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وحید نصرالهی فکجىر دانش آمىخته ی کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش 

   آبزیان

 :اطالعات شخصي  -1

  ایطاًی  هلیت 5     ضاهؽطهحل تْلس 5      6611 تبضید تْلس 5        ًصطالِی فکجْض ًبم ذبًْازگی 5   ّحیسًبم 5      

تلفي5    – 66، ؼبذتوبى ًگیي، ّاحس  16تِطاى، پًْک، بِبض غطبی، کْچَ ی یبغ، پالک  5 زض تِطاى ًفبًی    

14661464192 

-16691122663تلفي5  –، هٌعل حویس ًصطالِی  1گلؽطخ، کْچَ ی غعل  یگیالى، چببکؽط، هٌطقَ  5 گیالىًفبًی زض    

14661464192 – 14611610660  

 

 ------------------ ًوببط5           116- 99116996    تلفي 5     9932660063    صٌسّق پؽتی 5    

v.nasrollahi66@gmail.com            &       v.nasrolahi@yahoo.com                ًفبًی الکتطًّیکی 5    

   :سوابق تحصيلي  -2

 6636-6639علْم تجطبی، زبیطؼتبى فطیس تٌکببٌی، ضاهؽط 5  زیپلن 

ّ فٌْى زضیبیی  زاًفگبٍ علْم  -گطایؿ تکثیط ّ پطّضؾ آبعیبى–ـیالت-هٌِسؼی هٌببع طبیعی5 کبض ـٌبؼی

 6630-6633 ذطهفِط

اؼالهی  زاًفگبٍ آظاز -گطایؿ تکثیط ّ پطّضؾ آبعیبى–ـیالت-هٌِسؼی هٌببع طبیعی 5 کبضـٌبؼی اضـس

 6634-6646  تِطاى ـوبل ّاحس



  پایان نامو ی کارشناسی:عنوان   -3

ؼٌتتیک ضّی ضـس ّ تْلیس هثل کپْض هبُیبى، بب ضاٌُوبیی زکتط ؼعیس کیْاى ـکٍْ،  ط ُْضهْى ُبیتبثی

 6633زاًفگبٍ علْم ّ فٌْى زضیبیی ذطهفِط، پبییع  ، زاًفکسٍ ی علْم زضیبیی
 

 

 :   عنوان پایان نامو ی کارشناسی ارشذ -4

زّزی گطم صٌعتی زض بؽتَ بٌسی  (Oncorhynchus mykissبطضؼی هبًسگبضی قعل آالی ضًگیي کوبى  )

زض زهبی یرچبل، بب ضاٌُوبیی زکتط ژالَ ذْـرْ ّ زکتط  ؼیس  ُبی هرتلف اتوؽفط اصالح ـسٍ ّ ذالء

هطکعهلی تحقیقبت فطاّضی  -حؽي جلیلی کیبزٍ، زاًفکسٍ علْم ّ فٌْى زضیبیی، زاًفگبٍ آظاز تِطاى ـوبل

 .6646،ـِطیْض  ) بٌسض اًعلی(آبعیبى کفْض

 

 کتاب: -5
 زض زؼت ّیطایؿ بطای چبپ  -----------هکبى یببی زض پطّضؾ آبعیبى پطّضـی

 فهرست مقاالت ارائو شذه در مجامع علمي : -6

آالی ضًگیي کوبى ی هبُی قعلبطضؼی اثط تْأهبى زّززُی گطم ّ بؽتَ بٌسی ّکیْم بط هبًسگبضی فیلَ » -6

، ُوبیؿ هلی غصا ّ آبعیبى، « بیی ّ ذصْصیبت حؽیزض ـطایط یرچبل5 اضظیببی ببض ببکتطیبیی، ـیوی

 .6646 آشض 61بْـِط،

هبُي بٌي   یبطضؼی ؼویت ؼن اضگبًْ فؽفطٍ تطی کلطّفي ّ اثط آى بط بطذي فبکتْضُبی ذًْ » -1

(Barbus sharpeyi)  »  ،9ّ0علْم ّفٌْى زضیبیی ذطهفِط، ، زاًفگبٍ  اّلیي کٌفطاًػ علْم اقیبًْؼی 

 .6646بِوي 
-تبثیط تْاهبى زّززُی ّ بؽتَ بٌسی اتوؽفط اصالح ـسٍ بط ضّی کیفیت ببکتطیبیی، ـیویبیی ّ حؽی فیلَ »-6

، بِوي پژُّفگطاى ّ ًربگبى ایوٌی غصا كٌگطٍ هلي« آالی ضًگیي کوبى زض ـطایط ؼطزی هبُی قعل

6646.  
 مقاالت علمي چاپ شذه در مجالت :  -7

آالی ضًگیي کوبى ی هبُی قعلبؽتَ بٌسی ّکیْم بط هبًسگبضی فیلَ بطضؼی اثط تْأهبى زّززُی گطم ّ » -6

 زض زؼت چبپ  ------------« زض ـطایط یرچبل5 اضظیببی ببض ببکتطیبیی، ـیویبیی ّ ذصْصیبت حؽی

هبُي بٌي   یبطضؼی ؼویت ؼن اضگبًْ فؽفطٍ تطی کلطّفي ّ اثط آى بط بطذي فبکتْضُبی ذًْ »-1

(Barbus sharpeyi)   »-- ------------------  زض زؼت چبپ 

 :سوابق کاری -8    

هحصْالت زضیبیی تحفَ ،فطاّضی ّ بؽتَ بٌسی  کبضذبًجبتهسیط تْلیس ـطکت پطّتئیي آضهبى جٌْة چببِبض)گطٍّ 

 تب کٌْى 6641هبُی ّ هیگْ تبظٍ ّ هٌجوس( اظ فطّضزیي 


