
 بسمه تعالی

 رضا : نام 

 فراهانی : نام خانوادگی 

  0431: متولد 

 نفر  4: تعداد فرزندان 

 0411سال : تاریخ شروع بکار 

 سازمان شیالت ایران  – 641ساختمان  –خیابان فاطمی غربی  –تهران : آدرس محل کار 

 11734903 -01  :  محل کار تلفن

 : تحصیالت   -0
و  0494مهندسی شیالت و محیط زیست از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان   - 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمالدانشجوی کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان 

 :دوره های تخصصی  -6

 0419طرح سرشماری عمومی کشاورزی سال  -
 0411طرح سنابل جهاد سازندگی سال  -
 0490-96سال  Dosکامپیوتر سیستم عامل  -
 0494مدیریت کارگاه های تکثیر و پرورش سال  -
 0494دوره های عمومی پرورش ماهیان سردآبی سال  -
 0493روش های تشخیص آزمایشگاهی بیماریهای ماهیان گرمابی سال  -
 0491تغذیه و مدیریت تولید ماهیان سردآبی سال  -
 0491مدیریت تکثیر ماهیان سردآبی سال  -
 0491مدیریت منابع طبیعی و نیمه طبیعی سال  -
 0497مدیریت پرورش ماهی در سیستم مدار بسته سال  -
 0497اصول مبانی کامپیوتر سال  -
 0430دوره های آموزشی پرورش ماهی قزل آال در سیستم فول مدار بسته سال  -
 0430اصول و مبانی کاربرد ژنتیک در تکثیر و پرورش ماهی سال  -

 : طرح های پژوهشی اجرا شده  -6

 0490بررسی الیه اوزون ، مشکالت و خطرات آن سال  -
 0494هی قزل آال سال ااستفاده از هواده در مزارع پرورش م -
 0490-94مطالعه لیمنولوژیکی و شناسایی ماهیان رودخانه شاهرود الموت استان قزوین سال  -
 در شرکت قزل پرور 0491 -99گردشی سال آب درپرورش ماهی قزل آال در سیستم  -
 استفاده از روش های نوین آبزی پروری در مزارع سردآبی کشور  -
 0433انتخاب پژوهشگر نمونه استانی دراستان قزوین سال  -
 در استان قزوین 0431انتخاب مدیر اجرائی نمونه سال  -



 : مدیریت پروژه های اجرایی  -4

تخر کپور ماهیان برای اولین بار در پروژه پرورش ماهی قزل آال در نیمه دوم سال در اس -

 0491سال  6شیالت منطقه 
-91طالقانرود سال  –شاهرود  –دلیچایی  –پروژه مطالعات لیمنولوژیکی رودخانه نمرود  -

0493 
 (استخرهای ذخیره آب کشاورزی)توسعه آبزی پروری استان بااستفاده ازمنابع خرد آبی استان -

 93-97سال 
 0497شهریار سال  –ساوجبالغ  –پروری شهرستانهای کرج  آبزیشناسایی پتانسیل های  -
با  –تهران  –قزوین  –سمنان  –قم  –شناسایی پتانسیل های آبزی پروری استانهای مرکزی  -

 شرکت مشاورین رویان
با  گالبردشت عباس و –برنامه ریزی توسعه پشتیبانی مجتمع های سردآبی شهرستان اردل  -

و بررسی بیش از ده طرح پژوهشی و پارس رایاب کت و شرقدس شرکت های مشاور مهاب 

 تحقیقاتی 
 طرح های مطالعاتی آبزی پروری توسط شرکت های  مشاور بیش از بیستارزیابی و بررسی   -
مسئول طرح مطالعات بررسی افزایش ظرفیت مزارع پرورش قزل آالی رودخانه هراز سال  -

37-33 

 :تدریس در دوره ها  -3

 آشنایی با تکثیر و پرورش آبزیان  -
 آشنایی با سیستم مدار بسته پرورش ماهی قزل آال  -
 آشنایی با تکثیر ماهی قزل آال  -
 مشاور و همکار در تعدادی پایان نامه های مقطع کارشناسی  -
 ارائه مقاالت علمی در زمینه تکثیر و پرورش آبزیان و چاپ آنها در مجالت خارجی و داخلی  -
دوره های آموزشی مدیریت تکثیر سردآبی ، مدیریت تغذیه و بهداشت ، بهداشت  تدوین جزوات -

 ماهیان سردآبی و دوره تکمیلی به زبان عربی جهت آموزش در لبنان و سوریه 
تدریس در دوره های آموزشی آشنایی با تکثیر و پرورش آبزیان ، مدیریت پرورش ماهیان  -

 (حدود چهار هزار نفر روز )  سردآبی ، مدیریت تغذیه و بهداشت در لبنان
 سمینار علمی و تخصصی در ایران و لبنان  61شرکت در بیش از  -
 مجری وزارت نیرو  – 37در سال سخنرانی در همایش آب پاک  -
مجری موسسه تحقیقات  – 37درسال همایش مهندسی سیستم های مدار بسته سخنرانی در  -

 شیالت ایران 
مجری معاونت راهبردی ریاست  -0471پروری کشور اولین همایش آبزی سخنرانی در  -

 جمهوری و موسسه تحقیقات شیالت ایران 

 :تالیف کتب  -1

 پرورش ماهی در سیستم مدار بسته  -
 بیماریهای ماهیان پرورشی قزل آالی رنگین کمان  -



 مدیریت پرورش ماهی قزل اال در سیستم مدار بسته  -
 تکثیر ماهیان قزل آالی رنگین کمان  -
 ی پرورش ماهی قزل آالی رنگین کمان راهنما -
 راهنمای عملی استفاده از آبهای کشاورزی برای پرورش قزل آال  -
 تکثیر ماهی قزل آال لمی راهنمای ع -
 لمی کاربردی تکثیر و پرورش قزل آال راهنمای ع -

 :مسئولیت های اجرائی  -1

 0411-13مسئول امور شوراها در جهاد شهرستان  -
 0413-17شهرستان سال مسئول امور جهادگران  -
 0494-93رئیس اداره آموزش و ترویج شیالت چهارمحال و بختیاری سال  -
 0431لغایت  93تکثیر و پرورش اداره کل شیالت استان تهران از سال رئیس اداره  -
 0431لغایت  91مشاور فنی مدیر کل شیالت تهران در پروژه های اجرائی از سال  -
  04/7/93لغایت  63/0/93دگی در لبنان از تاریخ مسئول بخش شیالت دفتر جهاد سازن -
 عضو اعضای سردبیری ماهنامه آبزیان  -
 01/6/36لغایت  31کارشناس پرورش ماهیان سردآبی اداره کل تولید و پرورش ماهی از سال  -
لغایت  31عضو کمیته فنی سیستم های مدار بسته پرورش ماهی شیالت ایران از سال  -

01/6/36 
 01/1/31لغایت  01/6/36ان قزوین از تاریخ مدیریت شیالت است -
 61/1/33تا  01/1/31کارشناس مسئول تکثیر و پرورش ماهیان سردابی کشور از  -
 (ادامه دارد )  61/1/33معاون مدیر کل دفتر توسعه منابع آبزی و ماهیان آب شیرین از  -
 کارشناس رسمی دادگستری در امور آبزیان -

 : بازدید علمی خارجی  -9

 ماه  9به مدت  93ت کشور لبنان در سال از شیال -
 هفته  6به مدت  36از سیستم های مدار بسته کشور دانمارک در سال  -

 

  

 فراهانی    

0471  

  


