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فارسی
 مطالعه خکوین ایپوفیز ر ماای سفین.1388 .ر. م،آقا معالی

. ف، مشایمی، . د، شعبانی پور،.آ، عتباخی-1

.43 -34 ،88  نشریه امپزشکی.( قبل از خفریخ خمم خا انگام بلوغRutilus frisii kutum)
 خغییرات اسدوخیکی پالسدای خود طی مراحال خکاوینی.1389.ا، سواری. د، شعبانی پور،. ب،  حینری-2
573-560 : 23، مجله زیست شناسی ایراد.Rutilus frisii kutumا سیت ماای سفین ریای خزر
 بررسی اثرات ساطوح ممتلاچ چربای بار ر ی.1389 .  ه, خا م. ح، زمانی،. شعبانی پور د،.ح،  نویریاد-3
(Rutulus frisii kutum, Kamenskii,1901)-معیاراای شاخص رشن بچه ماای سفین جنوب ریای خزر
.42-35 :)3( 20،پژ اش سازننگی

 -3یا ری ،. ،شعبانی پور ،د .حینری ،ب .1389 ..شرایط بهینه مایی جهت ماننگاری ،خولین مثل رشان
طولی پونتوگامار س ریای خزر ).151-141 :3 .(Pontogamarus maeoticus) (Sowinsky, 1894
 -4رحدانی ،ه ،.شعبانی پور ،د ر ضاخی ،ع .1393 .پاسخ اپتوموخوری ر ماای گورخری ) (Danio rerioبه
محرک سیاه– سفین ،سبز-خاکستری

قرمز -خاکستری .مجله علوم

فنود ریایی،

ره ،) 3(،31

بهار.1393
 -5حینری ،ب ،.شعبانی پور ,د.

زارع ،ف .1393 .مطالعه فراینن آبگیری خمدک ماای قز آالی رنگین

کداد ) (Oncorhynchus mykissطی خکوین آد  .پژ اشهای جانوری.238 -227 :)2(27 ،

 -6آزا کار لنگر ی ،ی.

شعبانی پور،د .1392 .بررسی صفات گامار س ریای خزر ( Pontogammarus

 )maeoticusاجزای ضدائم اانی آد ر خصا یر میکر سکوپ الکتر نی نگاره ) .(SEMفیزیولوژی
بیوخکنولوژی آبزیاد .سا ا  ،شداره

م.93-81 ،

 -7شعبانی پور،د ،.عسکری حصنی ،م.

محدنی ،م .1391 .مطالعه خاثیر ما بر پوست اننازی

خلفات

خرچنگ راز آب شیرین ) . (Astacus lepodactylusمجله زیست شناسی ایراد.73-64 : )5(25 ،
 -8حقی ،د.

شعبانی پور ،د . 1398 .مقایسه الیه بننی شبکیه چشم ر جنین ،الر

بالغ شاکولی

) . Alburnus chalcoides (Guldenstadt, 1772پژ اش اای ماای شناسی کاربر ی.16-1 : )1(7 ،
 -9حسین زا ه  ،ز ،.شعبانی پور ،د ،.جرجانی ،ع .گلزاریاد پور ،ک .1393 .ساختداد خرخیب گیرننه اای
نوری ر شبکیه چشم شگ ماای ) .Alosa branschikowi (Borodin,1904فیزیولوژی

بیوخکنولوژی

آبزیاد.99-83 :)4(2 ،
 -10مقنم ،ع ،.عریاد ،ش .شعبانی پور ،د .1395 .بررسی ریز ساختار ز نا ر یاخا ر خمدک قز آالی رنگین
کداد ) (Oncorhynchus mykissاز انگام پینایش خا پس از لقاح .اقیانوس شناسی.85-77 :)25(7 ،
 -11مقنم ،ع ،.عریاد ،ش .شعبانی پور ،د .1393 .مقایسه ریز ساختار ز نا ر یاخا ر خمدک رسینه لقاح
یافته کپور نقره ای )(Hypophthalmichthys molitrix

مولی ) .(Poecilia sphenopsفیزیولوژی

بیوخکنولوژی آبزیاد.60-47 :)2( 2 ،
 -12بررسی اثرات فلزات سنگین سرب و جیوه بر روی غدد اینتررینال ماهی کپورمعمولی))Cyprinus carpio

ادایشها
1-M.Abbasi and N Shabanipour.2009.The effect of synthetic growth promotor on
fish and urine composition. AQUATIC BIODIVERSITY INTERNATIONAL CONFERENCE.
ROMANIA.

 -2شعبانی پور  ،د.1378 .اثرت بافت شناختی ر کسارز د( ) Roxarsoneبر ر ی  6نوع بافت ماای کپور
معدولی ( .) Cyprinus Carpioاشتدین کنفرانس سراسری زیست شناسی.
 -3شعبانی پور  ،د ، .آقا معالی ،م . 1379.بررسی  3نیتر  4 -اینر کسی فنیل آرسونیک اسین ر رشن
خیالپیا )  . (Tilapia mossambicaنهدین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایراد.
 -4شعبانی پور  ،د . 1381.بررسی میکر آناخومی آبشش ماای قز آالی رنگین کداد (Onchorhynchus
)mykiss

به ر ش قالبگیری عر ق .ا لین کنفرانس علوم خنوع زیستی جانوری ایراد.

 -5حینری ب ،.شعبانی پور د ،.آقا معالی م .سر پناه م .1383.مطالعه  zona radiataر مراحل پایاد رشن
خمدک ر ماای کفا طالیی  ) Risso 1810( ) Mugilidae( Liza aurataر ریای خزر .از ادین
کنفرانس سراسری زیست شناسی ایراد.
 -6خوخونی م،.شعبا نی پور د ،.میرزا جانی ع .باقری .س.1383 .مطالعه اثر خغییر طو ر ز ر میزاد بار ری
)  ( ( Mnemiopsis leidyiشانه ار ریای خزر).
 -7مریم غالمی نا ر شعبانی پور

کپور()Cyprinus carpio

از ادین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایراد.

علی اصغر خانی پور .1386.مقایسه سلولهای شبکیه چشم ماای

ار ک ماای ( )Esox luciusبا خاکین بر سلولهای ممر طی .مین کنفرانس

سراسری علوم جانوری.
 -8مریم ضرغامی نا ر شعبانی پور
خزر.

حدین نویریاد  .1386.خاثیر خرکیبات غذایی ممتلچ ر رشن گامار س ریای

مین کنفرانس سراسری علوم جانوری.

 -9اکرم سا ات نعیدی ،نا ر شعبانی پور

علی ر ضاخی .1386.بررسی ساختار عر ق آبشش

فیتوفاگ( )Hypophthalmicths molitrixبوسیله ر ش قالب گیری عر ق.

جانوری.

ر ماای

مین کنفرانس سراسری علوم

 -10لیال یا ری نا ر شعبانی پور حدین نویریاد .1386 .میزاد بقاء ماننگاری گامار س( Pontogammarus
 )maeoticusریای خزر ر مااای ممتلچ .مین کنفرانس سراسری علوم جانوری.
 -11عباسی مریم شعبانی پورنا ر .1387.ر ش جدع آ ری ا رار ر ماای.پانز ادین کنفرانس سراسری سومین
کنفرانس بین الدللی زیست شناسی ایراد.
 -12سینه نرگس حسینی نا ر شعبانی پور

بهر ز حینری .1387 .مطالعه بافتی ساختار  zona radiateطی

مراحل رسینگی ا سیت ر ماای سفین ریای خزر( .)Rutulus frisii kutumپانز ادین کنفرانس سراسری

سومین کنفرانس بین الدللی زیست شناسی ایراد.
 -13االه رحدانی  ،نا ر شعبانی پور علی ر ضاخی  .1387.پاسخ اپتومتری ر ارزیابی رفتار بینایی ماای گورخری.
پانز ادین کنفرانس سراسری سومین کنفرانس بین الدللی زیست شناسی ایراد.
 -14فاطده نظر حقیقی

نا ر شعبانی پور .1387.مطالعه مراحل خولین مثل آمفی پو )ناجورپایاد( ریای

خزر( .(Pontogammarus maeoticusپانز ادین کنفرانس سراسری سومین کنفرانس بین الدللی زیست
شناسی ایراد.
نا ر شعبانی پور .1387 .جدع آ ری ا رار ماایاد . .پانز ادین کنفرانس سراسری

 -15مریم عباسی

سومین

کنفرانس بین الدللی زیست شناسی ایراد.
-16علی مقنم ،شهربانو عریاد
(کپور علفموار)

نا ر شعبانی پور .1393 .مقایسه ریز ساختار ز نا ر یتا ز خمدک ماای خمم گذار

زننه زا (مولی) .اجنادین کنگره ملی

ششدین کنگره بین الدللی زیست شناسی .انشگاه

خوارزمی.
 -17سدیه کریدی ،نا ر شعبانی پور صنیقه سدیعی .1393 .نواع سلولهای ممر طی شبکیه چشم ماای گورخری
Danio rerioبر اساس حضور ر نور خک رنگ .اجنادین کنگره ملی ششدین کنگره بین الدللی زیست شناسی.
انشگاه خوارزمی.

عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد

 -1مطالعه آناخومی آبشش ر ماایاد استموانی به سیله ر ش قالب گیری عر ق ر ارخباط با قابلیتهای
فیزیولوژیکی خنفس
 -2مطالعه خکوین ایپوفیز ر ماای سفین قبل از خفریخ خمم خا انگام بلوغ
 -3مطالعه آناخومی اننامهای ماای بن د کابن گشایی با استفا ه از ر ش MRI
 -4اثر نور خاریکی بر شبکیه چشم ماای خشمیص رنگ بینی آد

 -5مطالعه اثرات ما شوری بر ر ی پوست اننازی خرچنگ راز آب شیرین
 -6بررسی مراحل خکاملی خمدناد قبل از خمدریزی امکاد خکثیر مصنوعی ماای کفا

ریای خزر

(

گونه ا راخوس )
 -7بررسی خاثیر خغییرات شوری

ره اای ممتلچ نوری بر میزاد خمم خولین شنه خوسط Mnemiopsis leidyi

 -8مطالعه ر نن گنا ژنز ماایاد از د بر د ) ( Asipenser stellateپر رشی ر شرایط خغذیه با جیره اای
ممتلچ غذایی
 -9بیولوژی عدومی عا ات خغذیه ای آمفی پو ( ناجور پایاد) ریای خزر( )Pontogammarus maeoticus
 -10مطالعه مراحل خولین مثل آمفی پو (ناجورپایاد) ریای خزر ( )Pontogammarus maeoticus
 -11مطالعه سازگاری خکثیر آمفی پو (ناجورپایاد) ریای خزر ( )Pontogammarus maeoticus
 -12خغییرات رفتاری  Zebrafishخحت خاثیر عوامل محیطی
 -13مطالعه بافتی ساختار  Zona radiataر خمدک
 )frisii kutumکپور معدولی (... Cyprinus

گونه از کپور ماایاد ؛ ماای سفین ریای خزر ( Rutilus

 -14مکانیسم ریافت محرکاای صوخی مکانیکی ر ماایاد فاقن خط جانبی

 -15اثر ایپوکسی بر ساختار آبشش ماای کپور معدولی()Cyprinus carpio
 -16اینر کربن اای آر ماخیک چنن حلقه ای ر صنف ( )Amiantis umbonellaزیستگاه انها ر زیست بوم
حرا استاد بوشهر

 -17بررسی مقایسه ای خشمیص یازینود ر بافت اای ماایچه  ،کبن کلیاه مااای کپاور معداولی( Cyprinus
 )carpioاز مصب ر خانه بابلر
 -18خاثیر رشن اننه اای شیدیایی بر بافت کبن کلیه ماای خغییرات شیدیایی ا رار
 -19مقایسه فرآینن آبگیری ر ا سیت ماایاد ر خانه ای ،ر کوچ

ریایی

 -20بررسی خرخیب سلولی شبکیه ماای کفا طالیی () Liza aurata
 -21مطالعه بافتی ساختار Zona radiataرا سیت ماای گورخری()Danio rerio
 -22مطالعه بافتی ساختار Zona radiataرا سیت(Poecilia reticulata ) guppy

 -23بررسی خرخیب سلولی بافت شبکیه چشم ماای کیلکای معدولی()Clupeonella cultriventris

 -24استفا ه از شبکه  Trussر خنوع ریمتی شاه کولی جنوب ریای خزر
 -25ارزیابی بر ادکنش اثرات فلزات سنگین (سرب،کا میوم مس) ر محیط کنتر شنه با استفا ه از من شابکه
عصبی
 -26ارزیابی بر ادکنش اثرات فلزات سنگین (مس ،ر ی جیوه)) ر محیط کنتر شنه با اساتفا ه از مان شابکه
عصبی
 -27مطالعه مکانیسم ریافت محرکهای صوخی مکانیکی ر ماایاد فاقن خط جانبی
 -28بررسی قابلیت خحدل ایپوکسی ر ماای کپور معدولی ) (Cyprinus carpioاز طریق مطالعه بافتی

 -29مطالعه خغییرات خود انگام مقابله با کدبو اکسیژد ر ماای کپور معدولی ()Cyprinus carpio
 -30خعیین حساسیت انواع سلولهای ممر طی شبکیه چشم ماای گورخری ) (Danio rerioبراساس رخینوموخاور ر
حضور نور خک رنگ
 -31مطالعه فرا انی رژیم غذایی شگ ماایاد ) (Alosaر سواحل جنوبی ریای خزر (منطقه شرق گیالد

 -32ررسی اثرات فلزات سنگین سرب و جیوه بر روی غدد اینتررینال ماهی کپورمعمولی))Cyprinus carpio
 -33مقایسه عوارض و تعیین دوز موثر لیدوکائین ،منتا -روغن میخک -عصاره سنبلالطیب و مریمگلیی بیه عنیواا میاده
بیهوش کنندهی گورخرماهی(Danio rerio
 -34بررسی قابلیت سازش ) (Pontogammarus maeoticusبه تغییرات شوری در شرایط جمعیت متراکم
 -35بررسی تولیدمثل گاماروس دریای خزر )( Pontogammarus maeoticusدر شرایط جمعیت متراکم
 -36مطالعه بافت شناسی ساختار Zona radiataدراووسیت تاسماهی سیبری)(Acipenser baerii
 -37بررسی آنزیم های گوارشی در سه گونه از کپور ماهیاا و ارتباط آنها با رژیم غذایی
 -38مطالعه ریمت شناختی اکولوژیکی گا

ریایی با خاکین بر ندونه موجو

ر Dugong

dugonخلیج فارس
 -39مقایسه عوارض و تعیین دوز موثر لیدوکائین ،منتا -روغن میخک -عصاره سنبلالطیب و مریم گلی به عنواا ماده
بیهوش کنندهی گورخرماهی)(Danio rerio
 -40مطالعه بافت شناسی و مقایسه ساختار زونا ردیاتا در مراحل رشد اووسیت ماهی مفال اوراتوس  Liza aurataو
کفال سالینس Liza salience
 -41یررسی نمو زونا ردیاتا از بدو ظهور تا پس از لقاح تخمک در ماهی گورخری Danio rerio

عنا ین رساله انشجویاد کترا
-1
-2
-3
-4
-5
-6

بررسی اکو مورفولوژیک و اکوفیزیولوژی اووسیت ماهی سفید در سواحل جنوبی دریای خزر
نتوژنی شبکیه و عدسی از مرحله جنینی تا بلوغ در ماهی شاهکولی(Alburnus chalcoides
مراحل تکوین چشم ماهی سفید ) (Rutilus kutumاز مرحله پس لقاحی تا بلوغ
مدلسازی عوامل محیطی تاثیر گذار بر گسترش فراوانی صید کیلکا ماهیاا ( )Pisces: Clupeidaeدر ناحییه
جنوبی دریای خزر.
تعیین میزاا تجمع زیستی و بررسی میکروسکوپی اثر آالینده  LASدر بافتهای کبید  ،کلییه و آبشی میاهی
سفید ( )Rutilus frisii kutumدریای خزر.
بررسی مقایسه ای فرا ریخت شناسی زونا ردیاتا در تخمک ماهی های تخم گذار و زنیده زا از زمیاا تشیکیل تیا
پس از لقاح.

بیری ادایش
مین کنفرانس سراسری علوم جانوری

-1

بیر اجرایی

-2

بیر علدی ادایش ملی علوم جانوراد آبزی

 سر بیر مجله علدی فیزیولوژی بیو خکنولوژی آبزیاد
 عضوایات خحریریه مجله پژ اشهای جانوری (انجدن زیست شناسی ایراد)
 عضو ایات خحریریه مجله زیست شناسی ایراد ( انشگاه مازننراد )

فعالیت اجرایی
 -1مدیر گروه زیست شناسی به مدت  10سال
 -2رییس دانشکده علوم پایه به مدت  7سال

