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 سیدمهدی میرحیدری دکتر تحقیقاتی علمی رزومه
 : معرفی

  مجرد :وضعیت تاهل           ٣١۶۵ : متولد جواد     سید: فرزند   میرحیدری: خانوادگی نام دی   هم سید : نام

             M.Mirheydari@srbiau.ac.ir :ایمیل                             07٣77112001-08٣700821١0 تلفن:  

 :تحصیالت

 (دکتری)رتبه اول 20/٣0 :دكتري معدل                            رانهت وتحقیقات آزاد واحد علوم دانشگاه :شیالت دكتراي

شیرین  آّب دراز ی خرچنگغددتناسلوهورمونی میکروسکوپیک  ،سالیانه ماکروسکوپیکمطالعه تغییرات  :دكترا عنوان تز

(Astacus leptoductylus) ٣8 تز دكتري: نمره .                              ارس سد آبی هحوض در 

              ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ارشد( اول هرتب) ٣١/٣8: ارشد كل معدل                          تهران یاییفنون در و آزاد واحد علوم دانشگاه :ارشد شیالت

بر ویژگیهای رسیدگی جنسی،  زنجیرهبلند غیراشباع چرب ایهاسید متفاوت ایهنسبت ثأثیر ررسیب  :ارشد هنام پایان عنوان

     ۵0/٣8 ارشد: هنام پایان نمره                                     (L. vannamei)  پرورشی سفید میگویو بقای  رشد

 :تالیف و ترجمه كتب شیالتی

 تخصصیجلد کتاب ١ تالیف 1-

           تخصصی دو جلد کتاب ترجمه -7

 تخصصی e-bookیک  تدوین -١

 :مقاالتتالیف 

 ترویجی-علمیدر جورنالهای  مقاله دهیاز .ISI                                                  1مقاله در جورنالهای  ده . ٣

 سمینارهاي ملیمقاله ارائه شده در  چهار. ISC                                                 ۶مقاله در جورنالهای  سه .7

 بین المللی سمینارمقاله ارائه شده در یک. ۵                                 پژوهشی-علمیمقاله در جورنالهای  شش.١

 تدریس: بقهسا

 (08-80نیمسال دوم )آبزیان.  زنده غذای درس-کرج  امام خمینی کاربردی علمی دانشگاه  1.

 (80-8٣)زبان و زیست شناسی . نیمسال اول و نبمسال دوم -دانشگاه آزاد مرکز گمیشان. 2

 ( 87)دروس شیالتی. نیمسال دوم  مجموعه ای از -دانشگاه پیام نور نظرآباد کرج

 ه هاي شیالتی:اجراي پروژ

عضو پروژه طراحی و مهندسی معکوس روغن سلکو برای غنی سازی آرتمیابرای مرکز تحقیقات آرتمیا. موسسه تحقیقات  .٣

 شیالت

   HACCPعضو اجرای پروزه استاندارد  .7

 ISO9001/2000 برای کارخانه تن ماهی مائده عضو اجرای پروزه استاندارد .١

 شیالت موسسه تحقیقابر رسیدگی جنسی، رشد وبقای میگوی پاسفید، برای  HUFAاجرای پروژه تأثیر نسبتهای مختلف  .1
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 :گواهینامه هاي شیالتی

 .در قشم انگلستان  GQSدر نمایندگی  ISO 9001/ 2000کیفیت مدیریت دوره طی یهگوا1-  

 انگلستان در قشم.  GQSدر نمایندگی شیالتی های فراورده HACCPگواهی طی دوره   -7

 .پاستور دوره ژنتیک مولکولی در انستیتو طی گواهی  -7

 و كامپیوتر:  مدارك زبان

 TOEFL  :۶00زبان مدرك (٣

 2۶0: (EPT) اسالمی آزاد دانشگاه دکتری تافل زبان مدرك (7

 8۶: (ویندوز ، اینترنت و ..) ICDL ای هرایان ایهارتهم یهگوا (١

 :عضویت هیأت تحریریه

 (0۵-02سال ) ۶/٣مدت  تخصصی آبزیان به عضوهیأت تحریریه نشریه علمی (٣

 (08-80) سال ۶/٣مدت  عضو هیأت تحریریه نشریه علمی تخصصی آبزیان زینتی به (7

                                                              :سوابق شیالتی

 :ها فعالیت

 (8٣-81همکاری با پژوهشکده آرتمیای ارومیه در سمت مشاور پروژه )  .٣

 (8١-81)پژوهشکده علوم پایه کاربردی دانشگاه شهیدبهشتی در همکاری با اداره بهداشت نداجا همکاری با کارگروه .7

  (0۵-02)  وانامی ازمیگوی سازی مولد هزمین در رهبوش میگوی شکدههپژو در فعالیت   .١

 ( ٣١0٣-٣١07)کارخانه تن ماهی مائده ( و مدیرتولید ٣١28-٣١00مسئول کنترل کیفیت )  .1

 

 :تحقیقات

 رشد قطر تخمک، آوری، مه جنسی، رسیدگی بر زنجیره بلند اشباع غیر چرب ایهاسید متفاوت ایهنسبت ثأثیر بررسی .٣

 (تز ارشد 0۵ -02 ( پرورشی Litopenaeus vannamei سفید میگوی ماده مولدین بازماندگی و وزنی و طولی

 در طی یکسال  شیرینغدد تناسلی خرچنگ دراز آب و هورمونی میکروسکوپیک  ، بررسی تغییرات ماکروسکوپیک .7

Astacus leptodactylus(تز دکترا 8٣-87) در سدارس 

 (پروژههمکار 0۵) nuntia Perinereisحلقوی. کرم از سازی مولد امکان بررسی .١

  (پروژههمکار 00-02)انزلی  مرداب ، Perca fluviatilisطرخان حاجی یهما بافت سنگین فلزات میزان بررسی .1

 


