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 مقاالت چاپ شده در نشریات داخلی

 

های گوشتی نر. مجله دانش . اثرات فيتاز ميکروبی و کلسيم جيره بر عملکرد جوجه1387آبادی، ا. ، و حسنعليزاده قمصری، ا.ح. (1

 .141تا  129 ص.، 2، شماره 18کشاورزی، جلد 

گلوتامين بر عملکرد و -. بررسی اثرات مکمل ال1391و طرقی، ر.  نصيری مقدم، ح.، حسن آبادی، ا. ،عليزاده قمصری، ا.ح. (2

 .39تا  24 ص.، 5، شماره سال سومهای توليدات دامی،  پژوهش نشريههای گوشتی.  شناسی روده کوچک جوجه ريخت

ن يگلوتام -ت مکمل ال. اثرا1395، نصيری مقدم، ح.، حسن آبادی، ا.، يعقوبفر، ا.، حسينی، س. ع. و طرقی، ر. عليزاده قمصری، ا.ح. (3

 .80-68ص. ، 21های گوشتی. فصلنامه تحقيقات کاربردی در علوم دامی، شماره های ايمنی جوجهبر عملکرد و پاسخ

متيزونين و   -تاثير افزوودن مکمزل روی  . 1396سليمانی، م. ر. و لطف الهيان، ه.  ،عليزاده قمصری، ا. ح.حسينی، س. ع.، اميرصادقی، م.،  (4

 .928-917، ص 4، شماره 19نشريه توليدات دامی. دوره  جيره غذايی بر عملکرد و ايکمنی جوجه های گوشتی روی گليسين به

گاليسين  -مقايسه اثرات روی. 1397و سليمانی، ر.  عليزاده قمصری، ا. ح.حسينی، س. ع.، شريفی، ع.، نوروزيان، ح.، اميرصادقی، م.،  (5

 .186-173، ص 120. شماره (ی)پژوهش و سازندگ یعلوم دام هينشر. های گوشتیهو سولفات روی بر عملکرد و سيستم ايمنی جوج

اثزرات افوودنزی حزاوی پروبيوتيزک،     . 1398عليزوردی نسز ، ر.    و عليزاده قمصری، ا. ح.اسدی، ب.، حسينی، س. ع.، سليمانی، م. ر.  (6

گوشتی بزا اسزتفاده از روم مزديريتی تصزميم گيزری چنزد       ين در شرايط تنش گرمايی بر عملکرد سه سويه  تجاری جوجه ئو بتا  Cويتامين

 .100-91، ص 124. شماره (ی)پژوهش و سازندگ یعلوم دام هينشر شاخصی



تعيين سطح بهينزه جزرم ترت در جيزره    . 1398حسينی، س. ع.، شريعتمداری، ف.، توکلی، م. و لطف الهيان، ه.  ،عليزاده قمصری، ا. ح. (7

، 50. مجله علوم دامزی ايزران. دوره   يريت تصميم گيری چند شاخصی و حداکثرسازی سود اقتصادیجوجه های گوشتی بر مبنای روم مد

  .157-149، ص. 2شماره 

اثزرات محزرر رشزد گيزاهی     بررسزی  . 1398حسزينی، س. ع.، يعقزوبفر، ا. و آقاشزاهی، ع.     ،عليززاده قمصزری، ا. ح.  لطف الهيزان، ه.،   (8

 یعلزوم دامز   هينشزر . شاخصزی  چنزد  گيزری تصزميم  مديريت روم از استفاده با گوشتی هایجوجه ايمنی هایپاسخ و عملکرد بر ®اورکس

 . 232-219، ص 125. شماره (ی)پژوهش و سازندگ

های گوشتی بر مبنای روم پلت شده جوجهتعيين سطح بهينه دانه تاج خروس در جيره . 1399حسينی، س. ع.  و عليزاده قمصری، ا. ح. (9

 .8-1، ص. 27های توليدات دامی. سال يازدهم، شماره . نشريه پژوهشو شاخص توليد (TOPSIS گيری چند شاخصی )مدلتصميم

خزورار  اثرات سزطوح مختلزف   . 1399لطف الهيان، ه.، توکلی، م. و جواهری بارفروشی، ه.  ،عليزاده قمصری، ا. ح.حسينی، س. ع.،   (10

. نشريه توليدات دامزی. دوره  های گوشتیهای خونی جوجهشناسی روده و برخی فراسنجههای ايمنی، ريختگلوتن ترت بر عملکرد، پاسخ

 .103-93، ص 1، شماره 22

 ازيززمززورد ن نيترئززون نيززي. تع1399 .ح.ا ،یقمصززر زادهيززعل و روشززنفکر، ه. ، س.،سززايری ،.ع.س ،ینيبوجززارپور، م. حسزز ،بحرينززی، ا. (11

 یهزا  هو فراسزنج  یمنز يعملکزرد، ا  یهزا  پاسزخ  یابيز ( با استفاده از ارزیروزگ 42تا  22) یانيپا  در دوره 386 نيآر هيسو یگوشت یها جوجه

  .210-199 ، ص.127شماره  .(ی)پژوهش و سازندگ ی. علوم دامیخون

-اثر جرم ترت بر عملکرد و شزاخص  .1399 .ح عليزاده قمصری، ا. و  ه. لطف اللهيان، ،ع.. س حسينی، ،شريعتمداری، ف. ،م. توکلی، (12

 .52-39 ، ص.128. شماره های گوشتی. علوم دامی )پژوهش و سازندگی(های ايمنی جوجه

. تأثير افوودنی خزوراکی دزد تزنش بزر پاسزخ هزای ايمنزی و        1399سليمانی، م.ر.  و حسينی، س.ع. عليزاده قمصری، ا.ح.،اسدی، ب،.  (13

-75 ، ص.129(. شزماره  خونی سه سويه تجاری جوجه گوشتی تحت شرايط تنش گرمايی. علوم دامی )پژوهش و سازندگی فراسنجه های

86. 

المللیمقاالت چاپ شده در نشریات بین  
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عنوان مجریهب پروژه های تحقيقاتی  

 یگوشت یجوجه ها یخون یاثرات استفاده از سطوح مختلف دانه آمارانت )تاج خروس( در خورار پلت بر عملکرد و فراسنجه ها (1

(1396-1397) 

 (1398-1396اثر محرر رشد گياهی اورکس بر عملکرد و پاسخ های ايمنی جوجه های گوشتی ) (2

https://asj.areeo.ac.ir/article_121171.html
https://asj.areeo.ac.ir/article_121171.html
https://doi.org/10.1007/s13197-020-04946-w


 (1399-1398) پودر يرو سوسک ش  زی )ميل ورم( بر عملکرد و پاسخ های ايمنی جوجه های گوشتیاثرات  (3

 (1400-1398) تعيين الگوی بهينه افوودن مکمل ويتامينی به جيره بر پايه عملکرد و پاسخ های ايمنی جوجه های گوشتی در ايران (4

 (1400-1398) مثلی گله مرغ مادر گوشتیبر عملکرد توليدی و توليد  ASRI بررسی اثرات مکمل گياهی (5

و هندبوک تأليف و ترجمه کتاب  

نشر . ای و مديريتی مؤثر بر آنهای گوشتی و عوامل تغذيهدستنامه لنگش در جوجه .1397حسينی، س. ع.  و عليزاده قمصری، ا. ح. (1

 تهران.معاونت ترويج، سازمان تحقيقات، آموزم و ترويج کشاورزی،  ،آموزم کشاورزی

ها و محصويت فرعی غالت در تغذيه طيور. نشر آموزم . دستنامه راهنمای کاربرد دانه1397 عليزاده قمصری، ا. ح. يعقوبفر ا. و (2

 معاونت ترويج، سازمان تحقيقات، آموزم و ترويج کشاورزی، تهران. ،کشاورزی

نشر آموزم . هاهای رايج در مرغداریهای برخی بيماریدستنامه مديريت سالمت گله و آشنايی با نشانه .1398 عليزاده قمصری، ا. ح. (3

 معاونت ترويج، سازمان تحقيقات، آموزم و ترويج کشاورزی، تهران. ،کشاورزی

 همایش های داخلی

هزا در همزم و جزذب مزواد مغزذی در دسزتگاه گزوارم طيزور. سزومين          . نقش پروبيوتيزک 1396يی، ا.م. صفاو ی، ا. م. قمصر زادهيعل (1

  .1396شهريور  13، تهران، های نوين در علوم کشاورزی، منابع طبيعی و محيط زيستيافتهکنفرانس 

های گوشتی با افوودن . بهبود ايمنی جوجه1396س. ع. و طرقی، ر.  ،ینيحسی، ا.، حسن آباد ، ح.،مقدم یرينصی، ا. م.، قمصر زادهيعل (2

 .1396يور شهر 15 ، کرمان،پرورم دام، طيور و آبويانگلوتامين به جيره. چهارمين سمينار ملی مديريت  -مکمل ال

و زمزان   نيگلوتزام  -اثرات مکمزل ال  .1397 ی، م.افتخار و س. ع. ،ینيحسی، ا.، حسن آباد ، ح. ،مقدم یرينص ،ی، ا. م.قمصر زادهيعل (3

 .1397شهريور  6، سنندج، رانيا یکنگره علوم دام نيهشتم. یگوشت یهابر توسعه روده جوجه یدهخورار نياول

اثزرات دانزه تزاج    . 1397ی، م. افتخزار يی، ا.م. و صفا ع.، ،یآقاشاه، ا.، عقوبفري ه.،  ،انياله لطفس. ع.،  ،ینيحس .،ی، ا. مقمصر زادهيعل (4

 .1397شهريور  6، سنندج، رانيا یکنگره علوم دام نيهشتمی. گوشت یهاروده جوجه یشناسختيخروس بر عملکرد و ر

شزده   ظيتغلز  یايز اثر اسزتفاده از بقا  یبررس. 1397 ی، ا.م.قمصر زادهيعل د. و ،یديص م.، گنج خانلو،ف.، ، یفاتح ا.، ،یالی، م.، زافتخار (5

 .1397شهريور  6، سنندج، رانيا یکنگره علوم دام نيهشتمی. پروار ی( بر عملکرد گوساله هاناسيمالس )و ريتخم

علل حذف در گاوهای شيری  یبررس. 1397ی ا. ح. قمصر زادهيعل م.، تواتری ه. وافتخاری، م.، نعمتی، م. ح.، محوون، ع.، مستشاری،  (6

 .1397شهريور  6، سنندج، رانيا یکنگره علوم دام نيهشتماستان قووين. 

روده  یکروبيم تيبر عملکرد و جمع یباغ شنياثرات اسانس آو. 1397ی، م. افتخار م. و افشار، .،ی، ا. مقمصر زادهيعلس. ع.،  ،ینيحس (7

  .1397فروردين  22بيرجند،  ی،در علوم دام نينو یهاپژوهش یمل شيهما نيدوم. جوجه های گوشتی

 یکروبز يم تيز بزر عملکزرد و جمع   یکزوه  شنياثرات اسانس آو. 1397ی، م. افتخار م. و افشار،س. ع.،  ،ینيحس.، ی، ا. مقمصر زادهيعل (8

  .1397فروردين  22بيرجند،  ی،در علوم دام نينو یهاپژوهش یمل شيهما نيدوم. روده جوجه های گوشتی

های خونی و . اثر مکمل آلی کروم بر برخی از فراسنجه1397. ی، ا. مقمصر زادهيعل ، م.، ولونگنج خام.، دهقان،  ا.، ،یزال م.، ،یافتخار (9

  .1397فروردين  22بيرجند،  ی،در علوم دام نينو یهاپژوهش یمل شيهما نيدومای در گاوهای فيستوله دار هلشتاين. شکمبه

های تخمدانی در گاوهای شيری تغذيه شده با . فراسنجه1397. ی، ا. مقمصر زادهيعل ، م.، ولونگنج خام.، دهقان،  ا.، ،یزال م.، ،یافتخار (10

 .1397فروردين  22بيرجند،  ی،در علوم دام نينو یهاپژوهش یمل شيهما نيدوممکمل کروم. 

. اثر محلول گياهی اورکس بر جمعيت ميکروبی جوجه های گوشزتی. دومزين کنفزرانس    1397س. ع.  ،ینيحس . وی، ا. مقمصر زادهيعل (11

 .1397اسفند  22، مشهد، بين المللی گياهان دارويی، کشاورزی ارگانيک مواد طبيعی و دارويی

های گوشتی. آويشن باغی بر ايمنی سلولی جوجه. اثر اسانس 1397. ی، ا. مقمصر زادهيعل الهيان، ه. ولطف ، م.، افشار س. ع.،  ،ینيحس (12

 .1397اسفند  22دومين کنفرانس بين المللی گياهان دارويی، کشاورزی ارگانيک مواد طبيعی و دارويی، مشهد، 



کم بزر تزرا   نيگلوتزام  -اثزر مکمزل ال  . 1396ی، م. افتخزار  ه. و ان،يز لطف اله ا.، ،یحسن آباد ح.، مقدم، یرينص.، ی، ا. مقمصر زادهيعل (13

 .1396آبان  4، ساری، شمال کشور وريدام و ط یمل شيهمای. سومين گوشت یروده جوجه ها یقطره ا یسلول ها

و زمزان   نيگلوتزام  -اثزرات مکمزل ال  . 1396ی، م. افتخار حسينی، س. ع. و ا.، ،یحسن آباد ح.، مقدم، یرينص.، ی، ا. مقمصر زادهيعل (14

 .1396آبان  4، ساری، شمال کشور وريدام و ط یمل شيهمای. سومين گوشت یبر عملکرد جوجه ها یدهخورار نياول

 یبر توسعه اندام ها نيگلوتام -اثر مکمل ال. 1396ی، م. افتخار يعقوبفر، ا. و ا.، ،یحسن آباد ح.، مقدم، یرينص.، ی، ا. مقمصر زادهيعل (15

 .1396آبان  4ساری، ، شمال کشور وريدام و ط یمل شيهمای. سومين گوشت یجوجه ها یمنيا ستميس

 ردهيرشز يغ یدر گاوهزا  یمزواد مغزذ   یريگزوارم پزذ  . 1396. ی، ا. مقمصر زادهيعل ، م.، ولونگنج خام.، دهقان،  ا.، ،یزال م.، ،یافتخار (16

 .1396آبان  4، ساری، شمال کشور وريدام و ط یمل شيهما. سومين کروم یشده با مکمل آل هيتغذ

هزای تجويزه پزذيری    . اثزر مکمزل کزروم بزر فراسزنجه     1396. ی، ا. مقمصزر  زادهيعل ، م.، ولونگنج خام.، دهقان،  ا.، ،یزال م.، ،یافتخار (17

 .1396آبان  4، ساری، شمال کشور وريدام و ط یمل شيهماخورار در گاوهای فيستوليه دار هلشتاين. سومين 

ای و غلظزت  شزکمبه  pHاثر مکمل کروم متيزونين بزر   . 1396. ی، ا. مقمصر زادهيعل ، م.، ولونگنج خام.، دهقان،  ا.، ،یزال م.، ،یافتخار (18

 .1396آبان  4، ساری، شمال کشور وريدام و ط یمل شيهمااسيدهای چرب فرار در گاوهای هلشتاين در دوره انتقال. سومين 

19)  Alizadeh-Ghamsari, A.H., Hosseini, S.A. Tajabadi, N. and Vaseji, N. 2018. Effects of probiotics produced 

in Animal Science Research Institute of Iran (P1 and P2) on immune responses of broiler chickens. 6
th 

AFSLAB international symposium, Tehran, May 2018.  

20)  Hosseini, |S.A.,Tajabadi, N., Vaseji, N. and Alizadeh-Ghamsari, A.H. 2018. Effects of probiotics produced 
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th
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21)  Hosseini, S.A. and Alizadeh-Ghamsari, A.H. 2018. Effects of valerian esseicial oils on performance and 

intestineal morphology of broiler chickens. 7
th

 National congress on medicinal plants, Shiraz, May 2018. 

22)  Alizadeh-Ghamsari, A.H. and Hosseini, S.A. 2018. Effects of valerian essential oils on immunity and blood 

parameter of broiler chickens. 7
th

 National congress on medicinal plants, Shiraz, May 2018. 

23)  Alizadeh-Ghamsari, A.H., Yaghobfar, A., Hosseini, S.A., Geravand M. and Sharifi, S.D. 2018. The effect 
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th

 International 
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و افتخارات زجوای  

 کس  رتبه اول در دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه زنجان  -

 کس  رتبه اول در دوره دکتری در دانشگاه فردوسی مشهد  -

 



 سوابق اجرایی

 تاکنون( 1395) مؤسسه تحقيقات علوم دامی کشورت علمی أعمو هي -

 تاکنون( 1395) مؤسسه تحقيقات علوم دامی کشور و طيوردام ذيه و فيويولوژی غتشورای فنی بخش عمو دبير و  -

به سفارم سازمان تحقيقات، آموزم و ترويج  (امنيت غذايی در حوزه دام و طيور)آوری  برنامة محوری علم و فنهمکاری در تدوين  -

 (1397-1395کشاورزی )

 تاکنون( 1398کارگروه تدوين برنامه جامع صنعت طيور تخمگذار کشور )يت در عمو -

 تاکنون( 1398) سسه تحقيقات علوم دامی کشورؤمدير تغذيه يين مرغ تخمگذار م -
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