایان نامه كارشناسی ارشد رشته علوم جانوری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین -پیشوا1395 ،عنوان پایان نامه :بررسی فونستیك خرچنگ های گرد آب شیرین در رودخانه های شرق استان تهران
نام دانشجو :گالره پازوكی
استاد راهنما پایان نامه كارشناسی ارشد رشته بوم شناسی آبزیان شیالتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس ،مهرماه 1397عنوان پایان نامه :بررسي فلزات سنگین ( Pbو  )Cdاز بافت هاي عضله و کبد در سنگسر معمولي ،مورد مصرف در
بندرعباس
نام دانشجو :یاسمین عمادي خراجي

