به نام خداوند
رزومه علمی پژوهشی

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی :رقیه محمودی
شماره تماس29633077190 :
آدرس پست الکترونیکی roghaye.mahmodi@gmail.com :

سوابق آموزشی:


دکتری تخصصی)  :)Ph.Dدانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران  .9811 -9831 ،معدل . 93/38



کارشناسی ارشد :مهندسی منابع طبیعی شیالت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات خوزستان .9833-9831 ،معددل 91/12
و رتبه اول در واحد علوم و تحقیقات.



کارشناسی :مهندسی منابع طبیعی -شیالت  ،دانشگاه صنعتی اصفهان .9831-9832،

تالیف :
ترجمه و تالیف کتاب " تکثیر و پرورش صافی ماهی "  .رقیه محمودی و دکتر عباس متین فر  .،انتشارات بین المللی شمس  ،بهار ،9811
شابک .1-13-1111-111-183 :
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پروژه های انجام شده :
 oهمکاری در پروژه خاص  :اثر سطوح مختلف پروتین و کارایی آن بر عملکرد تولید مثلی گورامی بهشتی .
 oمجری طرح  :بررسی و تاثیر عوامل محیطی بر روی پراکنش گاماروس در طول رودخانه زاینده رود ،پایان نامه دوره کارشناسی.
دانشگاه صنعتی اصفهان.
 oهمکاری در مطالعه موردی  :مقایسه تکثیر طبیعی و تکثیر تحت تیمار نوری در مولدین قزل آالی رنگین کمان.
 oپروژه  :بررسی تاثیر جایگزینی کنجاله کانوال با کنجاله سویا در جیره غذایی بر رشد و بقای قزل آالی رنگین کمان  ،پایان نامه
کارشناسی ارشد.
 oهمکار اصلی پروژه  :بهبود ژنتیکی مولدین ماهی قزل آالی رنگین کمان و برنامه ریزی زیر ساخت های ژنتیک و اصالح نژاد
یاسوج ( رساله دکتری ) .کد طرح.1-91-91-33218 :
 oتولید جمعیت تمام ماده قزل آالی رنگین کمان به روش ماده سازی غیر مستقیم( استفاده از هورمون  98آلفا متیل تستوسترون) .
 31/92/9تا  . 11/91/9کد طرح1-91-91- 31.99 :
 oمطالعه موردی  :بررسی خصوصیات مورفومتریک و مریستیک مولدین قزل آالی رنگین کمان  ،یاسوج.
 oهمکاری در پروژه :بررسی شاخص های کیفی اسپرم ماهی قزل آالی رنگین کمان و اثر جیره های مختلف غذایی بر بهبود کیفیت
آن 11/9/9 .تا  . 11/28/13کد طرح.1-91-91 -11998 :
 oهمکاری در پروژه  :همسانه سازی مولکولی و بیان ژن آنزیم  Fatty acid synthaseدر کبد و گوشت ماهی قزل آال در پاسخ
به سطوح مختلف چربی جیره ،یاسوج.
 oهمکاری در پروژه :تولید جمعیت تریپلوئید و اینترپلوئید با استفاده از روش غیر مستقیم (غیر القایی) در ماهی قزل آالی رنگین
کمان.1-91-91-12221 .
 oهمکار اصلی  :ایجاد ماهیان ژینوژنز با استفاده از تأثیر اشعه فرابنفش بر روی اسپرم ماهیان قزل آال با تکیه بر تولید تجاری ،یاسوج.
 oهمکار اصلی در پروژه :ارزیابی روابط ژنتیکی مولدین قزل آالی رنگین کمان پرورشی در ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی،
شماره مصوب 18228182
 oمجری پروژه :بررسی تعیین جنسیت ماهی قزل آالی رنگین کمان با استفاده از مارکرهای مولکولی.
 oهمکار اصلی طرح  :مطالعه و ارزیابی تولید ماهیان زینتی در استان کهگیلویه و بویراحمد
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مقاالت : ISI
Roghaye Mahmoudi ;Mehdi
Soltani; Abbas Matinfar ;Sohrab Rezvani Gilkolai
;Abolghasem Kamali Morphometric relationship between length- weight, length- length
and condition factor in farmed rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)”. Bulletin of
Environment, Pharmacology and Life Sciences. Volume 3 [3] 2014 .

علمی پژوهشی:
 oمحمودی ،رقیه ؛ خدادادی ،مژگان؛ جواهری ،مهران؛ شفایی پور،آریا ( .)9833تعیین اثرات جایگزینی کلزا به جای سویا بر رشد
قزل آالی رنگین کمان (. ) onchorhynchus mykissمجله علمی پژوهشی شیالت دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزاد شهر گرگان ،
دوره سوم،شماره سوم ،پاییز .33
 oمحمودی  ،رقیه (. ) 9833بررسی تاثیر جایگزینی کلزا با سویا در جیره غذایی بر ترکیب بدن ماهی قزل آال .مجله علمی پژوهشی
شیالت دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزاد شهر گرگان  ،دوره چهارم ،شماره اول  ،بهار. 31
 oمحمودی ،رقیه .سلطانی ،مهدی .متین فر ،عباس .و  . )9811(...مقایسه فاکتورهای ریخت سنجی جنس نر و ماده قزل آالی رنگین
کمان پرورشی در ایران .مجله علمی پژوهشی شیالت و آبزیان دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس.11/1/91 .
 oرقیه محمودی  ،گرجی پور ،عین اهلل ( .)9818بررسی رابطه مورفومتریک و مریستیک قزل آالی رنگین کمان پرورشی در ایران.
مجله دنیای آبزیان .
 oمحمودی ،رقیه .گندمکار ،حبیب اهلل و  . )9818 ( ...ارزیابی مقایسه ای تنوع ژنتیکی قزل آالی رنگین کمان (Oncorhynchus
)mykissبومی شده ایرانی و قزل آالی وارداتی از فرانسه ،شماره یک ،بهار  ،9818ص  . 81-31مجله علمی شیالت ایران.
 oرقیه محمودی ،سمیرا ناصری ،اسماعیل کاظمی (  ،) 9818بررسی عملکرد تولید مثلی و هم آوری در دوگله از مولدین قزل آالی
رنگین کمان ،فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری  .شماره .18-892
 oحبیب ا ...گندمکار ،ابوالحسن راستیان نسب ،رقیه محمودی ،عبدالحمید حسینی( ، )9818مروری بر بیوتکنیک و تکثیر و پرورش
توتیای دریاای رد جهان ،آبزیان زینتی .18/99/1 ،شماره  119د آ.
 oاسماعیل کاظمی ،ابوالحسن راستیان نسب ،حبیب اله گندمکار ،جواد مهدوی و رقیه محمودی( . )9818تاثیر پروبیوتیک باکتوسل بر
برخی فاکتورهای رشد ماهی قزل آالی رنگین کمان .فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری  ،شماره .)18/91/1(18-812
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مقاالت پذیرش شده در کنگره بین المللی:
o Mahmodi.R., hasanzade.M, kamai,K., quality control of the fishing shrimps in
bushehr beachs. International conference of the persion gulf ,Islamic azad
university, Bushehr Branch on December 8-10 ,2009 .
o alizade.m.,mahmodi.R.,study replacement of soyabean meal by canola mealon growth
performance and body composition of rainbow trout in pre-groing stage. 14th INTERNATIONAL
SYMPOSIUM ON FISH NUTRITION & FEEDING, MAY 31--JUNE 4, 2010 QINGDAO, CHIN.

مقاالت مربوط به کنگره های داخلی:
 oمحمودی،رقیه؛ شفائی پور،آریا؛جواهری ،مهران؛ خدادادی ،مژگان .)9833( ،بررسی تاثیر سطوح متفاوت کنجاله کانوال برر
بازماندگی در قزل االی رنگین کمان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد ،اولین همایش ملی بیمداری هدای اقتصدادی صدنعت
پرورش قزل آالی رنگین کمان.
 oمحمودی،رقیه؛انصاری،راضیه؛علیزاده ،مرتضی( .)9833بررسی بازماندگی تخم های لقاح یافته حاصل از تکثیر مولردین
قزل آال در فصل و خارج از فصل معمول ،موسسه تقیقات شیالت ایران،تنکابن ،نخستین همایش ملی ماهیان سردابی.

 oانصاری،راضیه؛ محمودی،رقیه؛ علیزاده ،مرتضدی( .)9833مقایسه بازماندگی مولذین قزل بعرد از تکثیرر طعیعری و تکثیرر
تحت تیمار نوری ،موسسه تقیقات شیالت ایران،تنکابن ،نخستین همایش ملی ماهیان سردابی.
 oجعفرزاده،فروغ؛ سلطانی ،مهدی؛ محمودی،رقیه؛قنواتی ،مدریم( .)9833بررسی تاثیر مصرف خوراکی عصاره گیاه سیاه دانه
بر فاکتورهای خونی ماهی کپور معمولی ( .)cyprinus carpioتهران .اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی.
 oجعفرزاده،فروغ؛ سلطانی ،مهدی؛ محمودی،رقیه؛قنواتی ،مریم( .)9833بررسی اثر عصاره گیاه سیاه دانه بر عیار پادتن ضرد
باکتر آئروموناس هیدروفیال در سرم ماهی کپور معمولی ،تهران .اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی.
 oاحمدی،بنفشه؛غفله مرمضی،جاسم؛کوچنین،پریتا؛ یاوری ،وحید؛کاظمی ،مهتداب و محمودی،رقیه( .)9833بررسی اثرات سطوح
متفاوت پروتیئن بر شاخص رشد و بازماندگی ماهی  epinephelusدر مرحله انگشرت قردی دانشدگاه علدوم و فندون
دریایی خرمشهر ،هشتمین همایش علوم و فنون دریایی ایران(.مقاله برتر )
 oحسن زاده،محبوبه؛ جعفرزاده ،فروغ؛ محمودی،رقیه ( )9831؛سهامی،سیامک .طرح پرورش ماهیان زینتی در منزل .نخسدتین
همایش ماهیان زینتی ایران 89-82.تیرماه ، 9831تهران.
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 oرقیه محمودی ،حسین علی عبدالحی  ،عین اهلل گرجدی پدور  ،حبیدب اهلل گنددمکار . )9811 (... ،بررسری رابطره طرول کرل و
خصوصیات ریختی در بین ماهیان نر و ماده قزل االی رنگین کمان  .دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردابی ،
 92و  99اردیبهشت ،شهرکرد.
 oعلیرضا قایدی ،اسماعیل پیرعلی  ،رقیه محمودی  ،حبیب اهلل گندمکار  .)9811(.کاهش پسرماندها و ضرایعات آبرزی پرروری
جهت حفاظت اکوسیستم های آبی از طریق تغییر فرموالسیون جیره های غذایی آبزیان و استراتژی های غذایی.
دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردابی  92 ،و  99اردیبهشت ،شهرکرد.
 oعلیرضا قائدی ،اسماعیل پیرعلی ،حبیب اهلل گندمکار و رقیه محمودی ( . )9811نیازمندی های ماهیان آب شیرین و دریایی بده اسدید
های چرب ضروری در مراحل مختلف رشد .دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردایی  92 ،و  99اردیبهشت ،شهرکرد.
 oرقیه محمودی ،محبوبه حسن زاده ( .)9818بررسی اهمیت برنامه ملی اصالح نژاد ماهی قرزل آالی رنگرین کمران در
کشور  .چهارمین همایش ملی کشاورزی و آبزیان و غذا 98 ،و  91آذرماه  ،بوشهر.
 oرقیه محمودی ،محبوبه حسن زاده ( .)9818بررسی روابط هماوری با اندازه تخم  ،وزن و طول مولرد در مراهی قرزل
آالی رنگین کمان در کشور .چهارمین همایش ملی کشاورزی و آبزیان و غذا 98 ،و  91آذرماه  ،بوشهر.

سوابق شغلی:
 oمهندس ناظر مزرعه پرورشی ماهیان سردابی شهرستان ممسنی تحت نظارت سازمان نظام مهندسی استان فارس.
 oبرگزاری دوره های تخصصی کوتاه مدت شیالتی در زمینه تکثیر و پرورش آبزیان در جهاد کشاورزی شهرستان ممسنی.
 oمرکز تحقیقات ژنتیک و اصالح نژاد ماهیان سردابی شهید مطهری یاسوج  ،شروع :آبان ماه  9819و ادامه دارد...
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سوابق تدریس:
سال

دانشگاه

درس

6733-6739

پیام نور مرکز یاسوج

اکولوژی منابع آبی

6733-6739

پیام نوراستان فارس مرکز نوراباد ممسنی

جغرافیای زیستی (اکولوژی)

6739-6792

دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون

آزمایشگاه جانورشناسی

6796-6792

پیام نور ممسنی

تکثیر و پرورش آبزیان

6792-6796

پیام نور ممسنی

آزمایشگاه تکثیر و پرورش آبزیان

6790-6797

پیام نور ممسنی

فرآوری و بازاریابی محصوالت شیالتی

6790-6797

پیام نور ممسنی

آزمایشگاه فرآوری و بازاریابی محصوالت شیالتی

6797-6790

پیام نور ممسنی

تکثیر و پرورش آبزیان

6797-790

پیام نور ممسنی

آزمایشگاه تکثیر و پرورش آبزیان

6797-6797

پیام نور ممسنی

تکثیر و پرورش آبزیان

6797-6797

پیام نور ممسنی

آزمایشگاه تکثیر و پرورش آبزیان

6797-6797

پیام نور ممسنی

آلودگی آب و خاک

6797-6797

پیام نور ممسنی

روش شناسایی تحقیق

6797-6797

پیام نور ممسنی

اکولوژی دریا

شرکت در کارگاهای آموزشی:
o

کارگاه آموزشی واکسیناسیون ماهی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد و با همکاری قطب علمی بهداشت و بیماری های آبزیان دانشگاه
تهران .

o

شرکت در دوره ارتقاء مهارت شغلی "پرورش دهنده میگو" از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور.

o

کارگاه آموزشی تکثیر و پرورش ماهیان سردابی تحت نظارت اداره شیالت استان فارس در کارگاه تکثیر و پرورش شهید مطهری یاسوج.

o

گواهینامه تشخیص صالحیت و مهندس فنی مزرعه از سازمان نظام مهندسی و کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

o

گواهینامه شرکت در نخستین همایش ملی ماهیان سردابی  ،تنکابن

o

گواهینامه شرکت در نخستین همایش ملی بیماری های اقتصادی صنعت قزل آالی رنگین کمان  ،شهرکرد.

o

گواهینامه شرکت در نخستین همایش بین المللی خلیج فارس  ،بوشهر.

o

گواهینامه شرکت در همایش ملی کشاورزی  ،آبزیان و غذا ،بوشهر .

o

گواهینامه پایان دوره کارورزی از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

o

گواهینامه مهارت  ICDLدرجه 9

o

گواهینامه مهارت  ICDLدرجه 1
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