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ردیف

محل کار
دانشگاه آزاد

9

اسلامی واحد
بوشهر
دانشگاه آزاد

2

اسلامی واحد
بوشهر

عنوان شغلی
هیأت علمی گروه
شیلات
مدیر کتابخانه و
انتشارات

شهر

بوشهر

بوشهر

تاریخ شروع به

تاریخ خاتمه

همکاري

همکاري

9807

قراردادي  پیمانی  رسمی سایر:

تاکنون

9818

نوع استخدام

پست سازمانی

9812

جدول اطلاعات و سوابق تحصیلی ( از دیپلم تا آخرین مدرک )
ردیف

مقطع

رشته

گرایش

9

دیپلم

علوم تجربی

-

90/67

2

کارشناسی

مهندسی منابع

شیلات

97/87

از تاریخ

تا تاریخ

کشور

شهر

معدل نام دانشگاه /مدرسه
دبیرستان سمیه

9878

9877

ایران

برازجان

دانشگاه صنعتی

9877 /7

9809/7

ایران

اصفهان

طبیعی
8

اصفهان

کارشناسی

مهندسی منابع

ارشد

طبیعی

دکتري

شیلات

شیلات

90/61

شیلات

91/87

دانشگاه تربیت
مدرس

9809/ 7

9808/98

ایران

تهران

دانشگاه آزاد واحد
7

علوم و تحقیقات

9800

9812/1

ایران

تهران

تهران
 0عنوان پایاننامه کارشناسی ارشد :تأثیر جاذب هاي غذایی بر رشد و بازماندگی میگوي سفید هندي()Fenneropenaeus indicus
عنوان پایاننامه دکتري :مطالعه تنوع ژنتیکی ماهی زمین کن دم نواری
1

(( )Platycephalus indicus(Linnaeus,1758در خلیج فارس با استفاده از نشانگرهای AFLP

 -9افتخارات آموزشی
دانشآموختگان رتبه اول
رتبه

مقطع

رشته و گرایش

دانشگاه

معدل

9

کارشناسی

مهندسی منابع طبیعی  -شیلات

دانشگاه صنعتی اصفهان

97/87

9

کارشناسی ارشد

مهندسی منابع طبیعی  -شیلات

دانشگاه تربیت مدرس

90/61

دکتري

شیلات

ب) استعداد درخشان 
ج) دانشجوي نمونه دانشگاهی 

توضیحات:
سال:

دانشگاه علوم و تحقیقات
تهران

از اعضاء استعدادهاي درخشان دانشگاه صنعتی اصفهان بوده ام.
توضیحات:

91/87

 -2افتخارات پژوهشی

الف ) مقالات چاپ شده علمی پژوهشی و علمی ترویجی
عنوان

عنوان مقاله

مجله

* نویسندگان

نمایه شده

مستخرج از

وضعیت پذیرش

تاریخ

در

مقطع

(ارسال/پذیرفته/چاپ)

پذیرش/چا

( ISCو ...

پ

)
9

تاثیر بتائین و متیونین درجیره بر تحریك غذاگیري
میگوي سفید هندي
( (Fenneropenaeus indicus

2

مقایسه تأثیر سه نوع همبند در پایداري غذاي میگو در آب

8

تاثیر جاذب هاي غذایی( بتائین و متیونین) در جیره بر رشد

کارشناسی

پژوهش و

حکیمه فکراندیش ،عبدالمحمد عابدیان

سازندگی در

کناري ،عباس متین فر ،نوذر منفرد و

امور دام و آبزیان

عباسعلی دهقانی

پژوهش و

حکیمه فکراندیش ،عبدالمحمد عابدیان

کارشناسی

سازندگی در

کناري ،نوذر منفرد و وجیهه اسکندري

ارشد

چاپ شده

9806

ارشد

چاپ شده

9807

امور دام و آبزیان
و بازماندگی بچه میگوي سفید هندي(
(Fenneropenaeus indicus

مجله علمی
پژوهشی

حکیمه فکراندیش ،عبدالمحمد عابدیان

کارشناسی

کناري و عباس متین فر

ارشد

چاپ شده

9800

دامپزشکی دانشگاه
آزاد سنندج

7

تشخیص افتراقی جمعیت ماهی زمینکن دمنواري (Platycephalus

زیست شناسی

حکیمه فکراندیش ،*9ابوالقاسم کمالی،9

)) indicus(Linnaeus,1758توسط خصوصیات ریختسنجی و

دریا دانشگه آزاد

سید جواد حسینی  2و مهدي

ریختشمارشی در سواحل ایرانی خلیج فارس

اهواز

سلطانی9

دکتري

چاپ شده

9812

2015
2015

چاپ شده

-

چاپ شده

-

ISI

ISI

Fekrandish H.1; Hosseini S.J.2*;
Kamali A.1; Soltani M.3
Ali Fakhri, Hakimeh
Fekrandish, Abdolrahim Pazira
and Alireza Rastgoo

Iranian Journal Assessing genetic diversity of populations of bartail flathead
of Fisheries (Platycephalus indicus Linnaeus, 1758) in the Northern part
of the Persian Gulf using AFLP markers
Sciences
Population structure, length-weight and length-length
Journal of
relationships of six populations of the Bartail Flathead
Threatened
Platycephalus indicus(Scorpaeniformes: Platycephalidae )
Taxa

5
6

along the Persian Gulf coastal waters

2015

2018

چاپ شده

-

چاپ شده

-

ISI
Hamed Mousavi-Sabet 1, Adeleh
Heidari 2 & Hakimeh Fekrandish 3
ISI

Hakimeh fekrandish, Razagh
Obeidi, Farshad Ghanbari

Journal of
Fisheries and
Aquatic
Science
Journal of
Advances in
Bioresearch

Length-Weight Relationship and Growth
Parameters of Kingfish (Scomberomorus
commerson) in the North of the Persian Gulf

7

Age structure and growth of (Cyprinion
tenuiradius 8 (Heckel, 1843) (Cyprinidae), in
southern Iran

8

ب) مقالات همایشی
برگزار

برگزار کننده

سطح همایش

نوع مقاله

بینالمللی/ملی

کام/خلاصه

ي
ایران

سال

* نویسندگان

9800

حکیمه فکراندیش

عنوان

عنوان مقاله

ردیف

کشور

توان تالاب ها در حذف فلزات سنگین آلاینده ها

9

همایش ملی

تاثیر جاذب هاي غذایی( بتائین و متیونین) در جیره بر

2

علوم دام و

(رشد و بازماندگی بچه میگوي سفید هندي

آبزیان

(Fenneropenaeus indicus

همایش

ل
دانشگاه آزاد

منطقه اي

کامل

اسلامی بوشهر

همایش منطقه اي
 محیط،شیلات
زیست و توسعه
پایدار

ایران

دانشگاه آزاد
اسلامی واحد
سنندج

ملی

خلاصه

9807

عبدالمحمد، )9(حکیمه فکراندیش
)8(فر

) و عباس متین2(عابدیان کناري

8

تأ ثیر جیره هاي مختلف بر میزان بیومس دافنی ماگنا

7

چالشها و راهکارهاي مدیریت ماهیگیري در زیست بوم
هاي آبی داخلی

6

همایش منطقه اي

مهتاب قریب خانی ،9حکیمه

فکراندیش2

9806

خلاصه

منطقه اي

دانشگاه آزاد

علوم و صنایع

اسلامی واحد آزاد

شیلاتی

شهر

همایش منطقه اي
اکوسیستم هاي آبی

حکیمه فکراندیش

9807

کامل

منطقه اي

دانشگاه آزاد

ایران

ایران

اسلامی بوشهر

داخلی ایران

نگرشی بر عوامل تهدید کننده بقاي مرجان ها درخلیج

همایش بین

حکیمه فکراندیش ،9راضیه رافعی، 2اعظم

فارس

المللی خلیج

رافعی8

9800

کامل

بین المللی

دانشگاه آزاد

ایران

اسلامی بوشهر

فارس
7

راهکارهاي حفاظت از ریف هاي مرجانی خلیج فارس

7

مروري بر موقعیت و اهمیت جزایر خلیج فارس

0

همایش بین

حکیمه فکراندیش ،9راضیه رافعی، 2اعظم

المللی خلیج

رافعی8

9800

کامل

بین المللی

دانشگاه آزاد

ایران

اسلامی بوشهر

فارس
همایش منطقه اي محمد ساکی انتظامی ،حکیمه فکراندیش،
خلیج فارس

عبدالعزیز نیانی و سعیده ساکی انتظامی

بررسی تغییرات فصلی و پراکنش دو گروه عمده از

پنجمین همایش

وجیهه اسکندري ،مریم فلاحی ،راضیه

نرمتنان در آب هاي دور از ساحل استان هرمزگان

سراسري علوم

قیومی و حکیمه فکراندیش

( جزیره قشم – نایبند)

پایه باشگاه

9807

کامل

منطقه اي

دانشگاه آزاد

ایران

اسلامی بوشهر
9806

خلاصه

ملی

دانشگاه آزاد

ایران

اسلامی واحد قائم
شهر

پژوهشگران
جوان
برآورد زي توده فیتوپلانکتونی با توجه به خصوصیات

سمینار ملی

عباسعلی دهقانی ،حکیمه فکراندیش،

1

فیزیکوشیمیایی آب در تالاب پریشان

زیست شناسی

نوذر منفرد و وحید یگانه

98

بررسی روش صید گوشگیر در دریاي عمان

همایش منطقه اي

محمد ساکی انتظامی ،حکیمه فکراندیش

علوم زیستی

و عبدالعزیز نیانی

99

روش هاي تولید انبوه بیومس اسفنج ها جهت استحصال

اولین همایش

حکیمه فکراندیش

9807

خلاصه

ملی

دانشگاه آزاد

ایران

اسلامی واحد مرند
9800

کامل

منطقه اي

دانشگاه آزاد اسلامی

ایران

واحد دامغان

9801

کامل

ملی

دانشگاه آزاد

ایران

داروي ضد سرطان

ملی علوم ابزیان.

مقایسه تاثیر جیره تجاري با جیره هاي حاوي جاذب هاي

سومین همایش

غذایی( بتائین و متیونین) بر شاخص هاي رشد بچه

میگوي ایران.

میگوي سفید هندي ( (Fenneropenaeus

بوشهر

اسلامی واحد
بوشهر

92

98

حکیمه فکراندیش ،عباس متین فر

9801

خلاصه

ملی

تحقیقات شیلات

ایران

ایران

indicus
شناسایی نوع ،پراکنش و تغییرات فصلی ماکروبنتوزهاي

هماش ملی

رودخانه باهوش

آبزیان

بررسی رابطه طول – وزن ماهی زمین کن در صیدگاه

سومین کنفرانس

حکیمه فکراندیش،حامد موسوي ثابت و

بحرکان

ماهی شناسی

عادله حیدري

حکیمه فکراندیش ،معصومه حیدري

9818

کامل

ملی

دانشگاه آزاد

ایران

اسلامی واحد
لاهیجان

97

9817

خلاصه

ملی

دانشگاه شیراز

ایران

ایران
96

ASSESSING
GENETIC
DIVERSITY
OF
POPULATIONS OF OBTUSE BARRACUDA
Sphyraena obtusata IN THE NORTHERN PART OF
THE PERSIAN GULF USING AFLP MARKERS

97

Study of morphometric and meristic
characters variation whitefin wolf herring in
costal of Persian gulf

97

بررسی مقایسه اي ویژگیهاي ریخت سنجی و شمارشی ماهی زمین

MIDDLE
EAST and
CENTRAL
ASIA
AQUACULT
URE 2015
MIDDLE
EAST and
CENTRAL
ASIA
AQUACULT
URE 2015

کن دم نواري

همایش ملی علوم

)) (Platycephalus indicus(Linnaeus,1758در آبهاي ایرانی

جانوري

Fereshteh Hayat*, Hakimeh
Fekrandish, and Jale Mohajeri
Borazjani

2896

خلاصه

بین المللی

Sara Tokili*, Hakimeh
Fekrandish, and Hamed
Mousavi Sabet

2896

خلاصه

بین المللی

حکیمه فکراندیش ،سید حامد موسوي ثابت

6931

خلاصه

ملی

Hosted by Iran
Fisheries
Science
research
Institute
)(IFSRO
Hosted by Iran
Fisheries
Science
research
Institute
)(IFSRO

ایران

ایران

دانشگاه شهرکرد ایران

خلیج فارس

90

تشخیص افتراقی جمعیت ماهی خارو باله سفید

همایش ملی علوم

حکیمه فکراندیش ،سید حامد موسوي ثابت ،

6931

خلاصه

ملی

دانشگاه شهرکرد ایران

( Chirocentrus nudus (Swinson ، 1839توسط

جانوري

سارا توکیلی

خصوصیات ریخت سنجی و ریخت شمارشی در سواحل ایرانی
خلیج فارس

91

مطالعه اثر زمان و دماهای مختلف هیدرولیز بر ویژگیهای
پروتئین هیدرولیز شده ضایعات ماهی کپور نقرهای
()Hypophthalmichthys molitrix

سومین کنگره ماي

حکیمه فکراندیش ،غلامرضا منصوری

6931

ملی

کامل

توسعه و ترویج
مهندسی کشاورزي

انجمن توسعه و
ترویج علوم و فنون
بنیادین

ایران

و علوم خاک ایران

28

ارزیابی فعالیت آنتیاکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده ضایعات

سومین کنگره ماي

حکیمه فکراندیش،

ماهی کپور معمولی

توسعه و ترویج

اکبر تاج الدین

)) ( Cyprinus carpio (Linnaeus 1758با استفاده از آنزیم

مهندسی کشاورزي

آلکالاز و آنزیمهای درون بافتی

29
22

6931

ملی

کامل

انجمن توسعه و
ترویج علوم و فنون
بنیادین

ایران

و علوم خاک ایران

مطالعه تنوع ژنتیکی ماهی صبور در خلیج فارس با استفاده از

ششمین کنفرانس ملی

حکیمه فکراندیش،

نشانگرهایAFLP

ماهی شناسی ایران

حسین ماهری

مطالعه ویژگی هاي پروتئین هیدرولیز شده ضایعات ماهی کپور نقرهاي

دومین همایش ملی

حکیمه فکراندیش،

( )Hypophthalmichthys molitrixبا استفاده از آنزیم آلکالاز

آبزی پروری و محیط

غلامرضا منصوری

6931

ملی

چکیده

دانشگاه باهنر

ایران

کرمان
6931

کامل

ملی

موسسه تحقیقات

ایران

علوم شیلاتی

های محصور

کشور -پژوهشکده
اکولوژی دریای
خزر

28

مطالعه تأثیر آب انار بر خصوصیات شیمیایی ،اکسیداتیو و
حسی ماریناد ماهی مید پشت سبز

(Chelon subviridis

)) (Valenciennes, 1835نگهداری شده در یخچال

دومین همایش ملی
آبزی پروری و محیط

حکیمه فکراندیش ،انیسه جمشیدی،

6931

کامل

ملی

زینب نیدی

موسسه تحقیقات

ایران

علوم شیلاتی

های محصور

کشور -پژوهشکده
اکولوژی دریای
خزر

27

بررسی رفتار و آگاهی شهروندان بوشهري نسبت به مصرف میگو دومین همایش ملی
وحشی و پرورشی

آبزی پروری و محیط

حکیمه فکراندیش،
شریعت دارایی

6931

کامل

ملی

موسسه تحقیقات

ایران

های محصور

علوم شیلاتی
کشور -پژوهشکده
اکولوژی دریای
خزر

26

اثر صمغ کارژینان افزوده شده به لعاب ناگت ماهی سارم
( )Scomberoides commersonnianusبر مقدار جذب روغن

دومین همایش ملی
آبزی پروری و محیط

حکیمه فکراندیش ،انیسه جمشیدی  ، ،سپیده

6931

کامل

ملی

شیرکو

موسسه تحقیقات

ایران

علوم شیلاتی

های محصور

کشور -پژوهشکده

و ویژگیهاي فیزیکی آن

اکولوژی دریای
خزر

27

شناسایی ماهی خارو باله سفید (NUDUS CHIROCENTRUS

اولین همایش ملی

حکیمه فکراندیش،

( (1839,SWINSONبا استفاده از روش دی ان ای بارکدینگ در

توسعه پایدار خلیج

عمت یزدان پناه

سواحل خلیج فارس

فارس(اکوسیستم

6931

کامل

ملی

دانشگاه خلیج

ایران

فارس بوشهر

های حساس)

27

20

مطالعه اثر عصاره هاي مختلف ( آبی  ،اتانولی  ،متانولی و کلروفرمی

دومین همایش ملی

حکیمه فکراندیش ،ژاله مهاجری برازجانی ،راضیه

) گیاه هندوانه ابوجهل ( ) Citrullus colocynthisبر روي

حفاظت از ماهیان

کهنسال

باکتري استرپتوکوکوس اینایی ) ، )Streptococcus iniae

بومزاد ایران؛ با

آئروموناس هیدروفیلا ) (Aeromonas hydrophilaو

تاکید بر ماهیان

لاکتوکوکوس گارویه ( ،)Lactococcus garvieaeجدا شده از

حوضه آبریز دریاي

ماهی قزل آلاي رنگین کمان((Oncorhynchus mykiss

خزر

دومین همایش ملی
تاثیر غلظت هاي مختلف ژل آلوئه ورا بر شاخص هاي حسی ،میکروبی و

حکیمه فکراندیش ،ژاله مهاجری برازجانی ،زهرا

شیمیایی ماهی سی باس آسیایی ())Lates calarifer (Bloch,1790حفاظت از ماهیان

استوانی

نگهداري شده در فریزر  -90درجه سانتی گراد

6933

6933

چکیده

چکیده

ملی

ملی

دانشگاه گیلان

دانشگاه گیلان

ایران

ایران

بومزاد ایران؛ با
تاکید بر ماهیان
حوضه آبریز دریاي
خزر
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بررسی اثرات ضداکسیداسیونی و ضد باکتریایی پوشش آلژینات

دومین همایش ملی

حکیمه فکراندیش ،انیسه جمشیدی ،فاطمه مهدوی

6933

چکیده

ملی

دانشگاه گیلان

ایران

سدیم کاراگینان به همراه اسانس مرزه خوزستانی(khuzistanica

حفاظت از ماهیان

 )Saturejaبرافزایش نگهداري برگر ماهی بنی( ( Gunther,

بومزاد ایران؛ با

) Barbus sharpeyi)1874در طول نگهداري در دماي یخچال

تاکید بر ماهیان

7±9 ºC

حوضه آبریز دریاي
خزر

راهنمایی پروژه ،پایان نامه و رساله دانشجویی خاتمه یافته
ردیف

عنوان پروژه،پایان نامه و رساله

نام دانشجو

مقطع

تاریخ دفاع

سمت

9

بررسی پروفایل اسیدهاي چرب ریزجلبك کیتوسروس

فاطمه حاجب

کارشناسی ارشد

9817

راهنما

) )muelleri cheatocerosدر فازهاي مختلف در روش
کشت دسته اي
2

شناسایی ماهی خارو باله سفید ( Chirocentrus

عصمت یزدان پرست

کارشناسی ارشد

9817

راهنما

1839,Swinson(nudusبا استفاده از روش دي ان اي
بارکدینگ در سواحل خلیج فارس
8

مطالعه تنوع ژنتیکی ماهی کوتر دهان زرد Sphyraena

فرشته حیات

کارشناسی ارشد

9817

راهنما

)obtusata(Cuvier, 1829در خلیج فارس و دریاي عمان
با استفاده از نشانگرهاي AFLP
7

مطالعه تنوع خصوصیات ریخت سنجی و ریخت شمارشی ماهی

سارا توکیلی

کارشناسی ارشد

9817

راهنما

خارو باله سفید ،Chirocentrus nudus (Swinson
(1393
در سواحل خلیج فارس
6

مطالعه اثر زمان و دماهاي مختلف هیدرولیز بر ویژگیهاي پروتئین
هیدرولیز شده ضایعات ماهی کپور نقرهاي
()Hypophthalmichthys molitrix

غلامرضا منصوري

کارشناسی ارشد

9816

راهنما

7

ارزیابی فعالیت آنتیاکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده ضایعات

اکبر تاج الدین

کارشناسی ارشد

9816

راهنما

ماهی کپور معمولی از استفاده با )))Linnaeus 1758
(Cyprinus carpioآنزیم آلکاالز و آنزیمهاي درون بافتی
7

بررسی درصدهاي مختلف آنزیم آلکاالز بر ویژگیهاي پروتئین

مهدي زارعی

کارشناسی ارشد

9816

راهنما

هیدرولیز شده ضایعات ماهی کپور نقرهاي
0

()Hypophthalmichthys molitrix
طالعه تنوع ژنتیکی ماهی صبور در خلیج فارس با استفاده از

حسین ماهري

کارشناسی ارشد

9816

راهنما

نشانگرهايAFLP
1

تاثیر غلظت هاي مختلف ژل آلوئه ورابر شاخص هاي حسی،
میکروبی وشیمیایی ماهی سی باس آسیایی(Lates calarifer
)(Bloch,1790نگهداري شده در فریزر  -90درجه سانتی گراد

زهرا استوانی

کارشناسی ارشد

9817

راهنما

ج )طرح هاي پژوهشی:

-9بررسی تنوع گونه اي ماهی سیاه لوتك
مجري طرح:
حکیمه فکراندیش (هیات علمی دانشگاه آزاد واحد بوشهر)
همکار طرح:
دکتر عبدالرحیم پذیرا (هیات علمی دانشگاه آزاد واحد بوشهر)

نام و نام خانوادگی  :حکیمه فکراندیش

تاریخ تکمیل9788/2/92

امضا

