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 خالصه وضعيت تحصيلي، آموزشي و پژوهشي

 Curriculum Vita (CV) 

 

 شخصی:  اطالعات 

 مهدوی جهان آبادنام خانوادگي:                                                           جوادنام :   

 6116اسنامه:شماره شن                                                6/1/1661تاريخ تولد:   

   معافيتمحل صدور: بويراحمد                                                 وضعيت نظام وظيفه:   

 كد پستي:                                        111716166631تلفن همراه :   

 mahdavejavad60@yahoo.comپست الكترونيك :   

  منزل شخصی جواد مهدوی –دشتروم تنگاری  روستای  -آدرس پستي: ياسوج    

 

 

 

 سوابق تحصيلي:

] 

 اخذ مدرك شروع تحصيل دانشگاه محل تحصيل رشته تحصيلي مقطع تحصيلي

 06شهريور  01بهمن  دننشگاه آزاد اسالمی بندرعباس تکنولوژی شيالت کاردانی

دانشگاه علمی کاربردی بعثت  تکثيروپرورش آبزيان کارشناسی
 فارس

 01بهمن  07بهمن
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 فعاليت های پژوهشی

 خاتمه يافته پروژه های تحقيقاتی

 )مجری(1601، پروژه کارشناسی، ومقايسه نرماتيو های تکثير حاصل از مولدين ايرانی ونروژیبررسی  -1

 )همکار(يت، بررسي اثرات رقابت اسپرم بر تنوع ژنتيكي نتاج قزل آالي رنگين كمان با استفاده از نشانگرهاي مايكرو ستال -2

مرکز شهيد مطهری ياسوج،  ، اثر تراکم بر  روی رشد و بازماندگی الرو قزل آالی رنگين کمان، پروژه مطالعه موردي  -6
 (همکار) 1607

 (همکار )1607مقايسه بيونرماتيو هاي قزل آالي معمولي با قزل آالي طاليي، پروژه مطالعه موردي ،  -6

دگي،  فاكتورهاي رشد و تركيب الشه الرو قزل آالي رنگين كمان، پروژه مطالعه بررسي اثرات دفعات غذادهي بر بازمان -3
 (همکار) 1600موردي، 

تاثير فاصله ميان وعده هاي غذايي بر بازماندگي، فاكتورهاي رشد و تركيب الشه الرو قزل آالي رنگين كمان، پروژه  -6
 (همکار) 1600مطالعه موردي، 

دي داخل ) بتا، چينه و فرادانه( بر عملكرد توليد مثلي مولدين قزل ْاي رنگين كمان، بررسي تاثيرات غذاهاي مختلف تولي  -7
 )همکار( 1600پروژه مطالعه موردي،  تابستان 

 -موسسه تحقيقات شيالت ايران   –كشاورزي و آموزش سازمان تحقيقات -بررسی انجماد اسپرم قزل آالی رنگين کمان  -0
 (1/7/11- 1/7/00ار اصلی )همک 2-12-12-00162شماره مصوب : 

سازمان  -بررسي پرورش ماهي قزل آالي رنگين کمان در طراحي جديد از استخرهاي بيضي شکل با جريان دوراني  - -1
مرکز تحقيقات ژنتيک و اصالح نژاد ماهيان سردابی شهيد  -موسسه تحقيقات شيالت ايران  –كشاورزي و آموزش تحقيقات

 ( )همکاراصلی(1/7/11- 1/7/00)مجری حبيب اله گندمکار 2-12-12-01116شماره مصوب :  -مطهری ياسوج 

ايجاد  جمعيت پايه ژنتيکي  قزل آالي رنگين کمان  بر اساس   مطالعه تنوع ژنتيکی مولدين اين ماهی با استفاده از  -11
مجری  1/7/00)تاريخ شروع   2-12-12-00166کد:-ريزماهوارک ه مصوب سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزی

 محل اجرا  مرکز تحقيقات ژنتيک و اصالح نژاد ماهيان سردابی شهيد مطهری ياسوج)همکار(  -مسئول عين اله گرجی پور(

توليد جمعيت تمام ماده قزل آالی رنگين کمان به روش ماده سازی غير مستقيم. مصوب سازمان تحقيقات و آموزش   - -11
محل اجرا  مرکز تحقيقات ژنتيک   -مجری مسئول طيبه باشتی( 1/1/01)تاريخ شروع   2-12-12-01111کد : -کشاورزی

 و اصالح نژاد ماهيان سردابی شهيد مطهری ياسوج)همکار(. 

برسی مقايسه سه نوع غذای چينه،فرادانه، کيمياگران، بروی فاکتورهای رشد در ماهی قزل آالی رنگين کمان، پروژه مطالعه  -12
 )همکار( 1611موردي،  تابستان 
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 پروژه های تحقيقاتی در حال اجرا

 (اصلی )همکارتوليد جمعيت تريپلوييد اينترپلوييد با استفاده ازروش غيرمستقيم )غيرالقايی( در ماهی قزل آالی رنگين کمان-1

شماره مصوب: بررسی کروموزومی ووضعيت پلوئيدی ماهيان قزل آالی رنگين کمان حاصله از تخم های چشم زده وارداتی  -2
محل اجرا  مرکز تحقيقات ژنتيک و اصالح نژاد ماهيان سردابی شهيد   -)مجری : ابوالحسن راستيان نسب( 12-12-2- 12111

 (اصلی مطهری ياسوج)همکار

 بهبود ژنتيکی مولدين ماهی قزل آالی رنگين کمان وبرنامه ريزی زيرساختهای ژنتيک و اصالح نژاد)همکاراصلی( -6

 

 

 مقاالت

.بررسی مقايسه  حبيب اله گندمکار، حسين مراديان، اسماعيل کاظمی، عين اله گرجی پور، بادجواد مهدوی جهان آ -1
 قزل آالي رنگين گماننروژی با مولدين  قزل آالي رنگين گماننرماتيوهای حاصل از تکثيرمولدين 

 (Oncorhynchs mykiss)ايرانی

تاثير يدحسينی، حبيب اله گندمکار، عين اله گرجی پور.اسماعيل کاظمی، عيسی فالحت، جواد مهدوی جهان آباد، عبدالحم -2
 (Oncorhynchs mykiss)ايرانی قزل آالي رنگين گمان تيک باکتوسل بر برخی فاکتورهای رشد ماهیپروبيو

 اسماعيل کاظمی، حبيب اله گندمکار، جواد مهدوی جهان آباد، عيسی فالحت، عين اله گرجی پور عبدالحميدحسينی .مقايسه تاثير-6
 (Oncorhynchs mykiss)چند غذای فرموله پرواری داخلی برفاکتورهای رشد ماهی قزل االی رنگين کمان

تاثير تراکم بر بر  روی رشد و . محمدرضا حسينيان و حامد کريمی جواد مهدوی جهان آباد،احمد رضا حسينی، حسين مراديان، -6
نخستين سمينار ملی مديريت پرورش دام و طيور در مناطق . (Oncorhynchs mykissبازماندگی الرو قزل آالی رنگين کمان )

 دانشگاه شهيد باهنر کرمان، ايران. 1611شهريور  16، گرمسير

و اسماعيل کاظمی. تاثير تراكم   محمد رضا صحرائيان ، سارا ارتفاعات جواد مهدوی جهان آباد، حسين مراديان، حامد کريمي، -3
(. تحت داوری در مجله علمی شيالت Oncoryhincus mykissبر ميزان رشد و بازماندگي الرو ماهي قزل آالي رنگين گمان  ) 

 دانشگاه علوم و فنون دريايی خرمشهر

مقايسه ميزان بازماندگی تخم و آلوين  حامد کريمی; جواد مهدوی جهان آباد، عين اله گرجی پور، حسين مراديان، غالمرضا قايدی، -6
(. شانزدهمين کنفرانس سراسری و چهارمين Oncorhynchus mykissنژادهای معمولی و طاليی ماهي قزل آالي رنگين کمان )

 مشهد. 1601شهريور ماه  23تا  26کنفرانس بين المللی زيست شناسی ايران، 

بررسی ومقايسه و حبيب اله گندمکار.  جواد مهدوی جهان آباد، ،ستيان نسبمحمد ميثم صالحی، ابوالحسن را احمدرضا حسينی، -7
چند ماده ضدعفونی بر ميزان بازماندگی تخم قزل آالی رنگين کمان از مرحله لقاح تا چشم زدگی. شانزدهمين کنگره 

 تهران -1601ارديبهشت ماه 7-1دامپزشکی ايران 

حبيب اله گندمکار، جواد مهدوی جهان آباد، احمدرضا حسينی. بررسی تاثير عين اله گرجی پور، ابوالحسن راستيان نسب،  -0
-1گرسنگی وسوء تغذيه بر برخی پارامترهای مورفولوژيک ماهی قزل آالی رنگين، شانزدهمين کنگره دامپزشکی ايران 

 تهران -1601ارديبهشت ماه 7
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تور های موثر برکيفيت اسپرم در ماهيان، نخستين همايش ملی حبيب اله گندمکار، جواد مهدوی جهان آباد، احمدرضا حسينی، فاک -1
 ، تنکابن1600ارديبهشت  22-26ماهيان سرد آبی 

، عيسی اسماعيل کاظمی، عبدالحميدحسينی، جواد مهدوی جهان آباد، حبيب اله گندمکارمحمدجوادمحمدی، مجتبی عليشاهی،  -11
( بعد از افزودن Oncoryhincus mykiss) آالی رنگين کمان فالحت. بهبود ايمنی ، سالمت وبهداشت بچه ماهی قزل 

 بوشهر1611به جيره غذايی آنها. همايش ملی آبزيان  plantago ovataعصاره گياه اسفرزه

محسن حيدری،عبدالعلی موحدی نيا، صبا حسينی،  جواد مهدوی جهان آباد،يعقوب جادی، تعيين محدوده کشندگی  -11
(در Oncorhynchs mykiss( سولفات مس بروی بچه ماهی قزل آالی رنگين کمان) Lc50 96hوغلظت ميانه کشنده)

 16شرايط آزمايشگاه. مجله زيست شناسی وفيزيولوژی وبيوتکنولوژی آبزيان دانشگاه گيالن 

محسن حيدری، جواد مهدوی جهان آباد، تعيين محدوده کشندگی وبرسی اثرات ناشی ازعصاره تنباکوبربچه ماهی قزل  -12
 16مجله زيست شناسی وفيزيولوژی وبيوتکنولوژی آبزيان  Oncorhynchs mykiss)ايرانی آالی رنگين کمان

محسن محمدپور، جواد مهدوی جهان آباد، اسماعيل کاظمی، برسی مقايسه ای اثر سان اگزو سبز ماالشيت در پيشگيری و 16
 (.Oncorhynchus mykissقزل آالي رنگين کمان )درمان آلودگی قارچی تخم 

16- 

 

 

 

 

 

 تجارب عملی

 ياسوج در مركز تحقيقات ژنتيک و اصالح نژاد ماهيان سردابی شهيد مطهري 1/1/1606سابقه كار از تاريخ 

 سابقه کاروگذراندن دوره کارورزی بمدت يکسال در زمينه تکثير ماهی قزل آال از طريق سازمان نظام مهندسی -

 ماه 6به مدت  06ن به عنوان کارآموز درتابستان سابقه تکثير وکار درسالن انکوباسيو -

 علمی کاربردی بعثت فارسعضو فعال انجمن علمی شيالت دانشگاه  -

 .1601برگزاری نمايشگاه هفته پژوهش مرکز تحقيقات ژنتيک و اصالح نژاد ماهيان سردابی شهيد مطهری ياسوج، سال  عضو -

 Excelو  SPSSآشنايي با نرم افزار هاي آماري   -

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

 تسلط کامل در زمينه تکثير و پرورش ماهيان سردآبی -
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 تسلط بر برآورد هزينه و طراحی استخرهای پرورش ماهی قزل آالی رنگين کمان 

 آشنايی کامل با طراحی سالن های هچری و مديريت آنها 

 رموالسيون و تهيه جيره غذايی ماهيان سردآبی تسلط بر فو

 تسلط کامل بر نحوه ارائه کنفرانس های علمی با رئايت اصول مربوطه 

 آشنايی با انواع تجهيزات و ابزار سنجشی در علوم شيالتی 

 تکثير ماهی قزل آالی رنگين کمان تسلط کامل بر تکنيکهای 

 

 

 دوره های آموزشی

هوادهي و  تنظيم اکسيژني مزارع سردابی، توسط اداره شيالت استان کهگيلويه و بوير  ي: مديريت آب،آموزش كارگاه در شركت  -1
 احمد

توسط  اداره شيالت استان کهگيلويه و   استرس و بيماريهای محيطی ماهيان سردابی: تخصصی آموزشي كارگاه در شركت  -2
 بويراحمد

، توسط اداره شيالت 1600بهمن  7لغايت  6ماری های ماهيان سردابی، آموزشي: مديريت بهداشت و بي كارگاه در شركت - -6
 استان کهگيلويه و بوير احمد

توسط اداره شيالت استان کهگيلويه و ، 1600اسفند  11لغايت  6آموزشي: تکيلی پرورش ماهيان سردابی،  كارگاه در شركت  - -3
 بوير احمد

، توسط اداره شيالت استان کهگيلويه و 1601ارديبشهت  13ين آکواريوم، آشنايی با طراحی و تزئآموزشي:  كارگاه در شركت  - -6
 بوير احمد

توسط اداره شيالت  ،1601ارديبهشت  16لغايت  12 ،مديريت تکثير و پرورش ماهيان زينتیآموزشي:  كارگاه در شركت  - -7
 .استان کهگيلويه و بوير احمد

 

 

 شرکت در نشست ها و کنفرانس ها

موسسه تحقيقات شيالت ايران، پژوهشکده  بخش های تخصص اصالح نژاد و تکثير و پرورش آبزيان سيزدهمين گردهمايی -1
  .1600اسفند  12لغايت  0، آبزی پروری جنوب کشور )اهواز(
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 تقدير نامه -8

کوشش در عرصه پژوهش های مدير بخش اصالح نژاد و تکثير و پرورش موسسه تحقيقات شيالت ايران در خصوص  -1
 ح نژاد و تکثير و پرورش آبزيانکاربردی اصال

 ريئس مرکز تحقيقات ژنتيک واصالح نژاد ماهيان سردآبی شهيد مطهری ياسوج در خصوص توليد تخم چشم زده وبچه ماهی  -2


