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 هوشنگ نام پدر: -2                           محمدپور محسننام و نام خانوادگي :   -1

 1332تاريخ تولد: -4                                     1 3شماره شناسنامه:  -3

 متاهل وضعيت تأهل: -3                                             بويراحمد محل تولد:-5

 خير   :عضوهيت علمي -8                                    1تعداد فرزندان:    -7

                                       11پالک  -4ياسوج شهرک جهاد نبوت آدرس محل سكونت: -9

      کارشناس مرتبه:

د ماهيان سردآبی ک و اصالح نژامرکز تحقيقات ژنتي –کهگيلويه و بويراحمد آدرس محل كار: -11

 شهيد مطهری ياسوج

پست الكترونيكي                                  o7433262314نمابر:  

:mohsen.t.90@gmail.com  

 

 

 علوم آزمایشگاهی دامپزشکی :رشته تحصيلي  محسن محمدپور:نام همكار پژوهشي

 سال            7 :سنوات خدمت                      کارشناس        :رتبه علمي

  بهداشت و بیماریها:بخش تخصصي مربوطه   3:تعداد پروژه هاي در دست اجرا

 

 شماره ثبت :

 
 عس محل الصاق 

:تاريخ تكميل فرم  

 

 وزارت جهاد كشاورزي

و  سازمان تحقيقات

 كشاورزيآموزش

موسسه تحقيقات شيالت 

 ايران 

فرم اطالعات 

 محققين



  

                                                                                                                                                              : سوابق تحصيلي -

 

مدرك  رديف

 تحصيلي*

 رشته تحصيلي

 دانشگاه محل تحصيل

سال 

 اخذمدرك

لمعد  

 توضيحات

/01 1383 آزاد واحد ياسوج دامپزشکی کاردانی 1

11 
 

علوم آزمايشگاهی  کارشناسی 2

 دامپزشکی

علوم تحقيقات 

 تهران

1380 31/

10 
 

 قاتيعلوم تحق انگل شناسی دامپزشکی ارشد 3

 تهران

در حال 

 تحصيل

- 
 

 

 :عناوين پروژه هاي مجري

  

  عناوين پروژه هاي همكار

 78537شماره ثبت:  -کمان  نیرنگ یانجماد اسپرم قزل آال یبررس .1

 ( )درحال اجرا(یعبدالح نیحس یژنتیکی مولدین ماهی قزل آالی رنگین کمان و برنامه ریزی زیرساختهای ژنتیك و اصالح نژاد )مجر بهبود .2

 .7١٩11شماره ثبت:  -پرورش ماهی قزل آالی رنگین کمان در طراحی جدید از استخرهای بیضی شکل با جریان دورانی  بررسی .8

 .  78552به منظور اصالح نژاد. شماره ثبت:  اسوجی التیش قاتیقزل اال در مرکز تحق یماه نیمولد ینیو بهگز ریذخا ثبت .7

با استفاده از ریزماهوارکها شماره ثبت:   یماه نیا نیمولد یجمعیت پایه ژنتیکی  قزل آالی رنگین کمان  بر اساس   مطالعه تنوع ژنتیک  ایجاد .5

77575. 

 

مدیریت بهداشت و پایش عوامل عمده بیماریزا عفونی مولدین و تخم های چشم زده ماهیان قزل آالی رنگین کمان در  .بررسی6

 )در حال اجرا(.مرکز تحقیقات ژنتیك و اصالح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج

 

 
                                                                                                                                  

 

 

 
 



  

 مقاالت علمي و پژوهشي : -

 

 oncorhynchus)بررسی مقایسه ای اثر سان اگز و سبزماالشیت در پیشگیری و درمان آلودگی قارچی تخم قزل آالی رنگین کمان -1

mykiss.) 

 بررسی و مقایسه چند ماده ضدعفونی بر میزان بازماندگی تخم قزل آالی رنگین کمان از مرحله لقاح تا چشم زدگی -2

 (oncorhynchus mykissشناسایی بیماری دهان قرمز روده ای در نوعی ماهی پرورشی آب شیرین قزل آالی رنگین کمان) -8

 صفراوی و کبدی پس از برداشتن کیسه صفرا در سگبررسی میزان تغییرات ترکیبات  -7

 ارزیابی زمانهای مختلف دوزاژ کنترلی پویدین آیوداین، ماالشیت سبز و دزوجرم بر آلودگی قارچی تخم قزل آالی رنگین کمان -5

شار در استان (، در دو گونه از سیاه ماهیان رودخانه بtrachelobdella sppشناسایی و تعیین میزان آلودگی انگلی به زالو ) -6

 کهگیلویه و بویراحمد.

 (.oncorhynchus mykiss) جداسازی باکتری یرسینیا روکری از ماهی قزل آالی رنگین کمان -7

 


