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عضو هيئت علمي گروه پژوهشي اکولوژی و سيستماتيك گياهي پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهي-1380
1392



عضو شورای علمي گروه پژوهشي اکولوژی و سيستماتيك گياهي پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد
دانشگاهي -1391تا کنون
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عضو کميته علمي نخستين همایش ملي جلبك شناسي ایران.1390 ،



عضو کميته اجرایي کنفرانس ملي حفاظت محيط زیست .1395 ،
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عضو کميته علمي اولين همایش بين المللي و سومين همایش ملي طب پيشگيری ،بهداشت ،امداد و درمان دریایي
برروی شناورهای سطحي و زیر سطحي.1393 ،



عضو کميته علمي دومين همایش بين المللي و چهارمين همایش ملي طب پيشگيری ،بهداشت ،امداد درمان دریایي
بر روی شناورهای سطحي و زیر سطحي.1395 ،

کنفرانس ها :
-1کنفرانس هاي داخلی
.1

جلبكهای قلعه سليمان (استان قم) گزارش چند گونه از سيانوباکتریها ،کلروفيتا و کریزوفيتای اپيپليك و

اپيدافيك(هفتمين کنفرانس سراسری زیستشناسي ایران ـ دانشگاه اصفهان . )1377
 .2تأثير شدتهای مختلف نور سفيد برميزان بتاکاروتن در جلبك سبز دوناليال( Dunaliella sp.ششمين همایش علومدارویي
ایران ـ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان .)1377
 .3مدیریت پژوهشهای کاربردی سيانوباکتریا ـ موانع شکلگيری و راهکارها (اولين کنگره بيولوژی کاربردی ایران ـ دانشگاه آزاد
اسالمي واحد مشهد .)1379
 .4بررسي تاکسونوميك سيانوفيتهای شاليزار در استان گلستان (نهمين کنفرانس زیستشناسي ایران ،دانشگاه تهران .)1379
 .5بررسي تاثير شدتهای نوری محدود ،بررشد ،فرکانس هتروسيست و وضعيت رنگيزهای Fischerella (Cyanobacteria/
)(stigonematalesدهمين کنفرانس زیستشناسي ایران ،دانشگاه شيراز .)1380
 .6بررسي تأثير شدتهای نوری بر تغييرات مرفولوژیك ( Fischerella ambiguaeاولين کنفرانس علوم و تنوع زیستي
گياهيایران دانشگاه تهران .)1381
 .7نشان ویژه سازی سيانوباکتری Nostoc muscuorum PTCC 1635و Fishcerella ambiguae PTCC 1636
جمعآوری شده از شاليزارهای استان گلستان ـ نگرش اکوفيزیولوژیك (یازدهمينکنفرانس سراسری زیستشناسي ایران ،دانشگاه
اروميه .)1382
 .8توسعه روش های بيولوژیکي در کشاورزی مدرن (اولين سمينار ملي توسعه صنایع کود شيميایي و آفتکشهای نباتي ،دانشگاه
علم و صنعت ایران ،خرداد .)1383
 .9جداسازی ،خالصسازی و بررسي مرفولوژیکي فيتوپالنکتون کيتوسروس کالسيترنس از خورتياب (دوازدهمين کنفرانس
زیستشناسي ایران ،دانشگاه همدان ،شهریور .)1383

2

 .10شناسایي سيانوباکتری های غالب در نواحي آلوده به ترکيبات نفتي استان خوزستان( ،اولين همایش ملي زیست شناسي گياهي،
دانشگاه پيام نور مرکز تالش ،مرداد .)1387
 .11مطالعه و بررسي نقش پلي مرهای خارجي در سيانوباکتریها( دومين همایش ملي ميکروبيولوژی کاربردی ایران ،دانشگاه تهران،
بهمن .)1389
بررسي تاثير آلودگي های نفتي بر ميزان رشد و فراواني ریز جلبك های مسجد سليمان (دومين همایش ملي ميکروبيولوژی

.12

کاربردی ایران ،دانشگاه تهران ،بهمن .)1389
مطالعه و بررسي نقش پلي مرهای خارجي )(EPSدر سيانوباکتریها (دومين همایش ملي ميکروبيولوژی کاربردی ایران،

.13

دانشگاه تهران ،بهمن .)1389
 .14تا ثير فلزات سنگين بر رشد و فراواني ریز جلبك های منطقه آلوده نفتي مسجد سليمان ( نخستين همایش ملي جلبك شناسي
ایران ،دانشگاه شهيد بهشتي ،شهریور .)1390
 .15بکارگيری سيستم های اطالعات جغرافيایي برای ایجاد بانك اطالعاتي ریز جلبك های استان تهران ( نخستين همایش ملي
جلبك شناسي ایران ،دانشگاه شهيد بهشتي ،شهریور .)1390
 .16بررسي اثر تنش شوری و نفت خام بر رشد و تجزیه ریستي نفت خام در ریز جلبك ( Anabaena sp.اولين همایش ملي
فناوری های نوین دریایي ،دانشگاه علوم دریایي امام خميني نوشهر ،شهریور .)1392
 .16بيوسيستم های مدرن کنترل کيفي هوا (اولين همایش علمي -دانشجویي هوای پاک  ،دانشگاه شهيد بهشتي ،اسفند .)1393
 .17استفاده از ميکروارگانيسم ها به منظور تصفيه هوا (اولين همایش علمي -دانشجویي هوای پاک  ،دانشگاه شهيد بهشتي ،اسفند
.)1393
 .18لزوم فرهنگسازی و آموزش مشتریان برای نيل به ارتقای صنایع خودروسازی داخلي در کاهش آلودگي هوا (اولين همایش
علمي -دانشجویي هوای پاک  ،دانشگاه شهيد بهشتي ،اسفند .)1393
 .19تولي د بيودیزل جلبکي از گاز خروجي نيروگاه ها و پتانسيل این سوخت زیستي برای جایگزیني دیزل نفتي و کاهش انتشار
گازهای گلخانه ای (اولين همایش علمي -دانشجویي هوای پاک  ،دانشگاه شهيد بهشتي ،اسفند .)1393

 . 20اثر ریز جلبك ها به عنوان منبع توليد بيودیزل در کاهش ميزان آلودگي هوا (کنفرانس ملي حفاظت محيط زیست ،دانشگاه
شهيد بهشتي ،اردیبهشت .)1395
 .21ریز جلبك ها و حفاظت بيولوژیکي خاک ها (کنفرانس ملي حفاظت محيط زیست ،دانشگاه شهيد بهشتي ،اردیبهشت .)1395
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 .22بررسي فيزیولوژیك سندسموس به عنوان کاندید بيودیزل (کنفرانس ملي حفاظت محيط زیست ،دانشگاه شهيد بهشتي،
اردیبهشت .)1395
 .23رفع آلودگي هوا از طریق روش بيوفيلتراسيون (کنفرانس ملي حفاظت محيط زیست ،دانشگاه شهيد بهشتي ،اردیبهشت
.)1395

-2کنفرانس هاي بین المللی
1. Some Antibacterial Biotransformation and Ecophysiological - characteristics of cyanobacteria of
)North of Iran (Golestan),The 1st Congress of International Society for Applied Phycology (ISAP

9th International Conference on Applied Algology, Almeria (Sapin); May 2002
2. Some bioconversional, antibacterial and echophysiological characteristics of the cyanobacterium
Nostoc sp. PTCC 1635 collected from paddy fields of Iran; 11th International Symposium on
Phototrophic Prokaryotes (ISPP), Tokyo (Japan), August 2003

3. The effects of light intensities and durations on antibacterial production abilities, morphological
variations and ammonium liberations of Fischerella sp. PTCC 1636 collected from paddy fields of Iran,

11th International Symposium on Photorophic Prokaryotes (ISPP), Tokyo (Japan), August 2003

 .4تدوین تکنولوژی بکارگيری سيانوباکتریهای دیآزوتروف جهت غنيسازی ذخایر نيتروژنه خاک( ،دومين کنگره بيولوژی
کاربردی (با دامنه بينالمللي) ،دانشگاه آزاد اسالمي مشهد ،مهر .)1383
 .5جداسازی و شناسایي فيتوپالنکتون تتراسلميس از خورتياب (دومين کنگره بيولوژی کاربردی (با دامنه بينالمللي)  ،دانشگاه آزاد
اسالمي  ،مشهد ،مهر .)1383
 .6بررسي سرعت رشد جلبك سبز ـ آبي فيشرال در کمپوست زباله شهری( ،چهاردهمين کنفرانس سراسری و دومين کنفرانس بين
المللي زیست شناسي ایران ،دانشگاه تربيت مدرس ،شهریور .)1385
 .7سيانوباکتریهای مزارع برنج در ایران ( ،چهاردهمين کنفرانس سراسری و دومين کنفرانس بين المللي زیست شناسي ایران،
دانشگاه تربيت مدرس ،شهریور .)1385
 .8پاسخ فيزیولوژیکي کشت مخلوط سيانوباکتریایي به هيدروکربن های نفتي ( ،پانزدهمين کنفرانس سراسری و سومين کنفرانس
بين المللي زیست شناسي ایران ،دانشگاه تهران  ،مرداد .) 1387
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9. Identification and comparative study of the growth of cyanobacteria from Kharg oil polluted
region, 14th International Iranian Congress of Microbiology, Shahid Beheshti Univ., August 2013
10. Physiological Characterization of cyanobacterial polysaccharides, 15th International Iranian
Congress of Microbiology, school of medicine, Tehran University of Medical Sciences, August 2014

 .11بررسي خواص آنتي اکسيداني در ریز جلبك سبز ( Chlorella vulgarisهجدهمين کنگره ملي و ششمين کنگره بين المللي
زیست شناسي ایران ،دانشگاه خوارزمي کرج ،شهریور .)1393
 .12ارزیابي ویژگي های آنتي اکسيدان ریز جلبك سبز ( Scenedesmus sp.هجدهمين کنگره ملي و ششمين کنگره بين المللي
زیست شناسي ایران ،دانشگاه خوارزمي کرج ،شهریور .)1393
 .13کاربرد ریز جلبك ها در شناسایي و ح ذف زیستي فلزات سنگين در آب های آلوده محل تمرین و عمليات غواصان نيروی دریایي
راهبردی ( اولين همایش بين المللي و سومين همایش ملي طب پيشگيری ،بهداشت ،امداد و درمان دریایي برروی شناورهای
سطحي و زیر سطحي ،بندرعباس ،منطقه یکم دریایي امامت ناوگان جنوب نداجا 30-26 ،دی .)1393
 .14بررسي بلوم های جلبکي در آب ها ( اولين همایش بين المللي و سومين همایش ملي طب پيشگيری ،بهداشت ،امداد و درمان
دریایي برروی شناورهای سطحي و زیر سطحي ،بندرعباس ،منطقه یکم دریایي امامت ناوگان جنوب نداجا 30-26 ،دی .)1393
 .15شناسایي عومل مخ اطره آميز سالمت غواصان و ارائه راهکارهای ایمني مناسب جهت مقابله با آنها ( اولين همایش بين المللي و
سومين همایش ملي طب پيشگيری ،بهداشت ،امداد و درمان دریایي برروی شناورهای سطحي و زیر سطحي ،بندرعباس ،منطقه
یکم دریایي امامت ناوگان جنوب نداجا 30-26 ،دی .)1393
 .16بررسي خواص ضد ميکروبي سيانوباکتری ها (اولين همایش بين المللي و سومين همایش ملي طب پيشگيری ،بهداشت ،امداد و
درمان دریایي برروی شناورهای سطحي و زیر سطحي ،بندرعباس ،منطقه یکم دریایي امامت ناوگان جنوب نداجا 30- 26 ،دی
.)1393

17. Microalgae as biosorbent of heavy metals, 16th International and Iranian Congress of
Microbiology, Shahid Behesahti Univ., 25-27 August 2015.
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18. Physiological characterization of Chlorella and Selenastrum sp. as protein and lipid source
in various cultures, 17th International Iranian Congress of Microbiology, School of medicine,
Tehran Univ. of medical sciences 23-25 August 2016.

 .19کاربرد زیست نشانگر های جلبکي جهت سنجش آلودگي آبها (چهارمين همایش ملي و دومين همایش بين المللي طب
پيشگيری ،بهداشت ،امداد و درمان دریایي برروی شناورهای سطحي و زیر سطحي ،بندرعباس ،منطقه یکم دریایي امامت ناوگان
جنوب نداجا 29-26 ،دی .)1395
 .20ریز جلبك های دریایي و ترکيبات بيولوژیکي آنها (چهارمين همایش ملي و دومين همایش بين المللي طب پيشگيری،
بهداشت ،امداد و درمان دریایي برروی شناورهای سطحي و زیر سطحي ،بندرعباس ،منطقه یکم دریایي امامت ناوگان جنوب نداجا،
 29-26دی .)1395
 .21سوخت زیستي جلبك تترا سلميس و کاربرد آن بعنوان سوخت جایگزین در جهان (چهارمين همایش ملي و دومين همایش
بين المللي طب پيشگيری ،بهداشت ،امداد و درمان دریایي برروی شناورهای سطحي و زیر سطحي ،ندرعباس ،منطقه یکم دریایي
امامت ناوگان جنوب نداجا 29-26 ،دی .)1395
 .22آکوا پونيك تحولي نو در تغذیه دریانوردان (چهارمين همایش ملي و دومين همایش بين المللي طب پيشگيری ،بهداشت ،امداد
و درمان دریایي برروی شناورهای سطحي و زیر سطحي ،بندرعباس ،منطقه یکم دریایي امامت ناوگان جنوب نداجا 29-26 ،دی
.)1395

تالیفات



کتاب سيانوباکتریولوژی  ،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرگان .1387 ،
Biodegradation, Lambert Academic publishing, 2013.
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کتاب کاربرد جلبك ها در صنعت نفت ،انتشارات جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي.1394 ،

مقاالت منتشر شده

-1مقاالت علمی -پژوهشی
.1

تاثير هيدروکربن های نفتي بر ميزان بقاء و رنگيزه های سيانوباکتری های جدا شده از مناطق آلوده به نفت آبادان ،فصلنامه

پژوهش های علوم گياهي دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرگان ،سال سوم ،جلد اول ،شماره نهم ،بهار 1387
.2

جداسازی و شناسایي مورفولوژیك و مولکولي گونه های جدید سيانوباکتری از منطقه فيروزکوه (استان تهران) با استفاده از
محيط کشت های مختلف ،نشریه علوم دانشگاه تربيت معلم ،جلد  ،8شماره  ،4زمستان 1387

 .3شناسایي و گزارش چهار گونه جدید از ریزجلبك های استان تهران ،فصلنامه پژوهش های علوم گياهي دانشگاه آزاد اسالمي
واحد گرگان ،سال چهارم ،شماره  ،2تابستان 1388

 -2مقاالت بین المللی

1.Baftechi L., Samavate S., Parsa, M., Soltani N. (2007) Study the function of blue-green in
)urban garbage compost of Iran. Asian Journal of Plant Sciences, 6(1): 817-819. (ISI

2. Soltani N., Zarrini G., Ghasemi Y., Shokravi Sh. (2007) Characterization of an unexplored
)cyanobacterium Fischerella sp. FS18 to NaCl stress. J Biol Science 7 (6): 931-936.(ISI

3. Soltani N., Baftechi L., Dezfulian M., Shokravi Sh., Alnajar N.(2012), Molecular and
Morphological characterization of Oil Polluted Microalgae. International journal of
Environmental Research, 6(2):481-492
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طرحهاي تحقیقاتی

 .1طرح کشت ،داشت و برداشت جلبك اسپيرولينا در مقياس آزمایشگاهي ـ جهاددانشگاهي ـ 1375
 .2طرح مطالعاتي بررسي و مطالعه جلبكهای دارویي و صنعتي با تکيه بر پژوهشهای صورت گرفته روی جلبكهای ایران ـ
جهاددانشگاهي ـ 1376
 .3طرح ملي تدوین تکنولوژی استفاده از جلبك های سبز ـ آبي به عنوان کود بيولوژیك در مزارع برنج ـ سازمان مدیریت و برنامه
ریزی ـ 1377
 .4جداسازی و شناسایي گونههای بومي فيتوپالنکتونهای مورد نياز آبزیان پرورشي ،جهاددانشگاهي ـ 1384
 .5بررسي راههای استفاده از سيانوباکتریهای دی آزوتروف جهت غني سازی کمپوستهای شهری ،جهاددانشگاهي ـ 1386
 .6بررسي روشهای زیست محيطي ،بهبود کيفيت و تصفيه ترکيبات نفتي با استفاده از ریزجلبکها (فاز مطالعاتي)1386 -
 .7تصفيه پسماندهای مایع کارخانه گل روغني با استفاده از روش بيولوژیکي .شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب1387 .
 .8تدوین استاندارد ملي Activity measurements for solid materials considered for recycling, : 11693
1388. reuse, or disposal as non radioactive waste
 .9تدوین استاندارد ملي 1388 . Guide for dosimetry for sterile insect release programs : 11803
 .10تاسيس بانك اطالعاتي و کلکسيون ریز جلبك های استان تهران ،جهاد دانشگاهي 1388 ،
 .11بررسي کاربرد ریز جلبك های توانمند در رفع آلودگي های نفتي -فاز اول :بررسي ميکروفلور ریز جلبکي منطقه منتخب آلوده به
نفت و جداسازی و حفظ نمونه های غالب و مقاوم ،شرکت ملي نفت ایران ،مدیریت پژوهش و فناوری88.
 .12مطالعه و بررسي بيوسورفکتانت های جلبکي ،جهاد دانشگاهي 1389 ،
 .13اثر امواج ماکروویو بر پاسخ های فيزیولوژیك سيانوباکتری  .Anabaena sp.پژوهشکده علوم پایه کاربردی1390 .
 .14تصفيه بيولوژیکي پسماندهای جامد و مایع آلوده به مواد هيدروکربني نفت خام در مقياس پایلوت آزمایشگاهي و برآورد کينتيك
واکنشها با مدلهای مختلف1391 .
 .15تصفيه پسماندهای جامد کارخانه گل روغني یا سایر محل های پيشنهادی توسط کارفرما با استفاده از روش ميکروبي .شرکت
ملي مناطق نفتخيز جنوب1391 .
 .16تاثير امواج مایکروویو بر رشد و رنگيزه های  .Schizothrix sp.پژوهشکده علوم پایه کاربردی1391 .
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 .17طراحي و توليد نمونه پودری محصول ميکروبي جهت رفع آلودگي های نفتي فاز مایع و جامد (مطالعه موردی مناطق عملياتي
شرکت پایانههای نفتي ایران)1392 ،
 .18بررسي اثرات آنتي اکسيداني در ریزجلبكهای کلرال و سندسموس1392 .
 .19بررسي مقایسه ای و نشان ویژه سازی فيزیولوژیکي پليساکاریدهای خارج سلولي سيانوباکتریها.1393 .
 .20توانمندی سيانوباکتری اسپيرولينا در تجزیه زیستي دکان و دودکان.1394 .
 .21پایش باکتری لژیونال به روش  PCRدر آب شرب و مصرفي پژوهشکده علوم پایه کاربردی.1394.
 .22غربالگری حامل های مختلف جهت تثبيت ریز جلبك سندسموس به منظور جذب آالینده کروم.1395.
 .23کاهش فلز سنگين نيکل آالینده همراه با نفت با استفاده از ریز جلبك  Calothrix sp.جدا شده از مناطق آلوده نفتي ،در
حال انجام .
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