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 محل كار: استان كهگيلويه و بويراحمد، شهرستان بويراحمد، مركز تحقيقات ژنتيك و اصالح نژاد ماهيان سردآبي شهيد مطهری 

 : يسوابق تحصيل●

 معدل اخذ مدرك شروع تحصيل دانشگاه محل تحصيل رشته تحصيلي مقطع تحصيلي

دننشگاه آزاد اسالمي  ولوژی شيالتتکن کارداني

 بندرعباس

 14 83شهریور  80بهمن 

 کارشناسي

 

دانشگاه علمي کاربردی  تکثيروپرورش آبزیان

 بعثت فارس
 97/16 89بهمن  87بهمن

دانشگاه صنعتي خاتم  تکثيروپرورش آبزیان کارشناسي ارشد

 االنبياء بهبهان

  96مهر  94مهر 

ايراني  (Oncorhynchus mykissكمان )نيرنگ یآالقزل ومقايسه نرماتيو های تكثير حاصل از مولدينبررسي عنوان پروژه ليسانس:  

 ونروژی
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قزل ينر ماه نياسپرم و لقاح مولد تيفيبر ك وميشده با نانوذرات سلنيغن یاثرات استفاده از غذاعنوان پایان نامه فوق ليسانس: 

 (Oncorhynchus mykissكمان )نيرنگ یآال

 

 

 

 

 

 فعاليت های پژوهشي●

  خاتمه يافته پروژه های تحقيقاتي●

 1389بررسي ومقایسه نرماتيو های تکثير حاصل از مولدین ایراني ونروژی، پروژه کارشناسي، مطالعه موردی:  مجری -1

وسي خاص در مرکز تحقيقات پایش و ارزیابي عوامل خطر محيطي و مدیریتي موثر در بروز برخي از بيماریهای ویرپروژه ) همكار اصلي -2

 1348-12-1257-007-9401-94004-940019شماره مصوب : ( ژنتيک و اصالح نژاد ماهيان سردابي یاسوج

 ترویجي )بررسي توليد جمعيت تریپلوئيد قزل آالی رنگين کمان به روش مستقيم القایي( –پروژه تحقيقي  همكار اصلي -3

 دین قزل آالی رنگين کمان و برنامه ریزی زیرساختهای ژنتيک و اصالح نژاد( پروژه )بهبود ژنتيکي مول همكار اصلي -4

 

 پروژه بررسي کروموزمي و وضعيت پلوئيدی ماهيان قزل آالی رنگين کمان حاصله از تخم های چشم زده وارداتي  همكار اصلي-5

 

در کبد و گوشت ماهي قزل آال در پاسخ  Fatty acid synthaseهمسانه سازی مولکولي و بيان ژن آنزیم پروژه تحقيقاتي ) همكار اصلي -6

 به سطوح مختلف چربي جيره( در دست ابالغ

 

شماره  پروژه تحقيقاتي )توليد جمعيت تریپلوئيد اینترپلوئيد با استفاده از روش غيرمستقيم در ماهي قزل آالی رنگين کمان( همكار اصلي -7
 ائدیمجری: عليرضا ق24 -88-12-099-951050مصوب :  

 

 (ماده قارچ کش پرفيش در تخم چشم زده ماهي قزل آالی رنگين کمان LD96و  LC50تعيين پروژه تحقيقاتي ) همكار اصلي -8

 

 نيرنگ یقزل آال يتخم سبز ماه يقارچ ي( در کنترل آلودگPercidine 5%) %5 نیديپرس ريتأث يبررسپروژه تحقيقاتي ) همكار اصلي -9

 04-12-12-098-951049شماره مصوب :  (و ماالشيت نيآن با فرمال سهی( و مقاOncorhynchus mykissکمان )
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) کيمياگران، چينه و فرادانه( بر فاکتورهای رشد ماهي  GFT2بررسي مقایسه اثرات سه نوع جيره غذایي مطالعه موردی: طرح  همكار اصلي -

 قزل آالی رنگين کمان 

 

ت رقابت اسپرم بر تنوع ژنتيکي نتاج قزل آالی رنگين کمان با استفاده از نشانگرهای مایکرو بررسي اثرامطالعه موردی:  همكار اصلي -10

 )همکار(ستالیت، 

مرکز شهيد مطهری ، اثر تراکم بر  روی رشد و بازماندگي الرو قزل آالی رنگين کمان، پروژه مطالعه موردی مطالعه موردی:  همكار اصلي -11

 (همکار) 1387یاسوج،  

 (همکار )1387مقایسه بيونرماتيو های قزل آالی معمولي با قزل آالی طالیي، پروژه مطالعه موردی ، مطالعه موردی:  ر اصليهمكا -12

بررسي اثرات دفعات غذادهي بر بازماندگي،  فاکتورهای رشد و ترکيب الشه الرو قزل آالی رنگين کمان، مطالعه موردی:  همكار اصلي -13

 (همکار) 1388پروژه مطالعه موردی، 

تاثير فاصله ميان وعده های غذایي بر بازماندگي، فاکتورهای رشد و ترکيب الشه الرو قزل آالی رنگين مطالعه موردی:  همكار اصلي -14

 (همکار) 1388کمان، پروژه مطالعه موردی، 

 پروژه های خاتمه يافته فروست دار●

کمان نيرنگ یآالقزل ينر ماه نیاسپرم و لقاح مولد تيفيبر ک ومينوذرات سلنشده با نايغن یاثرات استفاده از غذا""پروژه  مجری -1

(Oncorhynchus mykiss)""" :30/08/96مورخه  /پ5508شماره فروست  

  ایران شيالت تحقيقات موسسه –کشاورزی و آموزش سازمان تحقيقات -بررسي انجماد اسپرم قزل آالی رنگين کمان پروژه : همكار اصلي -2

 43587.شماره فروست: (1/7/90- 1/7/88) 2-12-12-88042:  مصوب شماره -

و  سازمان تحقيقات -بررسي پرورش ماهي قزل آالی رنگين کمان در طراحي جدید از استخرهای بيضي شکل با جریان دوراني  -3

 مصوب شماره - یاسوج مطهری شهيد سردابي ماهيان نژاد اصالح و ژنتيک تحقيقات مرکز - ایران شيالت تحقيقات موسسه –کشاورزی آموزش

 40911. شماره فروست: (همكاراصلي( )1/7/90- 1/7/88)مجری حبيب اله گندمکار 89006-12-12-2: 

ایجاد  جمعيت پایه ژنتيکي  قزل آالی رنگين کمان  بر اساس   مطالعه تنوع ژنتيکي مولدین این ماهي با استفاده از پروژه  همكار اصلي -4

  -مجری مسئول عين اله گرجي پور( 1/7/88)تاریخ شروع   2-12-12-88043کد:-وارك ه مصوب سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزیریزماه

 . شماره فروست: محل اجرا  مرکز تحقيقات ژنتيک و اصالح نژاد ماهيان سردابي شهيد مطهری یاسوج)همکار(

رنگين کمان به روش ماده سازی غير مستقيم. مصوب سازمان تحقيقات و آموزش توليد جمعيت تمام ماده قزل آالی  پروژه اصليهمكار -5

محل اجرا  مرکز تحقيقات ژنتيک و اصالح نژاد   -مجری مسئول طيبه باشتي( 1/1/89)تاریخ شروع   2-12-12-89011کد : -کشاورزی

 ماهيان سردابي شهيد مطهری یاسوج 

) مجری  کمان رنگين آالی قزل ماهي در( غيرالقایي) غيرمستقيم ازروش استفاده با ینترپلویيدا تریپلویيد جمعيت توليد پروژه همكاراصلي -6

 52453شماره فروست: حبيب اهلل گندمکار( 
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 Oncorhynchus) )تاثير پروبيوتيک باکتوسل بر برخي فاکتورهای رشد ماهي قزل آالی رنگين کمان مطالعه موردی:   همكار اصلي  -7

mykiss 15/1/94مورخ  46866به گزارش فرورست ( اعيل کاظمياسم :مجری 

-12- 92110: مصوب شماره وارداتي زده چشم های تخم از حاصله کمان رنگين آالی قزل ماهيان پلوئيدی ووضعيت کروموزومي بررسي  -8

 همكاراصلي)یاسوج مطهری شهيد سردابي ماهيان نژاد اصالح و ژنتيک تحقيقات مرکز  اجرا محل  -(نسب راستيان ابوالحسن:  مجری) 12-2

 52455. شماره فروست: (

مجری: )""نژاد اصالح و ژنتيک زیرساختهای ریزی وبرنامه کمان رنگين آالی قزل ماهي مولدین ژنتيکي بهبود""پروژه  همكار اصلي -9

 49556به شماره فروست :  (حسين علي عبدالحي

گي بچه ماهيان حاصل از تخم های چشم زده وارداتي و داخلي در قزل آالی رنگين پروژه مقایسه وضعيت رشد و بازماند همكار اصلي -10

 1252/88شماره فروست:   مجری: عين اهلل گرجي پور. Oncorhynchus mykiss))کمان

 

 

 

 

 پروژه های تحقيقاتي در حال اجرا●

 (کمان رنگين یآال قزل ماهي نر مولدین در اسپرم کيفيت بر سلنيوم نانوذرات اثرات) پروژه مجری -

 (القایي مستقيم روش به کمان رنگين آالی قزل تریپلوئيد جمعيت توليد بررسي) ترویجي – تحقيقي پروژه اصلي همكار -

 (توليد مولدین تغيير جنسيت یافته به منظور ایجاد ماخيان تک جنس تمام ماده) ترویجي – تحقيقي پروژه اصلي همكار -

 : المللي بين  و ملي های سكنفران در شده ارائه مقاالت ●

 ، زیست فناوری دریا همایش اولين. نقش نانو ذرات سلنيوم در آبزی پروریب. ؛.ح مرادیان، ؛قائدی، ع  ؛.ح گندمکار، ؛.راستيان  نسب، ا ؛.ج مهدوی، -1

 . 1396آبان  30و  29 ،هرمزگان

 با نروژی کمان رنگين آالی قزل مولدین تکثير از حاصل نرماتيوهای مقایسه و بررسي. 1390 ؛.ع پور، گرجي ؛.ا کاظمي، ؛.ح مرادیان، ؛.ج مهدوی، -2

 .1390 انزلي، ایران، پروری آبزی همایش اولين. ایراني کمان رنگين آالی قزل مولدین

 بر داخلي پرواری فرموله غذای چند تاثير مقایسه. 1390 ؛.ع حسيني، ؛.ع پور، گرجي ؛.ع فالحت، ؛.ج مهدوی، ؛.گندمکار،ح ؛.ا کاظمي، -3

 1390.4 انزلي، ایران، پروری آبزی همایش اولين((.   Oncorhynchus mykiss  کمان رنگين االی قزل ماهي رشد فاکتورهای

تاثير تراکم بر بر  روی رشد و . محمدرضا حسينيان و حامد کریمي ،جواد مهدوی جهان آباداحمد رضا حسيني، حسين مرادیان، -4 

، نخستين سمينار ملي مدیریت پرورش دام و طيور در مناطق گرمسير. (Oncorhynchs mykissزل آالی رنگين کمان )بازماندگي الرو ق

 دانشگاه شهيد باهنر کرمان، ایران. 1390شهریور  16
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 رشد فاکتورهای برخي بر باکتوسل پروبيوتيک تاثير. 1391 ؛. ع پور، گرجي ؛.ح گندمکار، ؛.ع حسيني، ؛.ج مهدوی، ؛.ع فالحت، ؛.ا کاظمي، -5

 شناسي، زیست المللي بين کنفرانس پنجمين و ملي کنفرانس هفدهمين ،Oncorhynchus mykiss)) کمان رنگين آالی قزل ماهي

 .1391 شهریور کرمان

اکم  بر ميزان و اسماعيل کاظمي. تاثير تر محمد رضا صحرائيان ، سارا ارتفاعات ، جواد مهدوی جهان آبادحسين مرادیان، حامد کریمي، -6

(. تحت داوری در مجله علمي شيالت دانشگاه علوم و Oncoryhincus mykissرشد و بازماندگي الرو ماهي قزل آالی رنگين گمان  ) 

 فنون دریایي خرمشهر

تخم و آلوین مقایسه ميزان بازماندگي  ;حامد کریمي ، جواد مهدوی جهان آبادعين اله گرجي پور، حسين مرادیان، غالمرضا قایدی،  -7

(. شانزدهمين کنفرانس سراسری و چهارمين Oncorhynchus mykissنژادهای معمولي و طالیي ماهي قزل آالی رنگين کمان )

 مشهد. 1389شهریور ماه  25تا  23کنفرانس بين المللي زیست شناسي ایران، 

بررسي ومقایسه چند و حبيب اله گندمکار.  ، ان آبادجواد مهدوی جه،محمد ميثم صالحي، ابوالحسن راستيان نسب احمدرضا حسيني،  -8

-9ماده ضدعفوني بر ميزان بازماندگي تخم قزل آالی رنگين کمان از مرحله لقاح تا چشم زدگي. شانزدهمين کنگره دامپزشکي ایران 

 تهران -1389اردیبهشت ماه 7

، احمدرضا حسيني. بررسي تاثير گرسنگي مهدوی جهان آباد جوادعين اله گرجي پور، حبيب اله گندمکار، ابوالحسن راستيان نسب،   -9

 -1389اردیبهشت ماه 7-9وسوء تغذیه بر برخي پارامترهای مورفولوژیک ماهي قزل آالی رنگين، شانزدهمين کنگره دامپزشکي ایران 

 تهران

اسپرم در ماهيان، نخستين همایش ملي ، احمدرضا حسيني، فاکتور های موثر برکيفيت جواد مهدوی جهان آبادحبيب اله گندمکار،  -10

 ، تنکابن1388اردیبهشت  22-24ماهيان سرد آبي 

 بچه بهداشت و سالمت ایمني، بهبود. 1391 ؛.ع فالحت، ؛.ا کاظمي، ؛.ج مهدوی، ؛.ع حسيني، ؛.ح گندمکار، ؛.م عليشاهي، ؛.م محمدی،  -11

 جيره به Plantago ovata اسفرزه گياه عصاره زودناف از بعد Oncorhynchus mykiss))کمان رنگين آالی قزل ماهي

  1391 بوشهر آبزیان، ملي همایش آنها، غذایي

 در ماالشيت سبز و اگز سان اثر ای مقایسه بررسي. 1391 ؛.ج ، مهدوی ؛.ا کاظمي، ؛.ا نسب، راستيان  ؛.ح گندمکار،  ؛.م محمدپور، -12

 علوم ملي کنگره دومين ،Oncorhynchus mykiss)) کمان ينرنگ آالی قزل تخم قارچي آلودگي درمان و پيشگيری

 .سمنان دانشگاه ،1391 ماه آذر 23-22 دامپزشکي، آزمایشگاهي

13- Nazari, S., Rastian Nasab, A., Gandomkar, H., Kazemi, E., Hoseini, A., Mahdavi, J. DNA flow 

cytometry and its applications in ploidy detection of aquaculture species. 2nd International & 14th 

Irannian Genetics Congress, 21-23 may 2016, Tehran. 

  مقاالت علمي پژوهشي چاپ شده در مجالت●

تاثير سطوح مختلف نانو ذرات سلنيوم بر برخي شاخص های ؛صالحي، م.م  ؛.راستيان نسب، ا  ؛.قائدی، ع ؛.محمودی، ر؛.ج مهدوی، -1

. مجله فيزیولوژی و بيو تکنولوژی آبزیان (Oncorhynchs mykiss) د مثلي در مولدین نر ماهي قزل آالی رنگين کمانتولي

 97دانشگاه گيالن پذیرش آبان ماه 
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ان نسل بررسي تاثير بهگزیني مولدین و فرزند؛مهدوی، ج؛حسيني،س.ع ؛.فالحت ناصرآباد، ع ؛.گندمکار، ح ؛.ع متين فر، ؛.ا، راستيان نسب -2

. مجله علمي شيالت ایران اسفند (Oncorhynchs mykiss) اول بر بهبود ضریب تبدیل غذایي در ماهي قزل آالی رنگين کمان

96 

،یعقوب جادی، تعيين محدوده کشندگي وغلظت ميانه جواد مهدوی جهان آبادمحسن حيدری،عبدالعلي موحدی نيا، صبا حسيني،   -3

(در شرایط آزمایشگاه. مجله زیست Oncorhynchs mykissروی بچه ماهي قزل آالی رنگين کمان) ( سولفات مس بLc50 96hکشنده)

 88-77 ، صفحه1394تابستان  ،2، شماره 3دوره   :93شناسي وفيزیولوژی وبيوتکنولوژی آبزیان دانشگاه گيالن 

ن دوده کشندگي وبرسي اثرات ناشي ازعصاره تنباکوبربچه ماهي قزل آالی رنگيح، تعيين مجواد مهدوی جهان آبادمحسن حيدری،   -4

 93مجله زیست شناسي وفيزیولوژی وبيوتکنولوژی آبزیان  Oncorhynchs mykiss)کمان ایراني

 قزل ماهي رشد فاکتورهای برخي بر باکتوسل پروبيوتيک تاثير. 1393 ؛.ر محمودی، ؛.ج مهدوی، ؛.ح گندمکار، ؛.ا نسب، راستيان ؛.ا کاظمي،-5

 1395بهار  1سال هشتم شماره  (93 بهمن پذیرش)  جانوری زیست حيطم مجله. Oncorhynchus mykiss))  کمان رنگين آالی

 Oncorhynchus)بررسي پرورش ماهي قزل آالی رنگين کمان ، نسب ، ابوالحسن راستيانجواد مهدوی جهان آبادحبيب اهلل گندمکار،  -6

mykiss) ( در طراحي جدیدی از استخرهای بيضي شکل با جریان دوراني فاستر لوکاسFoster Locus) جانوری زیست محيط مجله  (

  (1397دی  پذیرش
 

 

 

  ، 

 

 ترويجي چاپ شده –مقاالت علمي  ●

 سلنيوم ذرات نانو نقش. 1397. م. م اردکاني، صالحي. ا کاظمي،. ر محمودی،. ح مرادیان،. ا نسب، راستيان. ج آباد، جهان مهدوی -1

 . 39-27صفحه ، ص. 3شماره  5نسخه  1397آبان ماه  زینتي آبزیان ترویجي علمي مجله. ماهيان توليدمثلي عملکرد در

 تجارب عملي●  -2

 یاسوج بي شهيد مطهریآدر مرکز تحقيقات ژنتيک و اصالح نژاد ماهيان سرد 1/1/1384سابقه کار از تاریخ 

 يسابقه کاروگذراندن دوره کارورزی بمدت یکسال در زمينه تکثير ماهي قزل آال از طریق سازمان نظام مهندس -

 ماه 3به مدت  83سابقه تکثير وکار درسالن انکوباسيون به عنوان کارآموز درتابستان  -

  صنعتي خاتم االنبياء بهبهانعضو فعال انجمن علمي شيالت دانشگاه  -

https://japb.guilan.ac.ir/issue_328_349_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+3%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+2%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1394%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+77-88.html
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 1395ال و س.1389برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش مرکز تحقيقات ژنتيک و اصالح نژاد ماهيان سردابي شهيد مطهری یاسوج، سال  عضو -

 Excelو  SPSSآشنایي با نرم افزار های آماری   -

 ماهي قزل آال درسطح کشورتسلط کامل در زمينه تکثيروهمکاری با پرورش دهندگان  -

 تسلط کامل در زمينه تکثير و پرورش ماهيان سردآبي -

 تسلط بر برآورد هزینه و طراحي استخرهای پرورش ماهي قزل آالی رنگين کمان 

 امل با طراحي سالن های هچری و مدیریت آنها آشنایي ک

 تسلط بر فورموالسيون و تهيه جيره غذایي ماهيان سردآبي 

 تسلط کامل بر نحوه ارائه کنفرانس های علمي با رئایت اصول مربوطه 

 آشنایي با انواع تجهيزات و ابزار سنجشي در علوم شيالتي 

 گين کمان تکثير ماهي قزل آالی رنتسلط کامل بر تکنيکهای 

 

 آموزشي و كارگاههای  دوره ها●

  شركت در دوره ها و كارگاههای آموزشي:  ●

 هوادهي و  تنظيم اکسيژني مزارع سردابي، توسط اداره شيالت استان کهگيلویه و بویر احمد آموزشي: مدیریت آب، کارگاه در شرکت  -1

 ي ماهيان سردابي  توسط  اداره شيالت استان کهگيلویه و بویراحمدآموزشي تخصصي: استرس و بيماریهای محيط کارگاه در شرکت  -2

، توسط اداره شيالت استان کهگيلویه 1388بهمن  7لغایت  4آموزشي: مدیریت بهداشت و بيماری های ماهيان سردابي،  کارگاه در شرکت -3

 و بویر احمد

 ، توسط اداره شيالت استان کهگيلویه و بویر احمد1388د اسفن 10لغایت  6آموزشي: تکيلي پرورش ماهيان سردابي،  کارگاه در شرکت -4
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 ، توسط اداره شيالت استان کهگيلویه و بویر احمد1389اردیبشهت  15آموزشي: آشنایي با طراحي و تزئين آکواریوم،  کارگاه در شرکت  -5

توسط اداره شيالت استان کهگيلویه و  ،1389اردیبهشت  14لغایت  12آموزشي: مدیریت تکثير و پرورش ماهيان زینتي،  کارگاه در شرکت -6

 بویر احمد.

 

  ISO/IEC 17025دوره آموزشي حضوری صحه گذاری روش آزمون بر اساس استاندارد   -7

 دوره آموزشي حضوری تخمين عدم قطعيت اندازه گيری در آزمایشگاههای آزمون -8

 ( دوره آموزشي عقيدتي تفاسير سوره های )هجر، ملک، ابراهيم و یوسف -9

 آموزش مقدماتي تکثير و پرورش آبزیان -10

 دوره آموزشي حرفه شناخت و تغذیه ماهيان آکواریومي -11

 دوره آموزشي مدیریت تکثير و پرورش ماهيان زینتي -12

 کارگاه آموزشي کنترل کيفي محصوالت شيالتي -13

 و کاربرد آن در شيالتPCR  دوره آموزشي واکنش زنجيره ای پلي مراز  -14

 Endnoteدوره آموزشي  -15

 دوره آموزشي درسهایي از قرآن )تفسير موضوعي( سوره نحل -16

 دوره آموزشي آشنایي با الگوها، رهيافتها و روشهای ترویجي -17

 دوره آموزشي کاربرد بيوتکنولوژی در شيالت -18

 دوره آموزشي تهيه شناسنامه ژنتيکي آبزیان -19

                       مدیریت بازار یابي -20

 تقدير نامه: ●

دریافت لوح سپاس از مرکز تحقيقات ژنتيک و اصالح نژاد ماهيان سردآبي شهيد مطهری یاسوج جهت برگزاری اولين نشست تخصصي   -1

 تکثير و پرورش ماهيان زینتي در مناطق گرمسير استان کهگيلویه و بویراحمد

تحقيقات شيالت جهت کسب رتبه اول بين مراکز تابعه موسسه تحقيقات علوم / م ت از مرکز 1429دریافت لوح تقدیر به شماره  -3

 شيالتي کشور
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 پژوهش عرصه در کوشش خصوص در ایران شيالت تحقيقات موسسه پرورش و تکثير و نژاد اصالح بخش ازمدیر تقدیر لوح دریافت -4

 آبزیان پرورش و تکثير و نژاد اصالح کاربردی های

 زده چشم تخم توليد خصوص در یاسوج مطهری شهيد سردآبي ماهيان نژاد واصالح ژنتيک تحقيقات مرکز ازریئس تقدیر لوح دریافت -5

 ماهي وبچه

  دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور به عنوان تکنسين برتر کشور -6


