ﻣﻘﺎﻟﻪ علمي – پژوهشي
ﻣشخصﺎت نشريﻪ
رديف

نﺎم نشريﻪ

كشور

سﺎل

شمﺎره

صفحﺎت

)ﻣﺎه – سﺎل(
يﺎ
شمﺎره و تﺎريخ گواهي پذيرش
**

فنون دريﺎيي

ﻣجلﻪ علوم و

ايران

٤٦ - ٣٩

فنون دريﺎيي

ﻣجلﻪ علوم و

ايران

٧٤ - ٦٥

درآبهاي ساحلي جزيره قشم

دوره ششم

موتو Encrasicholina punctifer

دوره ششم

تعيين شاخصهاي رشدومرگ ومير ماهي

شمﺎره  ١و ٢

٢

عمقي آبهاي استان هرمزگان

شمﺎره  ١و ٢

١

برآورد توده زنده سپرماهيان در ﻻيه هاي

بهار و تابستان
١٣٨٦

بهار و تابستان
١٣٨٦

نمﺎيﻪ علمي ﻣعتبر

عنوا ن ﻣﻘﺎﻟﻪ

تﺎريخ انتشﺎر
اسﺎﻣي همكﺎران بﻪ ترتيب )شﺎﻣل نﺎم
ﻣتﻘﺎضي(

سيﺎﻣك بهزادي
SID

ﻣﺎزيﺎر يحيوي
ﻣحمدرضﺎ طﺎهري زاده
علي سﺎﻻرپور

SID

ﻣحمدرضﺎ طﺎهري زاده
ﻣﺎزيﺎر يحيوي
عيسي عبداﻟعليﺎن

شيﻼت ايران

ﻣجلﻪ علمي

ايران

١٤٢ - ١٣٣

توسط صدفچه هاي صدف مرواريد ساز لب سياه

هفدهم

جلبك Isochrysis affines galbana

٣

٣

بررسي تاثير درجه حرارت بر ميزان فيلتراسيون

پﺎييز ١٣٨٧

ISC , CABI , SID
ASFA,

شيﻼت ايران

ﻣجلﻪ علمي

ايران

١٦٩ - ١٦٥

هجدهم

تﺎبستﺎن ١٣٨٨

ISC , CABI , SID
ASFA,

اثر غلظت و مدت زمان در غني سازي
شيﻼت ايران

ﻣجلﻪ علمي

ايران

١٦٤ - ١٥٣

اسيدهاي چرب

٢

امولسيون روغن ماهي كاد با تاكيد بر

هجدهم

٥

غﻼﻣعبﺎس زرشنﺎس
ﻣﺎزيﺎر يحيوي
ﻣير ﻣسعود سجﺎدي

هرمزگان

روتيفر  Brachionus plicatilisبا

غﻼﻣعلي اكبرزاده

اسمﺎعيل تﺎزيكﻪ
٢

٤

ميگوي سفيد هندي در منطقه تياب استان

ﻣﺎزيﺎر يحيوي
حسين راﻣشي

مقايسه شاخصهاي رشد ،بازماندگي و
ضريب تبديل غذايي ميگوي موزي و

ﻣيرﻣسعود سجﺎدي

تﺎبستﺎن ١٣٨٨

ISC , CABI , SID
ASFA,

ﻣﺎزيﺎر يحيوي
ﻣحمد رضﺎ فرزانﻪ

ﻣﻼحظﺎت

ﻣشخصﺎت نشريﻪ
رديف

نﺎم نشريﻪ

كشور

صفحﺎت

سﺎل

شمﺎره

يﺎ
شمﺎره و تﺎريخ گواهي
پذيرش

شيﻼت ايران

ﻣجلﻪ علمي

ايران

٦٨ - ٥٧

)indicusﭘﺲ ازقطع ﭘايه چشمي

هجدهم

مولد دريايي سفيد هندي (Fenneropenaeus

ISC , CABI , SID

٤

٦

تعيين سن بهينه دركارآيي تخمريزي متوالي ميگوي

**

نمﺎيﻪ علمي ﻣعتبر

عنوا ن ﻣﻘﺎﻟﻪ

تﺎريخ انتشﺎر
)ﻣﺎه – سﺎل(

زمستان ١٣٨٨

ASFA,

اسﺎﻣي همكﺎران بﻪ ترتيب )شﺎﻣل نﺎم
ﻣتﻘﺎضي(

عبداﻟرسول دريﺎئي
ﻣﺎزيﺎر يحيوي
احسﺎن كﺎﻣراني
رجب خدادادي

شيﻼت ايران

ﻣجلﻪ علمي

ايران

٣٨ - ٣١

نوزدهم

 Sepia pharaonisدر آبهاي استان بوشهر

٢

٧

ميزان هم آوري و فصل تخم ريزي ماهي مركب

تﺎبستﺎن ١٣٨٩

ISC , CABI , SID
ASFA,

ﻣﺎزيﺎر يحيوي
رضﺎ قربﺎني واقعي
ﻣحمد جواد شعبﺎني
ﻣحمد جواد شعبﺎني

ﻣنﺎبع طبيعي ايران

نشريﻪ شيﻼت ﻣجلﻪ

ايران

١١٠ - ٩٧

شيﻼت ايران

ﻣجلﻪ علمي

ايران

شيﻼت ايران

ﻣجلﻪ علمي

ايران

١٤٦ - ١٣٥

قزل آﻻي رنگين كمان تحت تنش هاي محيطي

بيستم

بازماندگي ،تركيب شيميايي بدن و مقاومت بچه ماهي

كﺎﻣبوزيﺎ خورشيديﺎن

پﺎييز ١٣٨٩

ISC , CABI , SID
ASFA,

ﻣحمد علي رزﻣپﺎ
رضﺎ قربﺎني واقعي
ﻣﺎزيﺎر يحيوي
ﻣحمد نيروﻣند

١

١٠

تاثير سطوح مختلف بتائين جيره بر فاكتورهاي رشد،

٥٠ - ٤١

)روتيفر و آرتميا اورميانا( و غذاي زنده

دوره ٦٣

ﻻرو ميگو ﭘا سفيد غربي تغذيه شده با غذاي زنده

نوزدهم

بررسي مقايسه اي بازماندگي و مقاومت فيزيولوژيك

تﺎبستﺎن ١٣٨٩

ISC , CABI , SID

ﻣﺎزيﺎر يحيوي
رجب خدادادي

٣

٩

فراواني ماهيان صيد شده در استان بوشهر

٢

٨

بررسي تاثير اندازه چشمه هاي گرگور بر تركيب و

احسﺎن كﺎﻣراني

بهﺎر ١٣٩٠

ISC , CABI , SID
ASFA,

ﻣيرﻣسعود سجﺎدي
ﻣﺎزيﺎر يحيوي
ﻣحمد اسدي

ﻣﻼحظﺎت

ﻣشخصﺎت نشريﻪ
رديف

نﺎم نشريﻪ

كشور

سﺎل

شمﺎره

صفحﺎت

)ﻣﺎه – سﺎل(
يﺎ
شمﺎره و تﺎريخ
گواهي پذيرش

آبزيﺎن و شيﻼت

ﻣجلﻪ

ايران

آبزيﺎن و شيﻼت

ﻣجلﻪ

ايران

آبزيﺎن و شيﻼت

ﻣجلﻪ

ايران

٣٤ - ٢١

اول

مختلف با استفاده از ساختار جمعيتي ماكروبنتوز

ﻣتﻘﺎضي(

سيد اطهره ﻣوسوي
ﻣﺎزيﺎر يحيوي

ﻣحمد رضﺎ طﺎهري زاده

تابستان
١٣٨٩

SID, ISC

ﻣﺎزيﺎر يحيوي

ﻣيرﻣسعود سجﺎدي

عسكر كريم آبﺎدي
حسن ﻣحمد زاده

پيش شمﺎره ٢

١٣

ارزيابي زيستي رودخانه كر )استان فارس( در فصول

١٠ - ١

)(Carassius auratus

اول

تكثير نيمه مصنوعي ماهي حوض

بهار ١٣٨٩

SID, ISC

اسﺎﻣي همكﺎران بﻪ ترتيب )شﺎﻣل نﺎم

ﻣهدي پﺎرسيﺎني
پيش شمﺎره ٢

١٢

اثر تركيبي دو هورمون گنادورلين و ﭘروستاگلندين بر

٧٢ - ٦٤

شهري

اول

 vulgarisو اثرات آن بر روي مواد مغذي ﭘساب

پيش شمﺎره ١

١١

بررسي ميزان رشدفيتوﭘﻼنكتون Chlorella

**

نمﺎيﻪ علمي ﻣعتبر

عنوا ن ﻣﻘﺎﻟﻪ

تﺎريخ انتشﺎر

تابستان
١٣٨٩

SID, ISC

ﻣهدي حفﺎر

ﻣحمدرضﺎ احمدي
ﻣﺎزيﺎر يحيوي
حﺎﻣد عبداﻟهي فيني

آبزيﺎن و شيﻼت

ﻣجلﻪ

ايران

٦٩ - ٦٢

اول

Brachionus plicatilis
در شرايط آزمايشگاهي

پيش شمﺎره ٣

١٤

تاثير دما و تغذيه جلبكي بر تراكم روتيفر

ﻣﺎزيﺎر يحيوي

پﺎييز ١٣٨٩

SID, ISC

عليرضﺎ سﺎﻻرزاده

حجت ا ...فروغي فرد
ﻣريم ﻣعزي

غﻼﻣعلي اكبرزاده

ﻣﻼحظﺎت

ﻣحمد جواد شعبﺎني
آبزيﺎن و شيﻼت

ﻣجلﻪ

ايران

٦١ - ٤٨

اول

گرگورهاي سنتي استان بوشهر )خليج فارس(

پيش شمﺎره ٣

١٥

بررسي تركيب گونه اي و فراواني ماهيان در

پﺎييز ١٣٨٩

SID, ISC

ﻣﺎزيﺎر يحيوي

كﺎﻣبوزيﺎ خورشيديﺎن
غﻼم ﻣرادي

حسين شﺎدكﺎﻣي

ﻣشخصﺎت نشريﻪ
رديف

نﺎم نشريﻪ

كشور

صفحﺎت

سﺎل

شمﺎره

يﺎ
شمﺎره و تﺎريخ گواهي
پذيرش

آبزيﺎن و شيﻼت

ﻣجلﻪ

ايران

١٩ - ١٣

)(Perinereis nuntia

اول

تركيبات شيميايي كرم ﭘرتار ﭘرنرئيﺲ نانتيا

اسﺎﻣي همكﺎران بﻪ ترتيب )شﺎﻣل نﺎم
ﻣتﻘﺎضي(

ادريس آزور
شمﺎره ٤

١٦

بررسي تاثير تيمارهاي غذايي مختلف بر روي

**

نمﺎيﻪ علمي ﻣعتبر

عنوا ن ﻣﻘﺎﻟﻪ

تﺎريخ انتشﺎر
)ﻣﺎه – سﺎل(

ﻣﺎزيﺎر يحيوي
زمستان ١٣٨٩

SID, ISC

عليرضﺎ سﺎﻻرزاده
پرويز زارع
ﻣجتبي نﺎدري

آبزيﺎن و شيﻼت

ﻣجلﻪ

ايران

زمستان ١٣٨٩

SID, ISC

ﻣيرﻣسعود سجﺎدي
ﻣﺎزيﺎر يحيوي
ﻣحمد اسدي

Iran

11 - 22

اول

Journal of
the Persian
Gulf

Ehsan Kamrani
2

١٨

Stock Assessment and Reproductive
Biology of the Blue Swimming Crab,
Portunus pelagicus in Bandar Abbas
Coastal Waters, Northern Persian Gulf

٧٠ - ٦٣

) mykissدر برابر استرس هاي محيطي

اول

ماهي قزل آﻻي رنگين كمان (Oncorhynchus

شمﺎره ٤

١٧

تاثير سطوح مختلف بتائين جيره بر مقاومت بچه

ﻣحمد نيروﻣند

December
2010

SID, ISC

Abdul Nabi Sabili
Maziar Yahyavi

ﻣﻼحظﺎت

Iran

Aida Khazaali

2862 - 2868

ISI

يﺎزدهم

Maryam Ehsanpour

February
2012

١٢

Ali Javadi

African Journal of

Majid Afkhami

Reza Khoshnood

Biotechnology

Maziar Yahyavi

Fatty acid composition in two sea
cucumber species, Holothuria scabra
and Holothuria leucospilata from
Qeshm Island (Persian Gulf)

١٩

Amin Mokhlesi

رديف

نﺎم نشريﻪ

كشور

صفحﺎت

سﺎل

عنوا ن ﻣﻘﺎﻟﻪ

Research

Determination of Heavy Metals (Cd,
Pb, Hg and Fe) in Two Commercial
Shrimps in Northern of Hormoz Strait

٢٠

Biology

٢٠١٢

Biological

ISI

Studies in

٢٠١٢

Annals of

ISI

Advanced

Hamed Darvishpour
Maziar Yahyavi
Felora Mohammadizadeh
Maryam Javadzadeh

1593 - 1599

٢٠١٢

253

ISI

245 -

Maziar Yahyavi
Majid Afkhami
Reza Khoshnood

٣

پذيرش

٤

**

شمﺎره

يﺎ
شمﺎره و تﺎريخ گواهي

ﻣشخصﺎت نشريﻪ

3

(اسﺎﻣي همكﺎران بﻪ ترتيب )شﺎﻣل نﺎم ﻣتﻘﺎضي

()ﻣﺎه – سﺎل

5

Effects of Vitamins A,C, E and their
Combination on Growth and Survival
of Litopenaeus vannamei Post larvae

٢١

New observation of a sea cucumber,
Holothuria (Thymiosycia) impatiens,
from Larak Island (Persian Gulf, Iran)

٢٢

Majid Afkhami
Aida Khazaali
Abdul-Reza Dabbagh
Maziar Yahyavi

انگليس

Maryam Ehsanpour

٥

ﻣﻼحظﺎت

نمﺎيﻪ علمي ﻣعتبر

تﺎريخ انتشﺎر

Maziar Yahyavi
Research

Annals of Biological

3

3597-3601

Amin Mokhlesi

7

٢٣

Fatty Acid Local Sea Cucumber
Species from Persian Gulf
)(Qeshm Island

Majid Afkhami

٢٠١٢

ISI

Maryam Ehsanpour
Aida Khazaali
Reza Khoshnood
Ali Javadi

شيﻼت ايران

ايران

٨٠ - ٧١

٢٠

بازماندگي ﭘست ﻻرو ميگوي وانامي

٤

٢٤

غير اشباع بلند زنجيره ) (HUFAروي رشد و

ﻣجلﻪ علمي

تاثير آرتمياي غني شده با ويتامين  Cو اسيدهاي چرب

ﻣحب علي سيستﺎني

زﻣستﺎن ١٣٩٠

ISC , CABI ,
ASFA, SID

ﻣشخصﺎت نشريﻪ

تﺎريخ انتشﺎر

رديف

نﺎم نشريﻪ

كشور

صفحﺎت

سﺎل

شمﺎره

يﺎ
شمﺎره و تﺎريخ گواهي

آبزيﺎن و شيﻼت

ﻣجلﻪ

ايران

٦٥ - ٥٧

ﻣﺎزيﺎر يحيوي
دوم

در برابر تنش هاي شوري و فرمالين

اسﺎﻣي همكﺎران بﻪ ترتيب )شﺎﻣل نﺎم ﻣتﻘﺎضي(

نسيم نجمي
٥

٢٥

بازماندگي و مقاومت ﻻرو ميگوي سفيد غربي

**

نمﺎيﻪ علمي ﻣعتبر

)ﻣﺎه – سﺎل(

پذيرش

بررسي اثر روتيفر غني شده با ﭘروبيوتيك بر ميزان

اﻣير هوشنگ بحري
اشكﺎن اژدهﺎكش

)(Litopenaeus vannamei

عنوا ن ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺎزيﺎر يحيوي

بهار ١٣٩٠

SID, ISC

فلورا ﻣحمدي زاده
حجت ا ...فروغي فرد
هوﻣن پور خسرو

ﻣﻼحظﺎت

عليرضﺎ افشﺎري
آبزيﺎن و شيﻼت

ﻣجلﻪ

ايران

٨-١

دوم

 suecicaدر تصفيه ﭘساب ثانويه شهري

٨

٢٦

بررسي فابليت ريز جلبك Tetraselmis

ﻣﺎزيﺎر يحيوي
زمستان ١٣٩٠

SID, ISC

ﻣير ﻣسعود سجﺎدي
حسينعلي شيبك
عيسي عبداﻟعليﺎن

آبزيﺎن و شيﻼت

ﻣجلﻪ

ايران

٣٧ - ٢٩

گلستان

دوم

ﭘرورش ميگوي سفيد غربي در منطقه گميشان استان

٨

٢٧

بررسي توزيع و تراكم ماكرو بنتوزها در مزارع

ﻣسعود سﻘلي

زمستان ١٣٩٠

SID, ISC

ﻣﺎزيﺎر يحيوي
سعيد يلﻘي
ﻣريم جوادي زاده

شيﻼت ايران

ايران
ﻣجلﻪ علمي

٤٦ - ٣٩

بيست و يكم

ﭘست ﻻروهاي ميگوي وانامي

١

٢٨

تاثير عصاره سير بر فاكتورهاي رشد و بازماندگي در

ISC , CABI , SID

بهﺎر ١٣٩١

ASFA,

عليرضﺎ سﺎﻻرزاده
ﻣﺎزيﺎر يحيوي
ﻣحمود حﺎفظيﻪ
حﺎﻣد درويش پور

ﻣشخصﺎت نشريﻪ
رديف

نﺎم نشريﻪ

كشور

سﺎل

شمﺎره

صفحﺎت

)ﻣﺎه – سﺎل(
يﺎ
شمﺎره و تﺎريخ گواهي پذيرش

**

نمﺎيﻪ علمي ﻣعتبر

عنوا ن ﻣﻘﺎﻟﻪ

تﺎريخ انتشﺎر

اسﺎﻣي همكﺎران بﻪ ترتيب )شﺎﻣل نﺎم ﻣتﻘﺎضي(

ﻣﻼحظﺎت

فصلنﺎﻣﻪ ﻣحيط زيست جﺎنوري

ايران

چهﺎرم

خليج فارس

تورج وﻟي نسب
١

٢٩

تنوع گونه اي ماهيان مناطق مرجاني جزيره ﻻرك در

شﺎدي خﺎتمي
پرويز توكلي كلور

بهار ١٣٩١

ﻣﺎزيﺎر يحيوي
سيﺎﻣك بهزادي
بيژن رجبي

شيﻼت ايران

ايران
ﻣجلﻪ علمي

١٠٠ - ٨٩

بيست و يكم

و تجمع رنگدانه در ﭘست ﻻرو ميگوي ﭘا سفيد

١

٣٠

تاثير رنگدانه آستازانتين بر كارايي رشد ،بازماندگي

بهار ١٣٩١

ISC , CABI , SID
ASFA,

عليرضﺎ سﺎﻻرزاده
ﻣﺎزيﺎر يحيوي
سعيد ﻣسنداني
ﻣحسن نيروﻣند

آبزيﺎن و شيﻼت

ﻣجلﻪ

ايران

آبزيﺎن و شيﻼت

ﻣجلﻪ

ايران

٢٠ - ٩

استخرهاي ﭘرورش ميگوي سايت گواتر

ﻣﺎزيﺎر يحيوي

ابواﻟﻘﺎسم حسن دوست
سوم

سفيد غربي بر روند شاخص هاي رشد و بقا در

بهار ١٣٩١

SID, ISC

عليرضﺎ سﺎﻻرزاده
ﻣحمود حﺎفظيﻪ

٩

٣٢

تاثير تراكم ذخيره سازي ﭘست ﻻروهاي ميگوي

٨-١

غني شده با عصاره سير

سوم

ﻻروهاي ميگوي سفيد غربي تغذيه شده از آرتمياي

٩

٣١

بررسي مقاومت به استرس شوري در ﭘست

ﻣريم جوادي زاده

بهﺎر ١٣٩١

SID, ISC

اﻣير هوشنگ بحري
ﻣﺎزيﺎر يحيوي

ﻣشخصﺎت نشريﻪ
رديف

نﺎم نشريﻪ

كشور

سﺎل

شمﺎره

صفحﺎت

)ﻣﺎه – سﺎل(
يﺎ
شمﺎره و تﺎريخ گواهي پذيرش

**

نمﺎيﻪ علمي ﻣعتبر

عنوا ن ﻣﻘﺎﻟﻪ

تﺎريخ انتشﺎر

اسﺎﻣي همكﺎران بﻪ ترتيب )شﺎﻣل نﺎم
ﻣتﻘﺎضي(

آيدا خزاعلي
آبزيﺎن و شيﻼت

ﻣجلﻪ

ايران

٤٤ - ٣٥

سوم

ﻻرك )خليج فارس(

١٠

٣٣

شناسايي گونه هاي خيار دريايي در اطراف جزيره

ﻣجيد افخمي
تابستان ١٣٩١

SID, ISC

كﺎظم درويش بسطﺎﻣي
ﻣﺎزيﺎر يحيوي
ﻣﺎني ﻣهين

دريﺎيي

ايران
ﻣجلﻪ علوم و فنون

شيﻼت

ﻣجلﻪ

ايران

٨٠ - ٧٣

شيﻼت

ﻣجلﻪ

ايران

٣٦ - ٢٩

گلستان

سﺎل ششم

ﭘرورش ميگوي سفيد غربي در منطقه گميشان استان

سﺎل هفتم

بررسي تركيب و فراواني ماكروبنتوزهاي استخرهاي

SID, ISC

اﻣير هوشنگ بحري
حجت اﻟﻪ فروغي فرد

زمستان١٣٩١

ﻣهرزاد شفيعي
SID, ISC

ﻣﺎزيﺎر يحيوي
عليرضﺎ يوسفي

ﻣسعود سﻘلي
١

٣٦

هاي جنسي متفاوت

ﭘاييز ١٣٩١

ﻣﺎزيﺎر يحيوي

نسيم نجمي

٤

٣٥

تعيين شاخص هاي تكثير ماهي گوﭘي در نسبت

٣٣ - ٢٥

ﭘست ﻻرو ميگوي ﭘا سفيد

دوره ١١

چرب غير اشباع بلند زنجيره بر رشد و بازماندگي

٣

٣٤

بررسي اثرات ناﭘلي آرتمياي غني شده با اسيدهاي

هوﻣن پورخسرو

بهﺎر ١٣٩٢

SID, ISC

ﻣﺎزيﺎر يحيوي
سعيد يلﻘي

ﻣﻼحظﺎت

ﻣشخصﺎت نشريﻪ
رديف

نﺎم نشريﻪ

كشور

صفحﺎت

سﺎل

شمﺎره

يﺎ

شمﺎره و تﺎريخ گواهي پذيرش
**

شيﻼت

ﻣجلﻪ

ايران

٥٠ - ٤٣

سﺎل هفتم

شده در شرايط آزمايشگاه

دوم

٣٧

تاثير دما و تغذيه جلبكي بر اندازه روتيفرهاي توليد

تابستان ١٣٩٢

نمﺎيﻪ علمي ﻣعتبر

عنوا ن ﻣﻘﺎﻟﻪ

تﺎريخ انتشﺎر
)ﻣﺎه – سﺎل(

SID, ISC

اسﺎﻣي همكﺎران بﻪ ترتيب )شﺎﻣل نﺎم
ﻣتﻘﺎضي(

حﺎﻣد عبداﻟهي فيني
ﻣﺎزيﺎر يحيوي

ﻣﻼحظﺎت

