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 ليتعابسمه

 (0011 ماه شهریورخالصه بیوگرافی علمی )
 
 طهماسبي غالمحسين: خانوادگي نام و نام

 شناسي کشاورزیدر رشته حشره (.Ph.Dمیزان تحصیالت: دکترای تخصصي)
 93استاد پژوهش پایه رتبه علمي: 

 
 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهرانمشاور عالي معاون 

 بخش تحقیقات زنبورعسل مؤسسه تحقیقات علوم دامي کشور و رئیس علميعضو هیئت 
   9940 -(15)43165243 تلفن:

  9940 -(15)43165243:  دورنگار

 :پست الکترونیکي
 

  
 

 ایران رئیس اتحادیه انجمنهای کشاورزی
 انجمن زنبورعسل ایران عضو هیئت مدیره

 سردبیر مجله علوم و فنون زنبورعسل ایران

 در انجمنهای علمي: عضویت
 های علمي انجمناتحادیه اتحادیه انجمنهای علمي کشاورزی،  ،شناسي ایرانانجمن حشره ،انجمن علوم دامي ایرانانجمن زنبورعسل ایران، 

 انجمن های علمي گیاهان دارویياتحادیه ، گیاهپزشکي
      

 

 مورد 41 جوایز و افتخارات ملي و بين المللي
  

 مورد 7 بتکار و نوآوریثبت اختراع، ا
  

 مورد 993 مجموع مقاالت منتشر شده
  

 مورد 449 تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت علمي

 مورد 51 داخلي معتبرپژوهشي  - علمي مجالت در شده منتشر مقاالتتعداد 
 دمور 41   الملليپژوهشي معتبر  بین - علمي مجالت در شده منتشر مقاالتتعداد 
 مورد 24 ترویجي- علمي مجالت در شده منتشر مقاالتتعداد 

 مورد 222 ی علميهاكنگره مقاالت خالصه مقاالت و مجموعه در یا مقاالت مجموعه در مقاله تعداد

 مورد 245 ی مليرهاناسمی مقاالت خالصه مقاالت و مجموعه در یا مقاالت مجموعه در مقالهتعداد 

 مورد 49  و کنگره های بین المللي  سمینارها مقاالت مقاالت و خالصه یا در مجموعه مقاالت در مجموعه مقالهتعداد 
  

 تعداد كتب علمي منتشر شده

 راهنمایي در طرح پسادكترا

 راهنمایي در فرصت مطالعاتي دكتری

 مورد 9

 مورد 4

 مورد 2

 مورد 91 انسهای دكتری و فوق ليسراهنمایي در پایان نامه

 مورد 22 مشاورت در پایان نامه های دكتری و فوق ليسانس

               

tahmasbigholamhosein@gmail.com 

gh.tahmasbi@asri.ir 

 

 

mailto:tahmasbigholamhosein@gmail.com
mailto:tahmasbigholamhosein@gmail.com
mailto:gh.tahmasbi@asri.ir
mailto:gh.tahmasbi@asri.ir


 
2 

 تعاليبسمه

 

 (0011 ماه شهریوربیوگرافی علمی )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 طهماسبی غالمحسین :خانوادگی نام و نام

 
 آدرس: 

            

 کشور علوم داميسسه تحقیقات ؤم            
 ایران ،کرج                         

                          
43165243(15)- 9940 

  9940 -(15)43165243:  دورنگار

  پست الکترونیکي:
   

           
 

 ( :دانشگاهی) تحصیالت
 

4929 
 کانادا -مانیتوبا  دانشگاه

 فرصت مطالعاتي 
 :عنوان

 The ability of high and low grooming lines of honeybees, Apis mellifera, to remove the parasitic 
mite, varroa destructor Anderson and Trueman, is affected by environmental conditions 

 
 

         4923-4971 
 ایران - تهران - مدرس تربیت دانشگاه

 کشاورزی شناسيحشره رشته در (.ph.D) تخصصي دکترای

 ایران  زنبورعسل  هایتوده  شیمایيبیو  و  مرفولوژیکي  مطالعه : نامه پایان عنوان

 

                     tahmasbigholamhosein@gmail.com 

gh_tahmasbi@asri.ir     
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         4921-4923 

 ایران - تهران - مدرس تربیت دانشگاه

   کشاورزی شناسيحشره رشته در   (.M.S)ارشدکارشناسي

  نبورعسلز روی(Meloe SPP)  روغني هایسوسك ررسيب: نامه پایان عنوان

  4917-4921 

 ایران - تهران - تهران دانشگاه

 گیاهپزشکي یش( گراعمومي کشاورزی رشته در (.B.S) کارشناسي)

 

 :كار سابقه
 تاكنون- 4932

 ایران ،کرج کشور، دامي علوم تحقیقاتمؤسسه ،ابریشم کرم و زنبورعسل هایپژوهش بخش -استادپژوهش
4932-4932 

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران ، ایران -پژوهش ستادا 
4927-4932 

 ایران ،کرج کشور، دامي علوم تحقیقاتمؤسسه ،ابریشم کرم و زنبورعسل پژوهشهای بخش - پژوهش استاد 
4921- 4922 

 انموسسه تحقیقات گیاهپزشکي کشور، تهران ،ایر –دانشیار پژوهش           

4921-4921 

 ایران ،کرج کشور، دامي علوم تحقیقاتمؤسسه ،ابریشم کرم و زنبورعسل پژوهشهای بخش - پژوهش دانشیار

4971-4921 

 ایران ،کرج کشور، دامي علوم تحقیقاتمؤسسه ،ابریشم کرم و زنبورعسل پژوهشهای بخش -پژوهش یارداستا

4923-4971 

  ایران - تهران - جهادسازندگيوزارت -( ره)خمیني امامعاليمرکزآموزش -طبیعي منابع وهگر -يآموزش يمرب

 

 

  :برگزار شده آموزشی هايدورهدروس یا 

 كارشناسي 

 پرورش ملکه زنبورعسل  - افشانگرده حشرات و افشانيگرده - زنبورعسل پرورش  - عمومي شناسيحشره

 باال به ارشد كارشناسي

 - تکمیلني شناسنيحشره - پرورش ملکه زنبورعسل و تلقیح مصننوعي -رفتارشناسي زنبورعسل -زنبورعسل  فیزیولوژی و مرفولوژی

  پرورش و بیماریهای زنبورعسل تولیدات زنبورعسل –زنبورعسل تکمیلي پرورش

 

 :تاكنون 0731از سال  هاي مشروحه زیردر دانشگاه

 گروه علوم دامي( دانشگاه تهرانمنابع طبیعي  پردیس کشاورزی و( 

 گیاهپزشکي( )گروه پردیس کشاورزی و منابع طبیعي دانشگاه تهران 

 پردیس ابوریحان دانشگاه تهران 

 دانشکده کشاوری دانشگاه زنجان 

  کرجواحد دانشکده دامپزشکي دانشگاه آزاد 

  گرمسارواحد دانشکده دامپزشکي دانشگاه آزاد 
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 اراكواحد کي دانشگاه آزاد دانشکده دامپزش 

 تهران دانشکده کشاورزی واحد علوم تحقیقات 

 )مرکز آموزش عالي امام خمیني)ره 

 )مرکز آموزش عالي شهید حسن پور)ساری 

 )مرکز آموزش عالي شهید سرداری )تبریز 

 

  :هاپست
 تاكنون 4932تير              

 ایران - تهران - ان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران ، ایرانسازم -رئیس مشاور عالي معاون وزیر و               

 ایران - کرج - کشوردامي علوم تحقیقات مؤسسه - ابریشمکرم ورئیس بخش تحقیقات زنبورعسل                            

 4932تا تير  4931 

 ایران - تهران - ترویج کشاورزی، تهران ، ایران سازمان تحقیقات، آموزش و -قائم مقام معاون وزیر و رئیس  

 4931تا  4932

 ایران - تهران - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران ، ایران -معاون پژوهش و فناوری 

 4932تا  4927

 ایران - کرج - کشوردامي علوم تحقیقات مؤسسه - ابریشمکرم و زنبورعسل پژوهشهای بخش رئیس 

 4927تا  4927

 ایران - کرج - کشوردامي علوم تحقیقات مؤسسه عضو هیئت علمي بخش تحقیقات زنبورعسل ن  

 4927تا  4921

  پزشکي کشور ن سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی وزارت جهادکشاورزی رئیس مؤسسه تحقیقات گیاه  

 ن تهران ن ایران         

4979-  4921 

 ایران - کرج - کشوردامي علوم تحقیقات مؤسسه - ابریشم کرم و زنبورعسل پژوهشهای شبخ رئیس

 4921- 4929 

  ایران - کرج - کشور دامي علوم تحقیقات مؤسسه مالي - اداری معاون

4971 - 4972  

  ایران - تهران - هادسازندگيجوزارت -(  ره)خمیني امامعاليمرکزآموزش - طبیعي منابع گروه مدیر

4971-4971 

  ایران - تهران - مدرس تربیت دانشگاه - شناسيحشره گروه علمي هیئت عضو

4921-4923 

  ایران -کرج - جهادسازندگي وزارت خاك و آب مطالعات واحد کشاورزی گروه مدیر

4921-4921 

  ایران - کرج شهرستان سازندگي جهاد کشاورزی کمیته کارشناس

 

 :ملی و بین المللیو افتخارات جوایز 
   

 4932 

در سني و یکمنین جشننواره کسب رتبنه دوم پنژوهش هنای کناربردی جهت  لوح تقدیر از ریاست محترم جمهوریدریافت 
            الملي خوارزمي بین
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             4932 
بنین المللني جشنواره  رتبه دوم پژوهشهای کاربردی در سي و یکمین هت کسبجلوح تقدیر از وزیر علوم و فناوری  دریافت 
 خوارزمي

2142 
 برای انجام طرح اصالح نژاد زنبورعسل ایرانيلوح تقدیر از کمیسیون ملي یونسکو  دریافت 

4939      
 2444کشاورزیدر حوزه  که بعنوان کتاب برتر سالبرای تالیف کتاب پرورش مللوح تقدیر از وزیر جهاد کشاورزی  دریافت

4973  
  جهادسازندگي وزارت نمونه محقق بعنوان جهادسازندگي وزیر و فناوری و تحقیقات علوم وزیر از تقدیر لوح

4972 
   جهادسازندگيوزارت نمونه تحقیقاتي طرح اجرای برای جهادسازندگي وزیر از تقدیر لوح

4971 
  جهادسازندگيوزارت 2436 سال نمونه کارمند بعنوان زندگيجهادسا وزیر از تقدیر لوح

4972  

   ایران آموزشيپژوهشي سمینار اولین در مقاله ارائه برای جهادسازندگي وزیر از تقدیر لوح

4971 
  ایرانپژوهشي سمینار دومین در مقاله ارائه برای جهادسازندگي وزیر از تقدیر لوح

4972 
  ایران پژوهشي سمینار سومین درمقاله ارائه برای جهادسازندگي وزارت تحقیقات و آموزش معاونت از تقدیر لوح

4973 
  ایران پژوهشي سمینار چهارمین درمقاله ارائه برای جهادسازندگي وزارت تحقیقات و آموزش معاونت از تقدیر لوح

4924 
  جهادکشاورزی وزارت 2402سال در نمونه پژوهشگر دوم رتبه بعنوان کشاورزی جهاد وزیر از تقدیر لوح

4924 
  شناسيکرج همایش اولین در کرج فرماندار و تهران استاندار معاون از تقدیر لوح

4927 
 سال در نمونه پژوهشگر بعنوان جهادکشاورزی تحقیقاتآموزش و  ترویج س سازمانیمعاون وزیر و رئ از تقدیر لوح

 جهادکشاورزی وزارت 2403
4934 

 برگزاری سمینار بعنوان رئیس یکي از  دررئیس کنگره آسیایي زنبورعسل برای ارائه مقاله علمي و همکاری  از تقدیر لوح
 های سخنرانيپانل

 

 :هاانجمن در عضویت

 0011 تير-تا حال               
 ئیس اتحادیه انجمن های علوم کشاورزی ایرانر                               

  4923 - تاحال
 ایران يشناسحشره انجمن

  4977 - تاحال

 کشور دامي علوم متخصصین انجمن

  4929 - تاحال

 ایران زنبورعسل انجمن
  4929 - تاحال

 ایران علوم دامي انجمن
 4932-تاحال                            

 جمن های علوم کشاورزیاتحادیه ان
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  :منتشره هايكتاب
کناربردی وزارت  –. چاپ اول. تألیف. انتشنارات مؤسسنه آمنوزش عنالي علمني  زنبورعسل ملکه پرورش. 2405. طهماسبي . غالمحسين .1

 صفحه 232جهادکشاورزی. 

کاربردی وزارت  –تألیف. انتشارات مؤسسه آموزش عالي علمي چاپ اول. . زنبورعسلملکه  مصنوعي تلقیح. 2404. طهماسبي . غالمحسين .2
 جهادکشاورزی. 

کناربردی وزارت  –. چاپ دوم. تنألیف. انتشنارات مؤسسنه آمنوزش عنالي علمني زنبورعسل ملکه پرورش. 2441. طهماسبي . غالمحسين .3
 صفحه 119جهادکشاورزی. 

 119. جهادکشاورزی وزارتو ترویج وم. تألیف. انتشارات مؤسسه آموزش س . چاپ زنبورعسل ملکه پرورش. 2444غالمحسین.  .طهماسبي .4
 صفحه

 صفحه 131. ریخت شناسي و تشریح زنبورعسل. چاپ اول. تالیف. انتشارات دانشگاه تهران. 2399غالمحسین.  .طهماسبي .5

 

 :ثبت اختراع، ابتکار و نوآوري
، محمد علي کمالي، رحیم عبادی، اردشیر نجاتي، موسسه تحقیقنات علنوم يغالمحسين طهماسبتولید ملکه زنبورعسل اصالح شده ایراني.  .2

 34056شماره ثبت:  4/3/2403دامي کشور، سید داود جواهری، مجید عاکف، ماشاا... جمشیدی. 

 2402ال س 13449. شماره ثبت: غالمحسين طهماسبي اردشیر آریانا، رحیم عبادی و دستگاه جداکننده انبوه انگلهای خارجي زنبورعسل. .1

در کنجاله سویا برای تغذیه تحریکي زنبورعسل. سید داود جواهری. موسسه تحقیقنات علنوم دامني . ا پوفرآیند تهیه کیك جانشین گرده گل ب .4
 2/22/2403مورخ  65344. شماره ثبت غالمحسين طهماسبيسید احمد میرهادی و 

 National Center for Biotechnology Information  (NCBI) بانك جهاني ژن  ثبت ژن در .3

بنرای  Apis floreaمفید در دستگاه گوارش زنبورعسل کوچك الکتیك باکتری های اسید  های مختلفو سویه  ها ، گونهها )گزارش جنس 
 اولین بار در دنیا(

Lactobacillus: 

 

Lactobacillus kunkeei:   
 

[1. AFPSH5 (KU359943), 2. AFPSH6 (KU359944), 3. AFPSH7 (KU359945), 4. AFPSH8 

(KU359946), 5. AFPSH9 (KU359947)] 

   

Lactobacillus plantarum 
 
 [1. AFPSH2 (KU318418), 2. AFPSH3 (KU359941)]. 

 

Lactobacillus apis 
 

[AFPSH4 (KU359942)]. 

 

Enterococcus: 
 

Enterococcus faecium 
 

 [1. AFPSH11 (KU359949), 2. AFPSH12 (KU359950), 3. AFPSH12 (KU359951)]. 

 

Enterococcus faecalis 
 

[AFPSH10 (KU359948)]. 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgjb2EnJzUAhVJzRQKHTqmACIQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2F&usg=AFQjCNEOu39WKX3irKwSl_cuNAU9JVaHQA
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Enterococcus hirae 

[AFPSH14 (KU359952)]. 

 ،يکمنال يمحمدعل ،یعباد میرح ،يطهماسب نيغالمحس -. موسسه تحقیقات علوم دامي کشور 43آرام ''زنبورعسل  دیجد هیسو يمعرف .6

یي. شنماره ثبنت و حامد رضنا يفیاله س نیحسن بانه، ع ،یچهره، نعمت اله اسد یشبنم پر ،ياکبر قره داغ يعاکف، عل دیمج ،یيمحمد بابا
 یو آموزش کشاورز قاتیسازمان تحق استیر تایید کننده : – 24/5/2399تاریخ  – 199/21543

 يمحمندعل ،یعبناد میرحن ،يطهماسبب نيغالمحس -ي. موسسه تحقیقات علوم دامي کشور رانیاز زنبورعسل نژاد ا 43آرام  هیسو ثبت .5

یي. شماره و حامد رضا يفیاله س نی، عحسن بانه ،یچهره، نعمت اله اسد یشبنم پر ،ياکبر قره داغ يعاکف، عل دیمج ،یيمحمد بابا ،يکمال
 يثبت منابع دام يفن ونیسیکم سیرئ -  12/22/2444تاریخ  – 2991/44ثبت 

 ،یيمحمند بابنا ،يکمنال يعبنادی، محمندعل میرح ،يطهماسب نيغالمحس. 43)آرام (  يرانیزنبورعسل اصالح شده اتولید نیمه صنعتي  .3

 112/24914یي. شماره گنواهي و حامد رضا يفیاله س نیه، نعمت اله اسدی، حسن بانه، عشبنم پری چهر ،ياکبر قره داغ يعاکف، عل دیمج
 تایید کننده معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات – 26/5/2399تاریخ  –

 

 مجري طرح یا پروژه هاي تحقیقاتی:
  2431-2439. مطالعه مرفولوژیکي و بیو شیمیایي توده های زنبورعسل ایران .2

 2436-2434. استان باقیمانده( 23:  1ولوژیکي و بیوشیمیایي توده های زنبورعسل ایران)فاز مطالعه مرف .1

 2434-2430. مطالعه مرفولوژیکي زنبورعسل کوچولو در ایران .4

 2434-2435)طرح ملي(. طرح جامع اصالح نژاد زنبورعسل کشور .3

 2433(. مع اصالح نژاد زنبورعسل کشورطرح جا 2لنیها در منطقه البرز مرکزی)فاز شناسایي و انتخاب بهترین ک .6

 04-33. طرح جامع اصالح نژاد زنبورعسل کشور( 1بررسي صفات بیولوژیکي و به گزیني کلنیهای انتخابي در منطقه البرز مرکزی)فاز  .5

طرح جامع اصالح  4 )فازدهي و رفتار دفاعي کلنیهای زنبورعسل در منطقه مرکزی کشور برآورد پارامترهای ژنتیکي صفات تولید عسل، بچه .3
 00-03(. نژاد زنبورعسل کشور

طنرح  3)فناز  نژاد زنبورعسل برای بهبود صفت زمستانگذراني کلنیها در استانهای مرکزی کشور)تهران ، اصفهان ، قزوین و مرکزی(اصالح .0
 43-04(. جامع اصالح نژاد زنبورعسل کشور

طرح جنامع  3)فاز  استانهای مرکزی کشور)تهران ، اصفهان ، قزوین و مرکزی( نژاد زنبورعسل برای بهبود صفت بچه دهي کلنیها دراصالح .4
 43-04(. اصالح نژاد زنبورعسل کشور

طنرح  3)فناز  نژاد زنبورعسل برای بهبود صفت رفتار دفاعي کلنیها در استانهای مرکزی کشور)تهران ، اصفهان ، قزوین و مرکنزی(اصالح .29
 43-04(. جامع اصالح نژاد زنبورعسل کشور

طنرح  3)فناز  نژاد زنبورعسل برای بهبود صفت تولید عسل کلنیها در استانهای مرکزی کشور)تهران ، اصفهان ، قنزوین و مرکنزی(اصالح .22
 43-04(. جامع اصالح نژاد زنبورعسل کشور

 44-04.  برای مقاومت به کنه واروآ ((.Apis mellifera Lاصالح نژاد زنبورعسل  .21

 (Varroa destructor Anderson & Truman) 

بر زنبور عسل اروپنایي   Beauveria bassiana ال بر پایه قارچ –ارزیابي اثرات بیماریزایي و اپیدمیولوژی ترکیب بیولوژیك ناتورآلیس  .24
Apis mellifera L. 03-01.  در ایران 

 44-49. و غبار هوا بر عملکرد و طول عمر زنبورعسل مطالعات آزمایشگاهي اثرات گرد .23

 Invitro .02-04فعالیت ضد باکتریایي عسلهای مناطق مختلف ایران در شرایط بررسي  .26

 09-04. برنامه راهبردی عسل و سایرفرآورده های زنبورعسلطرح  .25
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 هننای( صننفت اولننین سننن جسننتجوگری)مؤثر بننر صننفت تولینند عسننل ( در زنبورعسننل ایراننني QTLشناسننایي جایگنناه هننای ژننني) .23
(Apis mellifera meda) .49-43 

 شنده اصنالح هنای ملکنه از اسنتفاده بنا کشنور زنبورعسل هایکلني رفتار و عملکرد بهبود و سازی بومي فني، دانش توسعه: کالن طرح  .20
 44-43. طرح جامع اصالح نژاد زنبورعسل کشور( 6)فاز ایراني  زنبورعسل

 44-43. رعسل ایرانيایجاد مقاومت ژنتیکي به کنه واروآ در هسته مرکزی کلنیهای طرح اصالح نژاد زنبوطرح:  .24

 44-43. های اصالح شده در زنبورستانهای بخش خصوصي)الیه سوم( در استانهای مختلف کشور طرح: ارزیابي عملکرد ملکه .19

مقایسنه روش هنای ارزیابي صفات تولیدی و رفتاری برای انتخاب بهترین کلني ها در هسته مرکزی طرح اصالح نژاد زنبورعسل ایرانني و  .12
 44-43. )پروژه(های مادریکهمختلف تولید مل

 44-43. بهبود مقاومت ژنتیکي کلني های زنبورعسل ایراني علیه کنه واروآ با استفاده از ویژگي ناباروری کنه )پروژه( .11

 2444-2399. (Apis mellifera meda) يرانیزنبورعسل نژاد ا شیثبت و پاپروژه  .14

 2392-2444. رانیزنبورعسل ا شیو پا ثبتطرح  .13

 

 :داخلی معتبرپژوهشی  - علمی مجالت در شده منتشر مقاالت

 مرفولوژینك صنفات از بعضي روی فصلي شرایط تأثیر. 2435. فرجي سعید و اسماعیلي مرتضي ،عبادی رحیم ،غالمحسين ،طهماسبي .2

  .242-214:  4 شماره ، 10جلد  ، ایران کشاورزی علوم مجله .ایراني نژاد عسل زنبور

 بنا تحریکني تغذینه. 2435. طهماسببي غالمحسبين و میرهنادی احمند سید ،نیکخواه علي ، اسماعیلي مرتضي ، داود سید ،واهریج .1

 219 – 216:  46 شماره ، سازندگي و پژوهش. عسل زنبور کلنیهای رشد در آنها اثر و گرده جایگزینهای

 معمنولي عسنل زنبنور مرفولنوژیکي مطالعنه. 2433جعفرکامبوزینا. و اسنماعیلي مرتضني ، عبنادی رحنیم ،، غالمحسبينطهماسببي .4
 Apis mellifera  04 - 292:  2 شماره ،1جلد  ،اصفهان طبیعي منابع و کشاورزی علوم مجله. ایران در. 

 تاوليسوسنکهای از گوننه دو معرفني .2433 ،یگاننه امنامي بلقنیس و زننوز باقری ابراهیم ،اسماعیلي مرتضي ،، غالمحسينطهماسبي .3

(Meloe Spp) 223ن 223:  40 شماره ،سازندگي و پژوهش ،زنبورعسل روی. 

 پروتئینهنای الکتروفنورتیکي خصوصنیات از اسنتفاده .2430. آخونندی منصنور و عبنادی رحنیم ،قوجق دردی ،، غالمحسينطهماسبي .6

 .43ن293:  3 شماره ،4جلد  ،طبیعي منابع و کشاورزی فنون و علوم .ایراني نژاد عسل زنبور یجمعیتها تفکیك در سینهقفسه

 زنبورعسنل در ژنتیکني پارامترهنای ررسي. ب 2430. طهماسبي غالمحسين و عبادی رحیم ،کاشان جمعه امام ناصر محمدرضا، ،بصیری .5

 .42ن45:  2 شماره اول هدور .مدرس کشاورزی علوم. ایراني نژاد

 استان زنبورعسلصفات بعضي پذیریوراثت بررسي .2434. طهماسبي غالمحسين و ادریس محمدعلي ،عبادی رحیم ،محمد، مستاجران .3

 .224ن  215:  2 شماره ،3جلد  .طبیعي منابع و کشاورزی فنون و علوم مجله. اصفهان

 ،توسنعه وکشاورزی اقتصاد، .ایران کشاورزی محصوالت افزایش در عسل زنبور ارزش .2434. پورقرایي نحسی ،، غالمحسينطهماسبي .0
 .242ن233:  4 شماره

 در گامنا پرتو توسط شده سترون نر نقش.2409. ذوالفقاریه حمیدرضا و طهماسبي غالمحسين مجد، فرامرز ،جعفری رضا ،رحیم ،عبادی .4

جلد  طبیعي ومنابع کشاورزی فنون و علوم (Galleria mellonella Lep. Pyralidae). موم بزرگ پره شب کنترل قيتلفی مدیریت
 .242ن244:  4 شماره ن 6

 و یکيمرفولوژصفت نه بین فنوتیپي همبستگي .2409. طهماسبي غالمحسين و عبادی رحیم ،آشتیاني میرائي سیدرضا سیما، ،یاراحمدی .29
 .263 -250: 1 ،شمارهپنجم جلد ،طبیعي منابع و کشاورزی فنون و علوم .تهران استان عسل زنبوران توده در تولیدی صفت سه
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 و شنهدزاگیاهان معرفني و شناسایي .2409. داودی رضا حمید رنجبر، موسي ،نظریان حسن ،طهماسبي غالمحسين ،...ا نعمت ،اسدی  .22
 .13-12:  61شماره ،سازندگي و پژوهش .مرکزی استان در نعناییان و بقوالت ،کاسني تیره سه به مربوط زنبورعسل استفاده مورد زای ردهگ

 منورد انگیاهگلدهي تقویم و گیاهي تیپهای تعیین .2402. اکبرزاده مرتضي و طهماسبي غالمحسين ،نظریان حسن ،شعبانعلي ،صباغي .21

  .294-46:  64 شماره ،سازندگي و پژوهش .دماوند تاروبار آبخیز هایحوضه در زنبورعسل استفاده

 تفکیك دراقلیمي و جغرافیائي شرایط تأثیر .2402. فرجي سعید و آخوندی منصور ،آبادیتاج ناصر ،عبادی رحیم ،غالمحسين طهماسبي .24

 .235-254:   دوم شماره ،ششم جلد ،طبیعي منابع و کشاورزی فنون و علوم .ایران کوچك عسل زنبور جمعیتهای

 مرکزیتنوده کرومنوزومي وضنعیت بررسني. 2402. طهماسببي غالمحسين و غفناری سیدمحمود ،داغيقره اکبرعلي ،...انعمت اسدی .23

 . 11-13:  65و  63 .سازندگي و پژوهش .ایران زنبورعسل

 زنبورعسنل هنایتوده از برخني گرینظافنت تأثیررفتنار .2402.طهماسببي غالمحسبين ،عبنادی رحنیم مسنعود، اردسنتانيمرتضوی .26
 (Apis mellifera L.)واروآ کننه بنه آن مقاومنت روی اینرانVarroa destructor Anderson &Trueman  .پنژوهش 

   33-04: 66. وسازندگي

 روی آنهنا وتنأثیر مومهبر تولید مختلف روشهای مقایسه .2402. بابایي محمد و عبادی رحیم ،طهماسبي محسينغال ،هوشنگ ،افروزان .25

 34-35:  65و  63. سازندگي و پژوهش. زنبورعسل کلنیهای عسل محصول و جمعیت رشد

 نجننار هایمورچننه معرفنني .2401.  ریجننواه داود سننید و بحریننني رسننول ،پننناه عننالي هلننن ،، غالمحسببينطهماسبببي  .23
Camponotus Spp(Hym. Formicidae)  60: شنماره سنازندگي و پنژوهش. اینران زنبورعسنل هنایکلني آفنت بعننوان: 

 40-292 

 درLepisiota semenovi Ruzsky  مورچنه جدیند گوننه گنزارش .2402. پنناهعالي هلنن و ، غالمحسبينطهماسببي  .20

 04-03:  2شماره  11جلد   .ایران شناسي حشره علمي انجمن خبرنامه .ایران عسلزنبورکلینهای

 .A. & Tواروآ کننه بنر فرمینك اسنید اثنر مطالعنه .2401.طالبي مصطفي و نوذری جاماسب ،طهماسبي غالمحسين ،رسول ،بحریني .24
Varroa destructor 25-21:  59  .سازندگي و پژوهش . زنبورعسل شفیرگي مرحله سلولهای درون 

 برآوردهموزیگوسنتي .2401.اسنفنداراني طنالبي مصنطفي و یاراحمدی سیما ،طهماسبي ،غالمحسين ،داغيقره اکبرعلي فرشید، ،زرین  .19

 1-5:  64 .وسازندگي پژوهش .قزوین و اصفهان ،مرکزی ،تهران استانهای عسل زنبوران توده در عسل تولید با آن رابطه و جنسي آللهای

 و محیطنسنبي رطوبنت دمنا، بنین همبستگي تعیین .2404.طالبي مصطفي و نوذری جاماسب ،طهماسبي غالمحسين ،رسول ،بحریني  .12
 213- 246اول، سال یازدهم :  شماره. گرگان طبیعي منابع و کشاورزی علوم مجله .زنبورعسل کندوهای در فرمیك اسید کشيکنه اثرات

. تعیین میانگین درصند هموزیگنوتي آللهنای 2404، محمد مقدم، محمد عراقي.  غالمحسين طهماسبيمیرزایي حسین،  جواد پور اصغر،  .11
وهش در استان آذربایجان شرقي. پژ  .Apis mellifera Lجنسي و بررسي روابط آن با تعداد مهاجرت و تولید عسل کلني های زنبورعسل 

 64-64: 56و سازندگي. شماره 

. اثر استفاده از بره موم در جینره  2404. غالمحسين طهماسبيزاده، سید مهدی، علي جوکار، جواد پورضا، هوشنگ لطف الهیان و مهدی  .14
 04-06:  53بر روی عملکرد و سیستم ایمني مرغان تخمگذار تجارتي. پژوهش و سازندگي. 

. شناسایي گیاهان مورد اسنتفاده زنبورعسنل و تعینین 2404و مرتضي اکبرزاده.  غالمحسين طهماسبين، صباغي ، شعبانعلي، حسن نظریا .13
 20-5: 56جذابیت آنها در منطقه شمال شهرستان دماوند. پژوهش و سازندگي. 

رخي از تنوده هنای . اندازه گیری طول دوره بسته بودن سلولهای نوزادان ب2403. غالمحسين طهماسبيمرتضوی مسعود، رحیم عبادی و  .16
 4-1:   53زنبورعسل ایران و اثر آن در کاهش جمعیت کنه واروآ. پژوهش و سازندگي.  

. تأثیر استحصال زهر روی بعضي از خصوصیات تولیدی و رفتاری کلنني 2406. غالمحسين طهماسبيغالمیان  اسماعیل، رحیم عبادی،   .15
 34-33: 31ایران. پژوهش و سازندگي. های زنبورعسل و مقایسه دستگاههای استحصال زهر ساخت 
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هنای ضد باکننتننری . بررسي فعالیت2406امیر ابریشمي، مهدی رزاقي،  ، سیدمحمد میرافشار،غالمحسين طهماسبيمیرصالحیان، اکبر،  .13
 .219-224؛ 4شماره  10. مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبریز. جلد Invitroهای برخي از مناطق ایران در شرایط عسل

. بررسني 2406منصنور و عبدالمجیند کریمني. ، رسنول بحرینني، حسنن آل غالمحسين طهماسبيزرقاني، ا... حمزهایالمي بهمن، حبیب .10
 .02-33: 34پراکنش آفات و شکارچیان زنبورعسل در استان فارس. پژوهش و سازندگي. 

های جنسي در توده زنبورعسل . برآورد تعداد آلل2405ندری. زنوز و مرادپاشا اسک، میرجمال جاللي غالمحسين طهماسبيسپهری رحیمه،  .14
 4منطقه مرکزی ایران و رابطه آن با گرده ذخیره شده، میزان جمعیت و تولید عسل.علوم و فنون کشاورزی ومنابع طبیعي. جلد یازدهم شنماره 

 441-412(: 05)پاییز 

. حفاظنت از زنبورعسنل در منزارح تحنت 2403اصغر پورمیرزا. علي ، غالمحسين طهماسبيفر، سیدمحمد کریم، محمد خانجاني، موسوی .49
 63-30: 33ها. پژوهش و سازندگي. شماره سمپاشي با استفاده از بعضي دورکننده

بینني تنأثیر اسنتفاده از ضنرایب سازی برای پیش. استفاده از شبیه2403. غالمحسين طهماسبي جوارمي ،خوئي امیر، اردشیر نجاتيناجي  .42
 43-14: 35ی در اصالح نژاد زنبورعسل. پژوهش سازندگي. شمارهاقتصاد

تولیدشنده توسنط  ی کمني و کیفني بنره منوم. مقایسنه2403، محسن بیگدلي، واسیا بنانکوا.  غالمحسين طهماسبيافروزان، هوشنگ،  .41
 253-265: 33شماره شرق تهران. پژوهش و سازندگي.برگ در شمال زنبورعسل در مناطق با پوشش گیاهي سوزني برگ و پهن

ی اثرات منتول، تیمول و پریزین در کنترل . مقایسه2405و رسول بحریني.  غالمحسين طهماسبيواجد ابراهیمي، مهدی،  صدیقه بنیان،  .44
 .232-256: 23جلد  2واروآ، انگل زنبورعسل در منطقه سردسیری دهبکری استان کرمان. دانش کشاورزی شماره  کنه

تأثیر تغذیه تحریکي پروتئیني و میزان ذخیرة گردة کلني هنای . 2405. زاداهری سعید ،ناظرعدل کامبیز،  ين طهماسبيغالمحسعلمي، محسن،  .43
 244-214: 23جلد  3. دانش کشاورزی. شماره زنبورعسل روی برخي رفتارهای بهداشتي آن علیه کنه واروآ

. بنرآورد  همبسنتگي فننوتیپي  بنین تعندادی از صنفات  2400.سببيغالمحسين طهماجمشیدی، ماشااهلل، اردشیر نجاتي، رحیم عبادی،  .46
 33-45:  34مرفولوژیك و اقتصادی در توده زنبوران عسل. استانهای تهران، مرکزی، قزوین و اصفهان. پژوهش وسازندگي. شماره

ای زنبورهنای . تنوح گوننه2403 ، علي اصغر طالبي، علي زرنگار، علیرضا منفرد و حسن نظریان. غالمحسين طهماسبيتقوی، ابوالفضل،  .45
 445-416( در دو منطقه کوهستاني البرز مرکزی ایران. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعي:  Bombus sppمخملي )

های غذایي مکمنل . تأثیر استفاده از جیره2400و محمد مرادی شهربابك.  غالمحسين طهماسبينهضتي پاقلعه، غالمعلي، علي نیکخواه،  .43
 44اوی گلوتن ذرت، کنجاله سویا و مخمر نانوایي بر روی درصد چربي و وزن بدن کارگران زنبورعسل. علنوم کشناورزی اینران. دوره گرده ح
 65-34: 2شماره 

. بررسي اثر جایگزینهای گنرده بنا پناره ای از منواد و مکملهنای 2403و سید احمد میرهادی.  غالمحسين طهماسبيجواهری، سیدداود،  .40
 190-244: 20جلد  4ترکیبات بدن زنبوران عسل پرستار. مجله دانش کشاورزی تبریز. شماره  پروتئیني بر

جوارمنني، سنینند داوود جنواهننری ، محمند بابنایي، ماشناا... جوارمنني، سنینند داوود جنواهننری ، محمند بابنایي، ماشناا... ، محمدعلي کمالي، رحنیم عبنادی، اردشنیر نجاتي، محمدعلي کمالي، رحنیم عبنادی، اردشنیر نجاتي  طهماسبي غالمحسين .44

ح شده منطقه مرکزی ایران بنا ملکنه هنای شناهد در زنبورسنتانهای مقایسه ملکه های اصال ..24002400آبادی.آبادی.جمشیدی، مجید عاکف و ناصر تاججمشیدی، مجید عاکف و ناصر تاج
 30مختلف استانهای تهران، مرکزی، قزوین و اصفهان. پژوهش و سازندگي. شماره: 

 . بررسننني اثنننر کننننه کشننني اسنننانس پوننننه کنننوهي2404. غالمحسبببين طهماسببببيپنننور و قاسنننمي وحیننند، سنننعید محرمننني  .39
 (Mentha longifolia روی کنه واروآ )Varroa destructor (Aacari: Varroidea) (و تأثیر آن بر زنبورعسل اروپایيApis 

mellifera:نامه انجمن حشره شناسي ایران. شماره .) 

. استفاده از ماده دورکننده مالس چغندر قند . استفاده از ماده دورکننده مالس چغندر قند 24042404، علي اصغر پورمیرزا و مهتاب عزیزیان اردبیلي. ، علي اصغر پورمیرزا و مهتاب عزیزیان اردبیلي. غالمحسين طهماسبيزبده، محمدرضا، زبده، محمدرضا،   ..3232

  261261--234234: : 11شمارهشماره  1919//33پژوهشي علوم دامي. دانشگاه تبریز. جلد پژوهشي علوم دامي. دانشگاه تبریز. جلد   ––پاشي مزارح. مجله علمي پاشي مزارح. مجله علمي عسل در زمان سمعسل در زمان سمبرای حفاظت زنبوربرای حفاظت زنبور

بررسي اثر گرده افشاني زنبورعسل و سایر حشرات گرده افشان بر ویژگي های کمي و کیفي . . 24422442. . غالمحسين طهماسبيغالمحسين طهماسبيفجری، مهدی. فجری، مهدی.   ..3131
  3232--4343،  44پژوهش وسازندگي. شماره: . . ن آذربایجان غربيبذر یونجه )ارقام همداني و قره یونجه( در استا
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اسنکوربیك( در افنزایش  –. اثنر سنطوح مختلنف ویتنامین ل )ال 2442. غالمحسين طهماسبيو  جواهری، سیدداود، سید احمد میرهادی .34

  5-2: 43. مجله پژوهش وسازندگي. شماره ((  ((..AAppiiss  mmeelllliiffeerraa  LL  های زنبورعسلجمعیت و تولید عسل در کلني

مطالعه رفتار چراگری زنبورهای   . 2442، رحیم عصفوری، محمدعلي ابراهیمي و محمد بابایي. غالمحسين طهماسبي، طهماسبي، زهرا .33
پژوهشهای (.  meda Apis mellifera) های با تولید عسل باال و تولید عسل پایین زنبورعسل ایرانيآوری گرده در کلنيکارگر و جمع

 31-52: 1، شماره14جلد  تبریز.علوم دامي. دانشگاه 

. ارزیابي رفتارهای درپوش برداری و تخلیه 2442، مرادپاشا اسکندری نسب و محمدبابایي. غالمحسين طهماسبيحسیني، سیدبانو،  .36
جلد  تبریز. الروهای آلوده و همبستگي آنها با تولید عسل، جمعیت و رفتاردفاعي کلنیهای زنبورعسل ایراني. پژوهشهای علوم دامي. دانشگاه

 44-42: 1، شماره14

  . ارزیابي تنوح ژنتیکي جمعیت زنبورعسل ایراني. ارزیابي تنوح ژنتیکي جمعیت زنبورعسل ایراني44424442. . غالمحسين طهماسبيغالمحسين طهماسبيمالیي، مصطفي، لطفعلي دولتي، مالیي، مصطفي، لطفعلي دولتي،  .35
)Apis mellifera meda(.در شمال غرب ایران با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره و خصوصیات مورفولوژیك. پژوهش و سازندگي 

، رحیم عصفوری، علیرضا ترنگ، محمد بابایي، رامین صیقالني، سیدمحمد رسولي نژاد موسوی، حسين طهماسبيغالم، زهرا طهماسبي .33
 زنبورعسل نژاد ایرانيکلنیهای بررسي تنوح جایگاه های ژني تعیین کننده صفت اولین سن جستجوگری در. 2444.پیام پتکي

Apis mellifera meda)(  با استفاده از نشانگرAFLP و سازندگي. پژوهش 

 های زنبورعسل استان البرز.. تعیین سهم نسبي عوامل موثر بر تولید عسل کلني2443. غالمحسين طهماسبينعمتي، سید اصغر و  .30
 40-04.  3. شمارهتحقیقات تولیدات دامي

وفارنژیال در بررسي رشد و نمو غدد هیپ. 2443, بهروز دستار و یوسف جعفری آهنگری. غالمحسين طهماسبيمحب الدیني حسین,  .34
 . پژوهش و سازندگي. تغذیه شده با سطوح مختلف تیامین (Apis mellifera meda) زنبورهای کارگر ایراني

. تاثیر ژل رویال و گرده 2443و ناصر خالق امیران.  غالمحسين طهماسبي، محمد امیر کریمي ترشیزی ،شعبان رحیمي ،بابایي سکینه .69
 422-419(: 1)23دوره  و فراسنجه های خوني بلدرچین ژاپني. تولیدات دامي.سامانه ایمني  ،زنبورعسل بر عملکرد

بر روی سرعت مرگ  L.) (Mentha longifolia اسانس پونه کوهي  تاثیر   .غالمحسين طهماسبيپور, وحید قاسمي, وحید, محرمي .62
.  Hym.: Apidae Apis mellifera)(و زنبور عسنل اروپنایي Varroa destructor (Acari: Varroidae) اواروو میر کنه 

 . 15-43(: 2)14. تحقیقات گیاهان دارویي و معطر ایران

ور هتا  نب تتنوع باکتریایی جمعیت . 2445، علیمراد سرافرازی، سهراب ایماني، ناصر تاج آبادی. غالمحسين طهماسبيچهره، شبنم پری .61

. فصنلنامه تخصصني حشنره شناسني در ایترا  Apis florea Fabricius, 1973 (Hymenoptera, Apidae)عسل کوچک 

 .263-234(:1)4، اراك

هنای مقایسنه عملکنرد کلني .2445. حسین رضازاده ،نادر مشایخي ،عین اهلل سیفي، ناصر تاج آبادی ، محمد بابایي ،غالمحسين طهماسبي .64
 .  362-344(:3)24تولیدات دامي،  . مجلههای شاهد در زنبورستان های ایرانهای اصالح شده ایراني با کلنيحاصل از نسل سیزدهم ملکه

آلودگي میزان فتارهای بهداشتي زنبورعسل وارتباط آن با رارزیابي . 2443، سید بانو حسیني، مرادپاشا اسکندری نسب. غالمحسين طهماسبي .63
 یعلمني کشناورز مجلنه. Apis mellifera meda ایرانني ننژاد  زنبورعسنل در  Varroa destructorآ بنه کننه واو هناکلنني

    299-04(:1)32.گیاهپزشکي

. بررسني رفتنار 2443. ناصر امام جمعه کاشان، مهدی امین افشار و علي قاضني خناني شناد ، غالمحسين طهماسبي امین منصوری ذالني، .66
-56(: 2)29 بهداشتي و نظافتگری در کلني های نسل سوم و چهارم اصالح نژاد برای مقاومت به کنه واروآ. فصلنامه تحقیقات حشره شناسي.

35 

تولید ژل رویال، مقدار تینامین ژل روینال و توسنعه غندد . 2443. بهروز دستار ،غالمحسين طهماسبيلدیني، عاطفه مقصودلو، احسین محب .65
هنای ا سطوح مختلنف تینامین. مجلنه پنژوهشتغذیه شده ب  (Apis mellifera meda)هیپوفارینژیال در کلني های زنبور عسل ایراني 

 323-395: (3)42جانوری.

http://ijmapr.rifr-ac.org/article_2875_0.html
http://ijmapr.rifr-ac.org/article_2875_0.html
https://jap.ut.ac.ir/?_action=article&au=583264&_au=%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%B7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C
https://jap.ut.ac.ir/?_action=article&au=583264&_au=%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%B7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C
https://jap.ut.ac.ir/?_action=article&au=583286&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://jap.ut.ac.ir/?_action=article&au=583286&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://jap.ut.ac.ir/?_action=article&au=583288&_au=%D8%B9%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87++%D8%B3%DB%8C%D9%81%DB%8C
https://jap.ut.ac.ir/?_action=article&au=583288&_au=%D8%B9%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87++%D8%B3%DB%8C%D9%81%DB%8C
https://jap.ut.ac.ir/?_action=article&au=583288&_au=%D8%B9%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87++%D8%B3%DB%8C%D9%81%DB%8C
https://jap.ut.ac.ir/?_action=article&au=583291&_au=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://jap.ut.ac.ir/?_action=article&au=583291&_au=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
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 ،یریمراحل جفتگ یبر رو C نیتامیو ری. مطالعه تاث2440. چهرهیمهمان نواز و شبنم پر وسفی ،يطهماسب نيغالمحساله، نیع ،يفیس .63
 46-06(: 1)31چمران اهواز ,  ياهپزشکی. مجله گيرانیزنبورعسل ا یزیبلوغ و تخمر

. مقایسنه مورفومترینك زنبنور 2440، وحید حسیني نوه. طهماسبي غالمحسيندادگستر، شهرام، سحر دلکش رودسری، جاماسب نوذری،  .60
 246-203(: 1)69. و هیبرید بومي در همدان. مجله دانش گیاهپزشکي ایران (Apis mellifera meda)عسل نژاد بومي 

ورعسل کوچنك . بررسي خواص فیزیکوشیمیایي عسل زنب2399، پژواك خاکي و محمد بابایي. غالمحسين طهماسبيچهره، شبنم، پری .64

 )پذیرش شده( تحقیقات دامپزشکي و فرآورده های بیولوژیك.  در مناطق جنوبي کشور.

-. اثر اسید امینه های ضروری ال2444. غالمحسين طهماسبيمرتضي، محمد چمني، مهدی امین افشار، علي اصغر صادقي،  مرتضوی .59

 .)پذیرش شده(2399بورعسل. محیط زیست جانوری. متیونین و ال ترئونین بر وزن، پروتئین و چربي بدن زن-، اللیزین

 راتییروند تغ. 2444، رحیم عبادی، حسن بانه، محمد بابایي، شبنم پری چهره، عین اله سیفي، علي سرتیپ پور. طهماسبي غالمحسين  .52

بخنش  یاچهنار نسنل در زنبورسنتان هن ي( طنApis mellifera meda) يراننیاصالح شده زنبورعسل ا یملکه ها یصفات عملکرد
 .تحقیقات علوم دامي: )پذیرش شده( .يخصوص

سناعته بنر  13. اثر روش کلوآك برد و 2440، نعمت اله اسدی و رضا علي محمدلو .غالمحسين طهماسبيعلمي، محسن، وحید دانش،  .51

  215-226(. 3)14 .نشریه پژوهش های علوم داميتولید ژله رویال و تأثیر آن بر اقتصاد زنبورستان.
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 :ترویجی - علمی مجالت در شده منتشر تمقاال

. بررسني پنراکنش جغرافینایي آفنات و شنکارچیان 2403منصنور آخونندی .  -آبادیناصر تاج -غالمحسين طهماسبي -رسول بحریني .2

 .41-10زنبورعسل در استان تهران. جهان دامپروری. سال سوم، شماره دهم: 

. 2400ادی، محمد بابایي، مسعود رضایي،  سنینند داوود جنواهننری، جعفرسنتوده .، محمدعلي کمالي، رحیم عبغالمحسين  طهماسبي .1

و مقایسه آن با کلني های شاهد و ننژاد   Apis mellifera medaارزیابي صفات تولیدی و رفتاری کلني های زنبورعسل اصالح شده ایراني
 26-29: 2ن زنبورعسل ایران. شماره مجله علوم و فنو در شرایط ایران.  Apis mellifera carnicaکارنیوالن 

 اهمینننت زنبورهنننای مخملننني. 2400.، علننني اصنننغر طنننالبي،  علننني زرنگنننار غالمحسبببين طهماسببببيتقنننوی ابوالفضنننل ،  .4

(Hymenoptera: Apidae, Bombus spp.)  مجله علوم و فنون زنبورعسنل اینران .محصوالت زراعي، باغي و مراتعدر گرده افشاني .
 19-20: 2شماره 

. مجله علوم و فنون زنبورعسل ایران. پدیده بچه طبیعي و نحوه وقوح آن در زنبورستانها.  2404غالمحسين طهماسبي. سید داود و  جواهری .3

 4-3 :1شماره 

نقش اسانس گیاهان دارویي برای کنترل کننه واروآ در کلنیهنای زنبورعسنل . 2404. غالمحسين طهماسبيپور و قاسمي وحید، سعید محرمي .6

 13-12: 1. شماره مجله علوم و فنون زنبورعسل ایران اروپایي.

مکانیسمهای مقاومت زنبوران عسنل در برابنر انگنل مکانیسمهای مقاومت زنبوران عسنل در برابنر انگنل . . 24042404عباس پاکدل و غالمعلي نهضتي. عباس پاکدل و غالمعلي نهضتي.   غالمحسين طهماسبي،نجفقلیان جواد،  نجفقلیان جواد،   .5

 4444--4343  :1. شماره مجله علوم و فنون زنبورعسل ایران. . کنه واروآکنه واروآ

رفتار غارتگری در کلنیهای زنبورعسل و راههای پیشگیری و کنترل آن. مجله زیتون. . 2449. ، جواهری. د و طهماسبي. غزهرا طهماسبي .3
 3-1. 2449شهریور 

. طراحي و ساخت کندو 2404و سید ولي موسوی.  غالمحسين طهماسبيموسوی سیدابراهیم، غالمعلي نهضتي، مرادپاشا اسکندری نسب،  .0
 49-15: 4. شماره مجله علوم و فنون زنبورعسل ایران ي.داخلي عمودی و افق زنبور عسل با تله گرده گیر

نقش زنبورعسل و سایر حشرات گرده افشان در گرده افشاني .بررسي. 2404.  خزایيیزدان قلي و  غالمحسين طهماسبيتقیان. میرایوب،  .4
 16-20: 4ره . شمامجله علوم و فنون زنبورعسل ایران. درخت کیوی فروت رقم هایوارد )کمي( در استان مازندران

روی پارامترهای فیزیکي،  Varroa destructorی واروآ . تأثیر کنه2449و اصغر خشنود یزدی.  غالمحسين طهماسبيقاسمي. وحید،  .29
 2525--1414  :6. شماره مجله علوم و فنون زنبورعسل ایران(.  Apis melliferaفیزیولوژیکي و زیستي زنبورعسل اروپایي)

. اهمیت رفتار بهداشنتي کلنیهنای زنبورعسنل در 2449. ، مرادپاشا اسکندری نسب و محمدبابایيماسبيغالمحسين طهحسیني، سیدبانو،  .22
 11--00  :5. شماره مجله علوم و فنون زنبورعسل ایرانی واروآ. مقاومت به کنه

علنوم و فننون مجلنه  .. خصوصیات اجزای زهر زنبورعسنل2444، غالمحسین طهماسبي و سید محمد رسولي نژاد موسوی. طهماسبي زهرا .21
 23-24  :0شماره  .زنبورعسل ایران

مجله علوم و . ژل رویال به عنوان فرآورده فراسودمند برای انسان. 2446. غالمحسين طهماسبيحسین محب الدیني، عاطفه مقصودلو،  .24

 .20-15:21فنون زنبور عسل ایران. شماره 

سن بانه، ماشنا  اهلل جمشنیدی، هوشننگ افنروزان، محمند بناقر ، سمیه تازه کام، محمد بابایي، حغالمحسين طهماسبيحامد رضایي،  .23

. مجله علوم و فنون زنبور عسل ایران. 2406-2449. بررسي وضعیت آموزش علوم زنبورعسل ایران در طي سال های 2446فرشینه عدل. 
 .16-24:24شماره 

عسل در جهل و چهارمین کنگره جهاني زنبنور . جهت گیری تحقیقات اصالح نژاد زنبور 2446. غالمحسين طهماسبيزهرا طهماسبي،  .26

 .4-23:24عسل. مجله علوم و فنون زنبور عسل ایران. شماره 
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بر صفات عملکردی و تولید مثلني کلنني  e. اثرات سطوح مختلف ویتامین 2445لفضل زارعي. ا، ابوغالمحسين طهماسبيمجید دارات،  .25

 .1-22:23لوم و فنون زنبور عسل ایران. شماره . مجله ع(Apis mellifera meda)های زنبور عسل ایراني 

. مدیریت تهدیدات زیستي و حفظ ذخایر ژنتیکي زنبور عسل ایرانني، مجلنه 2440. مجتبي محرمي و پگاه ولي زاده، المحسینطهماسبي، غ .23
 62-33: 20. شماره علوم و فنون زنبور عسل

 گپرواننه خنار ینا پرواننه رنگارنن. 2440ن و محمند رفناهي. ، هلن عنالي پنناه، زهنرا طهماسنبي، حسنن نظریناطهماسبي، غالمحسين .20
Vanessa cardui L. (Lepidoptera: Nymphalidae) مجله علوم و فننون  رقیبي برای زنبورعسل در مناطق زنبورداری؟ .

 59-30: 24زنبور عسل ایران. شماره 

 یانسان در دهنه هنا یيغذا تیامن یبرا یدج یدیحشرات و حشرات گرده افشان تهد يکاهش جهان. 2444. يطهماسب نيغالمحس .24

 29- 1: 19. شماره رانیمجله علوم و فنون زنبور عسل ا. ندهیآ

  :ینارهاسم و ها كنگره مقاالت خالصه مجموعه در مقاله خالصه یا مقاالت مجموعه در مقاله
 روی تاوليسوسنکهای از گوننه دو معرفني .2439. یگاننه اميامن بلقنیس و زننوز باقری ابراهیم ،اسماعیلي مرتضي ،غالمحسين طهماسبي .2

 30:  ایران گیاهپزشکي کنگره دهمین مقاالت خالصه .زنبورعسل

 تهران استاندگرگشن گیاهان افشانگرده زنبورهای شناسایي و آوری جمع . 2439.طهماسبي غالمحسين و مشایخي مجید ،عباس میرابزاده .1

 33:  ایران گیاهپزشکي کنگره دهمین مقاالت الصهخ .

3. Tahmasebi, Gh. M. Esmaili. , E, bagheri Zenos and B. Emami yeganeh. 1992. Twospacies of 

blister beeles on the honeybee in Iran. Procedings of XIX International Congressof 

Entomology (China): 253 

 . عسل زنبورروی تاولي سوسکهای بررسي. 2431زنوز.  باقری ابراهیم و یگانه امامي بلقیس ، ياسماعیل مرتضي ،غالمحسين، طهماسبي .3

  293 - 223کشور .  عسل زنبور پژوهشي سمینار اولین مقاالت

 عسنل زنبورپژوهشي سمینار اولین مقاالت . ایران کشاورزی محصوالت افشانيگرده در زنبورعسل ارزش .2431. ، غالمحسينطهماسبي .6

  30 - 61کشور . 

 جننس زنبورهنای روی Meloe proscarabaeus پارازینت معرفني . 2433.  خانجناني محمند و ، غالمحسبينطهماسببي .5

Anthophora sp.431:  ایران گیاهپزشکي کنگره دوازدهمین مقاالت خالصه 

 زنبورعسل نژادهایتفکیك در میتوکندریایيDNA  و آلوزیمها از استفاده .2433. آخوندی منصور و قوجق دردی ،، غالمحسينطهماسبي  .3

  0 - 4کشور :  زنبورعسل پژوهشي سمینار دومین مقاالت خالصه .

 پارازینت Meloe spp(Col.Meloidae) تناولي سوسنکهای .2433. شنایخيممجید و محمندخانجاني ،، غالمحسبينطهماسببي .0

 54 – 53کشور :  زنبورعسل پژوهشي سمینار دومین مقاالت خالصه .دیگر افشانگرده زنبورهای و زنبورعسل

 خالصنه .زنبورعسنلمرفولوژیکي صفات روی فصل تأثیر. 2433. فرجي سعید و اسماعیلي ،مرتضي عبادی رحیم ،، غالمحسينطهماسبي .4

  3 - 6کشور :  زنبورعسل پژوهشي سمینار دومین مقاالت

 زایوگنرده شهدزا گیاهان از تعدادی معرفي و شناسایي.2433رنجبر . موسي و نظریان حسن ،طهماسبي ،غالمحسين ، ...ا نعمت ،اسدی .29

 62 – 64کشور:  زنبورعسل پژوهشي سمینار دومین مقاالت خالصه . مرکزی استان در زنبورعسل استفاده مورد

 گیاهنان شناسایي .2433. آبادیده زارح احمد و زاده تقوی راضیه ،طهماسبي ،غالمحسين پناهي، شریعت صانعي محمد ، ،حسن نظریان  .22

  33 - 36کشور :  زنبورعسل پژوهشي سمینار دومین مقاالت خالصه .تهران استان در زنبورعسل استفاده مورد
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 چغنندر مالسدورکننندگي اثنر ارزینابي.2433پنورمیرزا. اصنغرعلي و طهماسبي ،غالمحسين ، ،محمدخانجاني سیدمحمدکریم فر،موسوی .21

کشنور :  زنبورعسل سمینارپژوهشي دومین مقاالت خالصه. افشانگرده حشرات دیگر و زنبورعسل تغذیه روی استیك اسید و اگزالیك قند،اسید

32 – 39 

 مقناالت خالصنه . اسنپرس افشاني گرده در زنبورعسل نقش بررسي .2433. طهماسبي ،غالمحسين و نوری فتحعلي ، محمد ، جلیلیان  .24

  16 - 13کشور :  زنبورعسل پژوهشي سمینار دومین

 در عسل باتولید آن ارتباط و سویا شانياف گرده در زنبورعسل نقش بررسي .2433.طهماسبي ،غالمحسين و ،بهروز خشکرودی سجادی .23

   14 - 13کشور :  زنبورعسل پژوهشي سمینار دومین مقاالت خالصه. مازندران استان

 بناتحریکي تغذینه .2433.طهماسببي ،غالمحسبين و میرهنادی احمند سنید ، نیکخنواه علي ، اسماعیلي ،مرتضي داود ،سید جواهری .26

 24-21کشور :  زنبورعسل پژوهشي سمینار دومین مقاالت خالصه.زنبورعسل کلنیهای رشد در آنها اثر و گرده جایگزینهای

 در زنبورعسنلملکه سنلول پذیرش درصد بررسي. 2433. منصورآخوندی و بحریني رسول ،طهماسبي ،غالمحسين ،...ا روح ،اسدبیگي  .25

 5 – 3کشور :  زنبورعسل پژوهشي سمینار دومین مقاالت خالصه .پیوند روش سه

 در والکتروفنورتیکي مرفولوژیکي خصوصیات از استفاده.2435. قوجق دردی و اسماعیلي ،مرتضي عبادی رحیم ،، غالمحسينطهماسبي .23

 21:  کشور زنبورعسل پژوهشي سمینار سومین مقاالت خالصه .ایراني نژاد زنبورعسل جمعیتهای تفکیك

 پارامترهای وبرآورد بیولوژیکي صفات بررسي.2435.طهماسبي ،غالمحسين و عبادی رحیم ، کاشان جمعه امام محمدرضا،ناصر ، بصیری .20

 24 – 23کشور : زنبورعسل پژوهشي سمینار سومین مقاالت خالصه .ایراني زنبورعسل در آنها ژنتیکي

 آفت برابر در زنبورعسل موقتي حفاظت. 2435پورمیرزا. اصغرعلي و طهماسبي ،غالمحسين ، مدخانجاني،مح سیدمحمدکریم فر،موسوی  .24

 13 – 10کشور : زنبورعسل پژوهشي سمینار سومین مقاالت خالصه .کشها

 مورداسنتفاده زایگنرده و هدزاشن گیاهنان شناسنایي .2435. رفیعني هادی و نظریان حسن ، طهماسبي ،غالمحسين مسعود، ، افضلي  .19

 46 – 45کشور : زنبورعسل پژوهشي سمینار سومین مقاالت خالصه .گیالن استان در زنبورعسل

 صنفات از تعندادی فنوتیپي همبستگي تعیین.2435. طهماسبي ،غالمحسين و عبادی ،رحیم آشتیاني میرایي سیدرضا سیما، ،احمدی یار .12

  39 - 32کشور :  زنبورعسل پژوهشي سمینار سومین مقاالت خالصه .تهران استان عسل زنبوران توده در لیدیتو و ظاهری

 33 سالاول ماهه شش در شده ارائه خالصه.جهان نژادهای بین در ایراني نژاد زنبورعسل فعلي وضعیت .2433. ، غالمحسينطهماسبي .11

 240: سازندگي جهاد وزارت یقاتيتحق مراکز و مؤسسات

 سنال اول ماهنه شنش در شنده ارائنه خالصنه..جهنان در اینران کوچنك عسنل زنبنور فعلي وضعیت.2430. ، غالمحسينطهماسبي  .14

 0: سازندگي جهاد وزارت تحقیقاتي مراکز و مؤسسات30

 33 سنالاول ماهه شش در شده ارائه خالصه.ایران کشاورزی محصوالت افزایش در عسل زنبور ارزش.2433. ، غالمحسينطهماسبي  .13

 243: سازندگي جهاد وزارت تحقیقاتي مراکز و مؤسسات

 34 سالاول ماهه شش در شده ارائه خالصه. لبنان زنبورداری وضعیت بر تحلیلي نگرشي.2434. نظریان حسن ،، غالمحسينطهماسبي  .16

 سازندگي جهاد وزارت تحقیقاتي مراکز و مؤسسات

 34سنال اول ماهنه شنش در شده ارائه خالصه. لبنان زنبورعسل استفاده مورد گیاهان.2434. طهماسبي غالمحسين  ،حسن ،نظریان  .15
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 پنجمین مقاالتخالصه ). اصفهان و مرکزی ،تهران ،قزوین( مرکزی البرز منطقه در عسل زنبوران رفتاری و اقتصادی ،مرفولوژیکي صفات

 6-2 :ایران وهشيپژ سمینار

 در اثرآنهنا و گنرده پروتئینني مکملهای و جانشینها با تغذیه .2401. میرهادی سیداحمد و طهماسبي غالمحسين داود، سید جواهری  .35

 34-33 :ایران پژوهشي سمینار پنجمین مقاالت خالصه .پرستار عسل زنبوران بدن ترکیبات

 ل ویتنامینمختلف سطوح اثر .2401آریانا.  اردشیر و آبادی تاج ناصر ،میرهادی سیداحمد ،طهماسبي غالمحسين داود، سید جواهری .33

 01-09 :ایران سمینارپژوهشي پنجمین مقاالت خالصه .زنبورعسل کلنیهای در عسل تولید و نوزاد پرورش افزایش در( اسیداسکوربیك - ال)

 آللهای هموزیگوتيهمبستگي .2401. عراقي محمد و اسکندری مرادپاشا زنوز،جاللي میرجمال ،هماسبيط غالمحسين ،رحیمه سپهری .30

 21-29 :ایران پژوهشي سمینار پنجمین مقاالت خالصه .ایران مرکزی زنبورعسل توده در گرده تولید و جمعیت با جنسي

 روی کلنیهنا گنرده ذخینره مینزان تنأثیر .2401زاد.  اهنری سنعید ،عندل نناظر کنامبیز ،طهماسببي غالمحسبين ،محسنن علمني .34

 مقناالت خالصنه .واروآ کننه علینه زنبورعسنل  (Grooming)گرینظافنت (Removing) مرده هایشفیره حذف بهداشتيرفتارهای

 292-44 :ایران پژوهشي سمینارپنجمین

 وکلمنانتین انشنو هنایرقم بهبود و افشانيگرده در حشرات سایر و زنبورعسل نقش .2401. طهماسبي غالمحسين و میرایوب تقیان  .09

 45-43 :ایران پژوهشي سمینار پنجمین مقاالت خالصه .مازندران استان در نارنگي

 و واروآکنه به زنبورعسل کلنیهای آلودگي بررسي .2401. خزدوزی فرهاد و طهماسبي غالمحسين ،بحریني رسول رضا، حمید بهمني .02

 293-291 :ایران پژوهشي سمینار پنجمین مقاالت خالصه .کردستان استان در تاولي سوسك الرو

 تماسي اثراتآزمایشگاهي ارزیابي .2401.غزوی مهران و ماهاني خلیلي مرجان ،عسکری حسن ،طهماسبي غالمحسين اردشیر، آریانا، .01

 زنبورعسلروی ATCC-74040  جدایهBeauveria bassiana  قارچ پایه برNaturalis-L  بیولوژیك ترکیب خوراکي و
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-349: درکشاورزی سم و کود از بهینه استفاده و بیولوژیك مواد کاربرد ملي همایش سومین مقاالت خالصه .(Apis mellifera)اروپایي

342. 

83. Elmi, M. and Gh. Tahmasbi. 2004. Effect of colony's pollen storage on honey bee removing 

and grooming behaviors against Varroa. The first joint agriculture and natural resources 

symposium. Tabriz – Ganja: 235 – 240 

84. Tahmasbi, Gh. R. Ebadi, M. AKhondi and N. Tajabadi. 2004. Morphological study of small 

honeybee (Apis florae) populations in south of Iran. 60th Annual Meeting.  University of 

Manitoba CANADA.  : 2 

85. Currie, Robert W. & Gh. Tahmasbi. 2004. The ability of high and low grooming lines of 

honeybees, Apis mellifera, to remove the parasitic mite, varroa destructor Anderson and 

Trueman, is affected by environmental conditions. 60th Annual Meeting. University of 

Manitoba CANADA.:2  

زنبورعسنل در منناطق بنا و محسن بیگدلي. مقایسه میزان بره موم تولید شنده در کلنیهنای  طهماسبي غالمحسين ،هوشنگ افروزان  .05

 359:  2404 شهریورماه ،تبریز. ایران گیاهپزشکي کنگره انزدهمینش مقاالت خالصه پوشش گیاهي سوزني برگ و پهن برگ. 

و محمد عراقي. بررسي میزان هموزیگوتي آللهای حنسي در تنوده زنبورعسنل منطقنه مرکنزی  طهماسبيغالمحسين ،سپهری. رحیمه .03

 شنهریورماه ،تبرینز. ایران گیاهپزشکي کنگره انزدهمینش مقاالت خالصه طه آن با میزان پرورش نوزادان نر و تولید عسل. ایران و راب

2404  :352 

و خدیجه فرهننگ. بررسني کرومنوزمي  هماسبيط غالمحسين و غفاری محمود سید ،داغيقره اکبر علي ،...انعمت سدیا .00

 کنگنره انزدهمینشن مقناالت خالصنه . C –رعسل موجود در غرب ایران بنا اسنتفاده از تکنینك نواربنندی زنبورهای نر جمعیت زنبو

 342:  2404 شهریورماه ،تبریز. ایران گیاهپزشکي

و میرجمال جاللي زنوز. بررسي میزان هموزیگوتي آللهای جنسي در تنوده زنبورعسنل منطقنه  طهماسبيغالمحسين ،سپهری. رحیمه .04

 ،م دامني و آبزینان کشنور. کنرجوعلن کنگره ناولی مقاالتی ایران و رابطه آن با میزان پرورش نوزادان نر و تولید عسل. مجموعه مرکز

  2949 -2905:  2404 شهریورماه

90. Asadi. N., A. Gharadaghi, M. Ghafari, Gh. Tahmasbi. 2005. Karyotype and C- Banding 

analysis of of haploid male chromosomes in Apis fiorea in Iran. International Beekeeping 

Congress. Bangalore University. 13-18 Nov. 

91. Afrozan. H., B. Vassya, Gh. Tahmasbi, M. Bigdeli, M. Popova. 2005. Comparison of 

gymnosperms and angiosperms plants on quality and quantity of propolis. 41th international 

congress (Apimondia): 

92. Afrozan. H., B. Vassya, Gh. Tahmasbi, R. Ebadi. 2005. Effect of propolis production on 

honey yield and population of honeybee colonies. 41th international congress (Apimondia): 

منوم گیاهنان و محسن بیگندلي. مقایسنه مینزان ترکیبنات و خنواص ضندباکتریایي بره غالمحسين طهماسبيافروزان،  هوشنگ، واسیا بانکوا،  .44
شناسني اینران. المللي زیستچهاردهمین کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس بینبرگ در کلنیهای زنبورعسل استان تهران. برگ و پهنسوزني

 116: 2406 هریورماهش

( در  .Apis mellifera L. برازش مدلهای آماری برای تغییر رفتار چرای زنبورعسنل)غالمحسين طهماسبيبابایي، محمد، محمدرضا زبده و  .43
 150: 2406 هریورماهشناسي ایران. شالمللي زیستچهاردهمین کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس بیناثر به کارگیری مواد دورکننده. 
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، محمدعلي کمالي، رحیم عبادی، اردشیر نجاتي جوارمي، سیدداود جواهری، ماشنا ا... جمشنیدی، مجیند عناکف، رسنول غالمحسينطهماسبي،  .46
 مقناالت خالصنه .هنای زنبورعسنل در منطقنه مرکنزی اینران. روند بهبود رفتار دفاعي کلني2406 .آبادیبحریني، سیما یاراحمدی و ناصر تاج

 430: ص  ،کرج. ایران يگیاهپزشک کنگره دهمینهف

های سویا، تخم پنبه و تغذیه با جایگزینهای پروتئیني گرده گل )کنجاله .2406 .سید احمد میرهادیغالمحسين طهماسبي و جواهری، سید داود،  .45
  401 :ص ،کرج. ایران يگیاهپزشک کنگره دهمینهف مقاالت خالصه آفتابگردان( و اثر آنها در پروتئین و چربي الشه زنبوران عسل پرستار.

برگ در کلنیهنای زنبورعسنل موم تولید شنده از گیاهنان سنوزنيبررسي کیفیت بره .2406 .غالمحسين طهماسبيافروزان، هوشنگ، واسیا بانکوا،  .43
 404 :ص ،کرج. ایران گیاهپزشکي کنگره دهمینهف مقاالت خالصهاستان تهران. 

. شناسنایي و پنراکنش زنبورهنای مخملني جننس 2406، واجند ابراهیمني. غالمحسين طهماسببيویلیامز، اصغر طالبي، ج منفرد، علیرضا، علي .40
(Hymenoptera: Apidae )Bombus spp  53 ی گیاهپزشکي ایران. ص:هفدهمین کنگرهدر ایران. خالصه مقاالت. 

هنای زنبورعسنل اسنتان تهنران. در کلني منومه بنر تولیند بهترین زمان. تعیین 2405، رحیم عبادی. غالمحسين طهماسبيافروزان، هوشنگ.   .44
 2000 – 2005 مجموعه مقاالت دومین کنگره علوم دامي و آبزیان کشور:

 . اسنتفاده از مناده2405ورزنه، علني فرهپنور، مهتناب عزیزینان. اصغر پورمیرزا، حسین شفیعي، عليغالمحسين طهماسبيزبده، محمدرضا،  .299
 – 2043ی علوم دامي و آبزینان کشنور: مقاالت دومین کنگره حفاظت زنبورعسل در زمان سمپاشي. مجموعهی مالس چغندرقند برای دورکننده

2043 

. 2405، غالمحسبين طهماسببيجوارمي، سنیداحمد میرهنادی و داغي، اردشیر نجاتياکبر قرهعلي خانیان،ا...، سعید اسماعیل اسدی، نعمت .292
 یوتکنولوژی جمهوری اسالمي ایران.. پنجمین همایش ملي بRAPDران با استفاده از مارکر ی زنبورعسل ایسه توده تعیین تنوح ژنتیکي

. شناسایي گیاهان دارویي و 2405، پاول ویلیامز، ابراهیم ابراهیمي، حسن نظریان. غالمحسين طهماسبياصغر طالبي، منفرد، علیرضا، علي .291

در منناطق کوهسنتاني البنرز و زاگنرس اینران. سنومین همنایش  Bumbus (Hym. Apidae)ها از جنس افشان آنبرخي زنبورهای گرده
 گیاهان دارویي.

اسنتفاده از جایگزینهنای  .2405. ، رسنول بحرینني و ناصنرتاج آبنادی غالمحسين طهماسببي سید داود ، سیداحمد میرهنادی،، جواهری .294

نها در پرورش نوزاد، رشد جمعیت و تلفات زمستاني کلنیهنای سبوس گندم و پودر عدس در فصول کمبود گرده گل و اثر آ ،پروتئیني کنجاله سویا
 24-4 :ایران زنبورعسل پژوهشي سمینارششمین  مقاالت خالصه .زنبورعسل در منطقه مرکزی ایران

، محمدعلي کمالي، رحیم عبادی اردشیر نجاتي، سید داود جنواهری، ماشناا.. جمشنیدی، مجیند عناکف ، رسنول  غالمحسين، طهماسبي .293

ششنمین  مقناالت خالصنه. دهي کلنیهای زنبورعسل در منطقه مرکزی اینرانروند بهبود بچه. 2405. آبادییني، سیما یاراحمدی و ناصر تاجبحر
 1-2 :ایران زنبورعسل پژوهشي سمینار

 ، گری زنبورعسننل اروپننایيتننأثیر درجننه حننرارت و رطوبننت روی رفتننار نظافننت. 2405. و راب کننوری غالمحسببين، طهماسبببي .296

(Apis mellifera L.(, علیه کنه واروآ ،)Varroa destructor Anderson and Trueman) .سنمینارششنمین  مقاالت خالصه 

 35-36:ایران زنبورعسل پژوهشي

کلنیهنای زنبنوران  كیصفات مرفولوژ سهیمقا. 2405. يطهماسب نيغالمحس –یعباد میرح -يجوارم ينجات ریاردش.  .ماشاا..،  یدیجمش .295

 46-41 :ایران زنبورعسل پژوهشي سمینارششمین  مقاالت خالصهی. مرکز و نیقزو -تهران -اصفهان یعسل در استانها

مندت  نینیتع .2405. ورزنه، علي فرهپور و مهتاب عزیزیان اصغر پورمیرزا، حسین شفیعي ، عليغالمحسين طهماسبيمحمدرضا ، ، زبده  .293

-02 :ایران زنبورعسل پژوهشي سمینارششمین  مقاالت خالصه. پاشي مزارحرای زنبورعسل در زمان سممالس چغندرقند ب يزمان اثر دورکنندگ
03 

مطالعنه تأثیرتغذینه . 2405. اسدی مسعود ، هیزاده کشکوئ اعیلياسم ي، محمدحسن فوالدی، علغالمحسين طهماسبيفرقاني محمدعلي ، .290

 مقاالت خالصه. Apis melliferaزنبورعسل  یهايژله رویال وافزایش جمعیت درکلن ولید( برتB5( و پانتوتنیك اسید)B1باتیامین )ویتامین 
 235-236 :ایران زنبورعسل پژوهشي سمینارششمین 
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بررسي عملکرد مدیریت  شنرکتهای . 2405. غالمحسين طهماسبي  -علي رضا قبادی   -محسن نظری -سید محمد کریم ، موسوی فر .294

 00-06 :ایران زنبورعسل پژوهشي سمینارششمین  مقاالت خالصه .ن همدانتعاوني زنبورداری استا

 هننای معرفنني جنسننهای جمننع آوری شننده از زنبورهننای گننرده افشننان خننانواده. 2405. ، غالمحسببين طهماسبببي زرنگننار، علنني   .229

Andrenidae,Anthophoridae وColletidae اینران زنبورعسنل پژوهشني ارسنمینششمین  مقاالت خالصه. در مراتع استان قزوین :
220-219 

گزیني و مقایسنه الگوهنای الننه. 2405. ، ابراهیم ابراهیمي , پنائول اچ ویلینامزغالمحسين طهماسبيعلي اصغر طالبي, ، منفرد, علیرضا  .222

ششمین  مقاالت خالصه. .( در تهرانHymenoptera, Apidae, Bombus spp) های طبیعي سه گونه از زنبورهای مخمليساختارکلني
  222-290 :ایران زنبورعسل پژوهشي سمینار

افشناني کینوی در اسنتان افشنان درگردهبررسي نقش زنبورعسنل و سنایر حشنرات گرده. 2405.غالمحسين طهماسبي،میرایوب ، تقیان  .221

  42-10:ایران زنبورعسل پژوهشي سمینارششمین  مقاالت مازندران خالصه

شناسننایي و پننراکنش زنبورهننای مخملنني . 2405.اصننغر طننالبي، علنني زرنگننار، عليحسببين طهماسبببيغالمابوالفضننل ، ، تقننوی .224

(Hymenoptera, Apidae, Bombus sppدر مناطق کوهستاني البرز مرکزی ). .زنبورعسنل پژوهشي سمینارششمین  مقاالت خالصه 

 46-41: ایران

ای زنبورهنای گوننهفراوانني و تنوح. 2405. براهیم ابراهیمي، پائول اچ ویلینامز، اغالمحسين طهماسبي، علي اصغر طالبي,  منفرد, علیرضا .223

 سمینارششمین  مقاالت خالصه. .( در مناطق کوهستاني دو استان ایران در سبالنHymenoptera, Apidae, Bombus sppمخملي )

 13-16: ایران زنبورعسل پژوهشي

بررسي اثر تغذیه بنا اننواح گنرده هنای خرمنا وبعضني . 2405شیوازاد و محمد مرادی.  دو، محمغالمحسين طهماسبيفرقاني محمدعلي ، .226

 زنبورعسنل پژوهشني سمینارششمین  مقاالت خالصه .Apis melliferaهای زنبورعسل  جانشینهای گرده بر رشد غدد هیپوفارنژیال درکلني

 19-20 :ایران

رفتنار بهداشنتي حنذف شنفیره هنای منرده امکنان بهبنود بررسني . 2405و سنعید اهنری زاد.  غالمحسبين طهماسببيمحسن علمي،  .225

(Removingزنبور عسل با افزایش منابع پروتئیني داخل کندو ). 242-249 :ایران زنبورعسل پژوهشي سمینارششمین  مقاالت خالصه 

اقلیمي و هواشناسي بر میزان تولید بنره تاثیر پارامترهای . 2405و محسن بیگدلي. غالمحسين طهماسبيهوشنگ افروزان، محمد بابایي،  .223

 263-264 :ایران زنبورعسل پژوهشي سمینارششمین  مقاالت خالصه .موم در استان تهران

( Mentha longifolia. سمیت تنفسي اسنانس گیناه پوننه کنوهي )2403.  غالمحسين طهماسبيپور و سعید محرمي ،وحید قاسمي .220

پژوهشني  –پنجمین همنایش علمني (. Apis mellifera( و اثرات جانبي آن بر زنبورعسل اروپایي)Varroa destructorروی کنه واروآ)
 دانشجویان علوم کشاورزی و منابع طبیعي سراسر کشور

، محمد بابایي، محمدعلي کمالي، رحیم عبادی، اردشیر نجاتي جوارمي، سنیند داوود جنواهنری، ماشاا... جمشیدی، غالمحسين ،طهماسبي .224

ننژاد . روند فنوتیپي و ژنتیکي صفت تولید عسل در کلنیهای زنبورعسل طرح جنامع اصنالح2405آبادی .اکف، سیما یاراحمدی و ناصر تاجمجید ع
 تهران –. دانشگاه شهید بهشتي 2404خرداد  2-4خالصه مقاالت یازدهمین کنگره ژنتیك ایران.  زنبورعسل در ناحیه مرکزی ایران.

) :.Hymگنرده افشنان آنهنا  اسنایي گیاهنان دارویني و زنبورهنایش .2400.نظرینان حسن و ين طهماسبيس، غالمحابوالفضل ،تقوی .219

Apidae: Bombus) )همایش علمي توسعه صنعت گیاهان دارویي ایران. . در مناطق کوهستاني فشم )استان تهران( و الموت )استان قزوین

 04. تهران: 2400اسفندماه  29و  4

 پوننننه کنننوهياثنننر بیولوژینننك اسنننانس . 2400. غالمحسبببين طهماسببببيپنننور و مننني، سنننعید محروحیننند  قاسنننمي .212

 Mentha longifolia(Laminaceae) روی کنننننه واروآVarroa destructor(Acari: Varroidae)  و زنبورعسننننل
. 2400اسنفندماه  29و  4همایش علمي توسعه صننعت گیاهنان دارویني اینران.  .Apis mellifera(Hymenoptera: Apidaeاروپایي)
 26 تهران:
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 Eucalyptus . بررسني خاصنیت کننه کشني اسنانس اکنالیپتوس2400. غالمحسين طهماسببيپنور و ، سعید محرميقاسمي وحید  .211

camaldulensis (Myrtaceae)  واروآروی کنهVarroa destructor(Acari: Varroidae)  .در شرایط قفسنهای آزمایشنگاهي
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم:  -2400اسفندماه  26و  23همایش ملي فتوشیمي. 

 Mentha . بررسني سنرعت منرگ و مینر اسنانس پوننه کنوهي2400. غالمحسبين طهماسببيپنور و ، سعید محرمنيقاسمي وحید  .214

longifolia(Laminaceae)  واروآروی کنننهVarroa destructor(Acari: Varroidae) و زنبورعسننل اروپننایي(Apis 

mellifera(Hymenoptera: Apidae .دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم: -2400اسفندماه  26و  23. همایش ملي فتوشیمي 

 & .Bioss. سمیت تنفسي  و ترکیبات شیمیایي اسانس آویشن کوهي 2400. غالمحسين طهماسبيپور و ، سعید محرميقاسمي وحید  .213

Hohen (Laminaceae) Thymus kotschyanus روی کننه واروآ Varroa destructor (Acari: Varroidae)  و میزبنان
دانشگاه آزاد  -2400اسفندماه  26و  23. همایش ملي فتوشیمي. Apis mellifera (Hymenoptera: Apidae) آن، زنبورعسل اروپایي

 اسالمي واحد قم:

ر قنره داغني، ماشناا... محمدعلي کمالي سروستاني، رحیم عبادی، اردشیر نجاتي جوارمي، سید داودجواهری، علي اکب ،طهماسبي غالمحسين .216

-پذیری صفات تولید عسنل، بچنهوراثت .2404بحریني نوبندگاني، سیما یاراحمدی و مجید عاکف.  آبادی، محمد بابایي، رسولجمشیدی، ناصر تاج

ي زنبورعسل کشور. دهي و رفتار دفاعي در کلنیهای زنبورعسل استانهای تهران، مرکزی، قزوین و اصفهان. خالصه مقاالت هفتمین سمینار پژوهش

 2-4مؤسسه تحقیقات علوم دامي کشور: 

محمدعلي کمالي سروستاني، رحیم عبادی، محمد بابایي ، سید داودجواهری، عین اله سیفي، مسعود رضنائي، شنراره  ،طهماسبي غالمحسين .215

کنه. خالصنه مقناالت هفتمنین سنمینار ساعته در موفقینت عملینات پنرورش مل 3ساعته و  13های شروح کننده مقایسه کلني .2404مود. حبیبي

 32-31پژوهشي زنبورعسل کشور. مؤسسه تحقیقات علوم دامي کشور:

و حامند رضنائي.  آبنادیرسول بحریني، محمدباقر فرشینه عدل، ناصنر تناج غالمحسين طهماسبي،جواهری، سیدداود، سید احمد میرهادی،  .213

کمبود گرده گل و اثر آنها در مصرف غذای زمستاني. خالصه مقاالت هفتمین سمینار . استفاده از جایگزیني پروتئیني خوشخوراك در فصول 2404

 64-54پژوهشي زنبورعسل کشور. مؤسسه تحقیقات علوم دامي کشور: 

. تحلیل مسیر روابط بین صفات تولیند مثلني زنبورعسنل بعند از پیونند الرو در پنرورش ملکنه. 2404.غالمحسين طهماسبيبابایي محمد و  .210

 6-5االت هفتمین سمینار پژوهشي زنبورعسل کشور. مؤسسه تحقیقات علوم دامي کشور:خالصه مق

، سید داود جواهری، محمد باقر فرشینه عدل، رسول بحریني، سیما یاراحمدی، حامدرضائي و عین اله ، غالمحسين طهماسبيآبادی، ناصرتاج .214

های جفنت خنورده طبیعني. خالصنه مقناالت هفتمنین سنمینار پژوهشني . مقایسه عملکرد ملکه های تلقیح مصنوعي شده با ملکه 2404سیفي. 

 33-30زنبورعسل کشور. مؤسسه تحقیقات علوم دامي کشور:

 زنبورهنای مخملني همنراه هنایکننه بررسني. 2404. منفنرد علیرضنا صنبوری، علیرضنا، غالمحسبين طهماسببيننژاد، محمند، یحیوی .249

(Bombus spp., Apidae, Hymenoptera) خالصنه مقناالت هفتمنین سنمینار پژوهشني زنبورعسنل کشنور. مؤسسنه تهران استان .

 40-44تحقیقات علوم دامي کشور: 

 مخملننني زنبورهنننای فونسنننتیك بررسننني. 2404. 3منفنننرد علیرضنننا ،غالمحسبببين طهماسببببيننننژاد، محمننند، یحینننوی .242

(Bombus spp., Apidae, Hymenoptera) نبورعسنل کشنور. مؤسسنه . خالصه مقاالت هفتمین سنمینار پژوهشني زتهران استان

 15-10تحقیقات علوم دامي کشور: 

. بررسي اثرات اسنتفاده 2404و سید ولي موسوی.  غالمحسين طهماسبيموسوی، سید ابراهیم مرادپاشااسکندری نسب ، غالمعلي نهضتي،   .241

فتمین سمینار پژوهشني زنبورعسنل کشنور. آوری در کلني. خالصه مقاالت هاز تله گرده داخلي و خارجي در میزان تخمریزی، ذخیره گرده و عسل

 20-24مؤسسه تحقیقات علوم دامي کشور:
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. ترکیبات شیمیایي و اثرات بیولوژیکي اسانس اکالیپتوس و آنغوره روی کننه 2404غالمحسين طهماسبي. پور و قاسمي وحید، سعید محرمي .244

 43-40سل کشور. مؤسسه تحقیقات علوم دامي کشور:خالصه مقاالت هفتمین سمینار پژوهشي زنبورعواروآ و زنبورعسل اروپایي. 

، سید جواد قرشي ابهری، حسن نظرینان، حسنین سنیه چهنره و غالمحسين طهماسبيافروزان هوشنگ، فاطمه پاسبان، سعید محرمي پور،  .243

الت هفتمین سنمینار پژوهشني . بررسي مسائل اقتصادی و اجتماعي وضعیت زنبورداری در استان مازندران. خالصه مقا 2404ماشا  ا... جمشیدی. 

 263-263زنبورعسل کشور. موسسه تحقیقات علوم دامي کشور: 

، سید جواد قرشي ابهری، حسن نظریان، حمید جهان سیر و ماشا  غالمحسين طهماسبيافروزان هوشنگ، فاطمه پاسبان، سعید محرمي پور،  .246

رداری در استان گیالن. خالصه مقاالت هفتمین سمینار پژوهشي زنبورعسل . بررسي مسائل اقتصادی و اجتماعي وضعیت زنبو 2404ا... جمشیدی. 

 34-35کشور. موسسه تحقیقات عوم دامي کشور: 

. برآورد هموزیگوتي آللهای جنسي و همبستگي آن با ذخیره عسل و 2404کام. ، محمد بابایي، سمیه تازهغالمحسين طهماسبيآقایي محمد،  .245

 34-69ل. خالصه مقاالت هفتمین سمینار پژوهشي زنبورعسل کشور. موسسه تحقیقات عوم دامي کشور: جمعیت نوزادان کلنیهای زنبورعس

، احمدناجي  زواره، فرهاد میرزائي، حسن نظریان،کناظم بروفنه، الهیارکشناورز، هوشننگ غالمحسين طهماسبي، احمدقرباني، مسعود افضلي .243

. خالصه مقاالت هفتمنین سنمینار پژوهشني زنبور عسل در مناطق مختلف استان گیالنبررسي میزان گرده تولید شده توسط  . 2404. زادهدهقان
 299-292زنبورعسل کشور. موسسه تحقیقات عوم دامي کشور:

افشاني زنبورعسل و سایر حشنرات بنر کمینت و . بررسي اثر گرده 2404 غالمحسين طهماسبي.خانیان عبدالستار، حمید رضا بهمني و کاکه .240

 49-42خالصه مقاالت هفتمین سمینار پژوهشي زنبورعسل کشور. موسسه تحقیقات عوم دامي کشور:  ....توت فرنگي.

 زنبورهای شناسایي و آوریجمع. 2404. مشمولي فضه، مرادی، بهمن حسیني یاسردسی ،طهماسبي غالمحسينتقوی ابوالفضل،   .244

الصه مقاالت هفتمین سمینار پژوهشي زنبورعسل کشور. موسسه تحقیقات عوم دامي خ. گلستان استان کوهستاني مناطق و مراتع در افشانگرده

 09-04کشور:

اولین خالصه مقاالت   . چشم انداز زنبورداری ارگانیك در ایران.2449کام، شراره حبیبي مود. ، سمیه تازهغالمحسين طهماسبيآقایي محمد،  .239
 20-25کرج تاالر شهیدان نژاد فالح.  ..آبانماه 23 -19 جشنواره ملي علمي ترویجي عسل و سالمت جامعه 

، رحیم عصفوری، محمد بابایي، رحیم عبادی علیرضنا ترننگ، رامنین صنیقالني و احند نژادمحمند  غالمحسين طهماسبي،   طهماسبي زهرا .232
های با تولید عسل باال و تولیند کلني آوری گرده)صفات مرتبط با تولید عسل( در. مطالعه رفتار جستجوگری زنبورهای کارگر و جمع2449نامقي. 

 15-14 کرج تاالر شهیدان نژاد فالح. ..آبانماه 23 -19 عسل پایین. خالصه مقاالت اولین جشنواره ملي علمي ترویجي عسل و سالمت جامعه 

حسن نظریان و علي نرگس واسجي ، منصوره عاملي، ، غالمحسين طهماسبيافروزان هوشنگ، سیروس امیری نیا ، سید احمد میرهادی ،  .231
. خالصه مقاالت اولین جشنواره ملي علمي ترویجي عسل و سالمت  . ارزیابي حداقل غلظت ضد میکروبي بره موم مناطق طالقان2449. آقایي

 10-13 کرج تاالر شهیدان نژاد فالح. ..آبانماه 23 -19 جامعه 

. شناسایي و معرفي گیاهان دارویي مورد استفاده زنبور عسل 9244،  عباس متقي. غالمحسين طهماسبي،  حسن نظریان اسدی نعمت اله، .234
کرج تاالر شهیدان نژاد فالح.  ..آبانماه 23 -19 خالصه مقاالت اولین جشنواره ملي علمي ترویجي عسل و سالمت جامعه  در استان مرکزی.

14-49 

گذراني و عملکرد تولیدی نوح کندو در زمستانپوشش و  . تأثیر2449.  محمدحسین نعمتي ، غالمحسين طهماسبي  ،حسن محمدی نژاد .233
کرج تاالر  ..آبانماه 23 -19 خالصه مقاالت اولین جشنواره ملي علمي ترویجي عسل و سالمت جامعه . در استان زنجان های زنبورعسلکلني

 30-33شهیدان نژاد فالح. 

145. Tazehkam, S., Gh. Tahmasbi, A. Kian & M. Aghaei. 2012. Evaluation of sex allele's 

homozygosity and their correlation with storing honey and brood population of honeybee 
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colonies of honeybee colonies in Sari Mazandaran province. 11th Asian Apicultural 

Association Conference, ApiExpo & Workshop. 28th Sep- 2th Oct 2012:52  

146. Asadi, N., S. Esmaeil Khanian, A. A. Gharedaghi, A. Mirhadi & Gh. Tahmasbi. 2012. Genetic 

Diversity in Apis mellifera meda population by RAPD markers. 11th Asian Apicultural 

Association Conference, ApiExpo & Workshop. 28th Sep- 2th Oct 2012:56 

147. Afrouzan, H., C. Amirinia, S. A. Mirhadi. N. Vaseji & Gh. Tahmasbi. 2012. Nano propolis 

and drug resistant. 11th Asian Apicultural Association Conference, ApiExpo & Workshop. 28th 

Sep- 2th Oct 2012: 77 

148. Tahmasbi, Gh. M.A. Kamali, R. Ebadi, A. Nejati javaremi, S. D. Javaheri, M. Babaei, A. A. 

Gharadaghi & N. Tajabadi. 2012. Heritability of honey production, defense and swarming 

behaviour in Iranian honeybee (Apis mellifera meda) colonies. 11th Asian Apicultural 

Association Conference, ApiExpo & Workshop. 28th Sep- 2th Oct 2012: 107 

149. Zeini. F, Gh. Tahmasbi, A. Seifi, M. Javid, A. Nezhad Mohammad Nameghi & A. Sartippour. 

2012. The thermal requirement of maturity and mating duration of honeybee queen in South of 

Iran. 11th Asian Apicultural Association Conference, ApiExpo & Workshop. 28th Sep- 2th Oct 

2012: 101 

150. Tahmasbi, Z. Tahmasbi, Gh., R. Osfoori, M. A. Ebrahimi. 2012. Comparison of Foraging 

Initiation in High and Low Performance of Iranian Honeybee (Apis mellifera meda) Colonies. 

11th Asian Apicultural Association Conference, ApiExpo & Workshop. 28th Sep- 2th Oct 

2012:27 

داغي، ناصرقرهاکبرعليداودجواهری،سیدجوارمي،نجاتياردشیرعبادی،رحیمسروستاني،کمالي، محمدعليطهماسبي غالمحسين .262
عسل،تولیدصفاتفنوتیپيويژنتیک. همبستگي2442عاکف. مجیدویاراحمدیسیمانوبندگاني،بحرینيرسولبابایي،محمدآبادی،تاج

شهریور ماه  3-3ایران. گیاهپزشکيکنگرهبیستمین(. Apis mellifera medaایراني)زنبورعسلکلنیهایدردهيبچهودفاعيرفتار
42 :533

. 2442وئي. ساردمشایخينادرونامقينژادمحمداحدرضائي،مسعودسیفي،الهعین،طهماسبيغالمحسينشاهسوار،زینيفریبا .261
530: 42شهریور ماه  3-3ایران. گیاهپزشکيکنگرهبیستمین. ایرانمختلفهایاقلیمدرزنبورعسلملکهبلوغزمانمدتبررسي

جستجوگریسناولینبررسي. 2442د. محمنژاداحدوعبادیرحیمعصفوری،رحیم،طهماسبيغالمحسينطهماسبي،زهرا .264
: 42شهریور ماه  3-3ایران. گیاهپزشکيکنگرهبیستمین.(Apis mellifera meda)ایرانينبورعسلزهایکلنيدرکارگرزنبورهای

363

، محمدعلي کمالي سروستاني، رحیم  عبادی، اردشیر نجاتي جوارمي، سید داودجواهری، علني اکبنر قنره داغني،  طهماسبي غالمحسين .263
 ایرانني زنبورعسنل هنایکلنني انتخناب بنه . پاسنخ2441ه سنیفي و حامدرضنائي. آبادی، محمد بابایي، ماشا ا... جمشیدی، عین الناصر تاج

(Apis mellifera meda ) 2442)ایران مرکزی منطقه در زنبورعسل نژاد اصالح جامع طرح در نسل 21 طي دفاعي رفتار صفت برای-
 22--33موسسه تحقیقات علوم دامي کشور. موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.   --14144242بهمن ماه بهمن ماه   2929و و   44خالصه مقاالت هشتمین سمینار پژوهشي زنبورعسل کشور. کرج،خالصه مقاالت هشتمین سمینار پژوهشي زنبورعسل کشور. کرج،. (2433

. 2441. اله سیفيحامدرضائي و عین ماخدزیر مردان، مهاد یزید عبد مناف، شوهیمي مصطفي،، غالمحسين طهماسبي، تاج آبادی ناصر .266
زنبورعسل زنبورعسل   خالصه مقاالت هشتمین سمینار پژوهشيخالصه مقاالت هشتمین سمینار پژوهشيجداسازی و شناسایي بیفیدوباکتریوم از عسل شان و معده عسل زنبورعسل درشت. 

 0101--0606. . موسسه تحقیقات علوم دامي کشورموسسه تحقیقات علوم دامي کشور  --14421442بهمن ماه بهمن ماه   2929و و   44کشور. کرج،کشور. کرج،

ل برروی سن بلوغ، جفتگیری و   اثرتغذیه با ویتامین. 2441سیفي، عین اله، غالمحسین طهماسبي، یوسف مهمان نواز و محمد بابایي.  .265
موسسه تحقیقات موسسه تحقیقات   --14421442بهمن ماه بهمن ماه   2929و و   44ورعسل کشور. کرج،ورعسل کشور. کرج،خالصه مقاالت هشتمین سمینار پژوهشي زنبخالصه مقاالت هشتمین سمینار پژوهشي زنبتخمریزی ملکه زنبورعسل. 

 05-04علوم دامي کشور.علوم دامي کشور.

 Apis)اثیر تغذیه تیامین روی رشد و نمو غدد هیپوفارنژیال در زنبور عسل ایراني. ت2441غالمحسین طهماسبي. الدیني. حسین.محب .263

mellifera meda) .موسسه تحقیقات علوم موسسه تحقیقات علوم   --14421442بهمن ماه بهمن ماه   2929و و   44رج،رج،خالصه مقاالت هشتمین سمینار پژوهشي زنبورعسل کشور. کخالصه مقاالت هشتمین سمینار پژوهشي زنبورعسل کشور. ک

 24-12 دامي کشور.دامي کشور.
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 آنتي اکسیدانيظرفیت  مقایسه .2441. محمدبابایي غالمحسين طهماسبي،طهماسبي. محمد رضا، محمد رضا خوشایند، سیمین اسداللهي،  .260
موسسه موسسه   --14421442بهمن ماه بهمن ماه   2929و و   44،،خالصه مقاالت هشتمین سمینار پژوهشي زنبورعسل کشور. کرجخالصه مقاالت هشتمین سمینار پژوهشي زنبورعسل کشور. کرج  .مختلف ایران های مناطقعسل 

 65-60تحقیقات علوم دامي کشور.تحقیقات علوم دامي کشور.

. 2441. ، حامد رضائي، عین اله سیفي، علیرضا توسلیان و نادر مشایخي ساردوئيغالمحسين طهماسبيسرتیپ پور. علي، حسن نظریان،  .264
هشتمین سمینار پژوهشي زنبورعسل کشور. هشتمین سمینار پژوهشي زنبورعسل کشور. خالصه مقاالت خالصه مقاالت . شناسایي و بررسي گیاهان مورد استفاده زنبورعسل در منطقه برازجان بوشهر

 230-234 موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.  --14421442بهمن ماه بهمن ماه   2929و و   44کرج،کرج،

. بررسي 2441و محمدباقر فرشینه عدل.  کام، هوشنگ افروزان، ماشا اله جمشیدی، سمیه تازهغالمحسين طهماسبيرضائي. حامد،  .259
خالصه مقاالت هشتمین سمینار پژوهشي زنبورعسل کشور. خالصه مقاالت هشتمین سمینار پژوهشي زنبورعسل کشور. . 2449لغایت  2406 وضعیت آموزش علوم زنبورعسل ایران در طي سالهای

 195-194موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.  --14421442بهمن ماه بهمن ماه   2929و و   44کرج،کرج،

. بررسي رفتار جستجوگری و تهاجمي در کلني های سالم و آلوده به کنه 2441، نفیسه پورجواد. غالمحسين طهماسبيکیمیایي. مهیار ،  .252
-54 موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.  --14421442بهمن ماه بهمن ماه   2929و و   44الصه مقاالت هشتمین سمینار پژوهشي زنبورعسل کشور. کرج،الصه مقاالت هشتمین سمینار پژوهشي زنبورعسل کشور. کرج،خخ. واروآ
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و  ایران غربشمال عسلزنبور هاییتجمع ینفواصل ژنتیکي بتعیین  .2441، و لطفعلي دولتي. غالمحسين طهماسبيمالیي. مصطفي،  .251
و و   44خالصه مقاالت هشتمین سمینار پژوهشي زنبورعسل کشور. کرج،خالصه مقاالت هشتمین سمینار پژوهشي زنبورعسل کشور. کرج،  .با استفاده از آزمون مانتل یيیاآن با فواصل جغراف يهمبستگ يبررس

 35-33موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.  --14421442بهمن ماه بهمن ماه   2929

 از زنبور عسل  یرکشندهغ یاستفاده از روش نمونه بردار. 2441. غالمحسين طهماسبيصفایي. محسن، بهرام شریف نبي، مجید طالبي،   .254

Apis mellifera در استخراجDNA  خالصه مقاالت هشتمین سمینار پژوهشي زنبورعسل خالصه مقاالت هشتمین سمینار پژوهشي زنبورعسل . زنبور عسل زنده یپژنوت یینبه منظور تع

   5454--5353موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.  --14421442بهمن ماه بهمن ماه   2929و و   44کشور. کرج،کشور. کرج،

 کلني دو در شده آوری جمع گرده میزان و یجستجوگر رفتار بررسي .2441، نفیسه پورجواد. غالمحسين طهماسبيکیمیایي. مهیار ،  .253
موسسه موسسه   --14421442بهمن ماه بهمن ماه   2929و و   44خالصه مقاالت هشتمین سمینار پژوهشي زنبورعسل کشور. کرج،خالصه مقاالت هشتمین سمینار پژوهشي زنبورعسل کشور. کرج،  ایراني. عسل زنبور تولید کم و پرتولید

3-0 تحقیقات علوم دامي کشور.تحقیقات علوم دامي کشور.

 .2441، علي سرتیپ پور و نادر مشایخي ساردوئي. ،  حامدرضایي، عین اله سیفيغالمحسين طهماسبيتوسلیان. علیرضا، حسن نظریان،  .256
خالصه مقاالت هشتمین خالصه مقاالت هشتمین شناسایي و بررسي گیاهان مورد استفاده زنبورعسل در منطقه شهرستان فیروزکوه روستای السم )استان تهران(. 

 210210--249249. . موسسه تحقیقات علوم دامي کشورموسسه تحقیقات علوم دامي کشور  --14421442بهمن ماه بهمن ماه   2929و و   44سمینار پژوهشي زنبورعسل کشور. کرج،سمینار پژوهشي زنبورعسل کشور. کرج،

اله سیفي و نادر مشایخي ساردوئي. ، محمد بابایي، علي عطائیان، ماشاا.. جمشیدی، احد نژاد محمد نامقي، عین طهماسبي. غالمحسين .255
خالصه مقاالت هشتمین سمینار پژوهشي خالصه مقاالت هشتمین سمینار پژوهشي . مقایسه صفات عملکردی در کندوهای کف باز و کندوهای النگستروت معمولي در ایران. 2441

 3434--6262. . موسسه تحقیقات علوم دامي کشورموسسه تحقیقات علوم دامي کشور  --14421442بهمن ماه بهمن ماه   2929  وو  44زنبورعسل کشور. کرج،زنبورعسل کشور. کرج،

غرب عسل شمالهای زنبوروینبرگ در جمعیت -بررسي تعادل هاردی .2441. غالمحسين طهماسبيمالیي، مصطفي ، لطفعلي دولتي و  .253
موسسه موسسه   --14421442بهمن ماه بهمن ماه   2929و و   44رج،رج،خالصه مقاالت هشتمین سمینار پژوهشي زنبورعسل کشور. کخالصه مقاالت هشتمین سمینار پژوهشي زنبورعسل کشور. ک  ایران با استفاده از آنالیز ریزماهواره.

 44--2929. . تحقیقات علوم دامي کشورتحقیقات علوم دامي کشور

. اثر استفاده از مزارح زعفران بر تولید عسل 2441 ، رضا راه چمني، مجید عاکف.غالمحسين طهماسبي امان ابوذر، آشور محمد قره باش، .250
بهمن ماه بهمن ماه   2929و و   44پژوهشي زنبورعسل کشور. کرج،پژوهشي زنبورعسل کشور. کرج،  خالصه مقاالت هشتمین سمینارخالصه مقاالت هشتمین سمینار  و گرده کلني های زنبور عسل در استان خراسان رضوی .

 295-290 موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.  --14421442

زنبور عسل ایراني    . بررسي ارتباط بین جمعیت و رفتار تهاجمي در کلني های2441. غالمحسين طهماسبي،  بابائي. محمد، حامد رضایي .254
(Apis mellifera) .موسسه تحقیقات علوم موسسه تحقیقات علوم   --14421442بهمن ماه بهمن ماه   2929و و   44شي زنبورعسل کشور. کرج،شي زنبورعسل کشور. کرج،خالصه مقاالت هشتمین سمینار پژوهخالصه مقاالت هشتمین سمینار پژوه

 09-02دامي کشور.دامي کشور.
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-و تولید مثلي کلني بر صفات عملکردی E  اثرات سطوح مختلف ویتامین. 2441، ابوالفضل زارعي. غالمحسين طهماسبيدارات. مجید،  .239

موسسه تحقیقات علوم موسسه تحقیقات علوم   --14421442بهمن ماه بهمن ماه   2929و و   44سل کشور. کرج،سل کشور. کرج،خالصه مقاالت هشتمین سمینار پژوهشي زنبورعخالصه مقاالت هشتمین سمینار پژوهشي زنبورع  .های زنبور عسل ایراني

 225-224 دامي کشور.دامي کشور.

(درجایگاه های ژني صفت آغاز AFLP. مقایسه تنوح مارکر مولکولي )2441و رحیم عصفوری.  غالمحسين طهماسبيطهماسبي. زهرا،  .232
خالصه مقاالت هشتمین سمینار پژوهشي زنبورعسل خالصه مقاالت هشتمین سمینار پژوهشي زنبورعسل جستجوگری در زنبورهای عسل کارگر نژاد ایراني با طول عمر زیاد وطول عمر کم. 

 39-32موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.  --14421442بهمن ماه بهمن ماه   2929و و   44کشور. کرج،کشور. کرج،

. تعیین سهم نسبي عوامل مدیریتي در تولید کلنیهای زنبورعسل استان 2441و محسن نوری.  غالمحسين طهماسبينعمتي . سیداصغر،  .231
-59 موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.  --24412441بهمن ماه بهمن ماه   2929و و   44ر پژوهشي زنبورعسل کشور. کرج،ر پژوهشي زنبورعسل کشور. کرج،خالصه مقاالت هشتمین سمیناخالصه مقاالت هشتمین سمیناالبرز. 

64 

اثر رژیم های غذایي مختلف بر برخي ویژگیهای . 2441و امین صدارتیان جهرمي.  غالمحسين طهماسبيخضرزاده، مراد. علیرضا منفرد.  .234
خالصه مقاالت هشتمین خالصه مقاالت هشتمین بومي ایران در شرایط آزمایشگاهي.  .Bombus terrestris L( Hymenoptera, Apidae)زیستي زنبور مخملي

 242-243 موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.  --14421442بهمن ماه بهمن ماه   2929و و   44سمینار پژوهشي زنبورعسل کشور. کرج،سمینار پژوهشي زنبورعسل کشور. کرج،

اکبر قره داغي، ، محمد علي کمالي سروستاني، رحیم عبادی، اردشیر نجاتي جوارمي، محمد بابایي، حسن بانه، علي غالمحسين  طهماسبي .233
تعیین پارامترهای ژنتیکي و فنوتیپي صفات تولید عسل، بچنه دهني و رفتنار دفناعي در هوشنگ افروزان، ماشا  اهلل جمشید، عین اهلل سیفي. 

پژوهشني پژوهشني   کنگنرهکنگنره  نهمنیننهمنیناولنین کنگنره بنین المللني و اولنین کنگنره بنین المللني و خالصنه مقناالت خالصنه مقناالت . کلني های زنبور عسل نسل چهاردهم در استانهای مرکزی کشور

  موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.  --64426442بهمن ماه بهمن ماه   00و و   33. کرج،. کرج،ایرانایرانسل سل زنبورعزنبورع
. بررسني تننوح ژنتیکني بناکتری هنای علیمراد سرافرازی، سهراب ایمناني، ناصنر تناج آبنادی ،غالمحسين طهماسبيشبنم پری چهره،  .236

خالصه مقاالت اولین کنگنره خالصه مقاالت اولین کنگنره   ایران.  در اقلیم های مختلف Fabricius  Apis floreaالکتوباسیلوس جدا شده از  زنبور عسل کوچك

  موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.  --64426442بهمن ماه بهمن ماه   00و و   33. کرج،. کرج،بین المللي و نهمین کنگره پژوهشي زنبورعسل ایرانبین المللي و نهمین کنگره پژوهشي زنبورعسل ایران
چالش های اصلي صنعت زنبورداری از دیدگاه زنبورداران استان ، محسن نوری، محمد بابایي. غالمحسين طهماسبيسید اصغر نعمتي،  .235

موسسه تحقیقات موسسه تحقیقات   --64426442بهمن ماه بهمن ماه   00و و   33. کرج،. کرج،خالصه مقاالت اولین کنگره بین المللي و نهمین کنگره پژوهشي زنبورعسل ایرانخالصه مقاالت اولین کنگره بین المللي و نهمین کنگره پژوهشي زنبورعسل ایران.  زالبر

  علوم دامي کشور.علوم دامي کشور.
طبقه بندی عسل هنای مختلنف اینران بنا اسنتفاده از ، محمد بابایي،احمدقرباني،سید اصغرنعمتي. غالمحسين طهماسبيزهرا طهماسبي،  .233

  00و و   33. کنرج،. کنرج،خالصه مقاالت اولین کنگره بین المللي و نهمین کنگره پژوهشي زنبورعسل ایرانخالصه مقاالت اولین کنگره بین المللي و نهمین کنگره پژوهشي زنبورعسل ایران  مقایسه ویژگیهای استاندارد آن ها. ارزیابي و

  موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.  --64426442بهمن ماه بهمن ماه 

  اصنالح زنبورعسنل هنای ملکنه عملکنرد ارزینابيرضنائي.  حامند و لنواف ابوالقاسنم ،طهماسببي غالمحسين سناردوئي، مشایخي نادر  .230

. . خالصه مقاالت اولین کنگره بین المللي و نهمنین کنگنره پژوهشني زنبورعسنل اینرانخالصه مقاالت اولین کنگره بین المللي و نهمنین کنگنره پژوهشني زنبورعسنل اینران  قزوین. استان های زنبورستان در جامع طرح یشده

 موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.  --64426442بهمن ماه بهمن ماه   00و و   33کرج،کرج،

 رضناعلی پنور، سنرتیپ علني حسنینیان، حسنین دسنی آبنادی، تناج ناصنر ،چهنره پنری شنبنم ،طهماسبي غالمحسين سنیفي، اهلل عین  .234

  ایننران. مختلننف اقلننیم 1 در عسننل زنبننور هننای ملکننه تخمریننزی سننن و جفتگیننری سننن بلننوغ، سننن روی بننر دمننا اثننر .2446توسننلیان.

موسسننه موسسننه   --64426442بهمننن منناه بهمننن منناه   00و و   33. کننرج،. کننرج،خالصننه مقنناالت اولننین کنگننره بننین المللنني و نهمننین کنگننره پژوهشنني زنبورعسننل ایننرانخالصننه مقنناالت اولننین کنگننره بننین المللنني و نهمننین کنگننره پژوهشنني زنبورعسننل ایننران

  لوم دامي کشور.لوم دامي کشور.تحقیقات عتحقیقات ع

  ایراننني عسنل زنبنور هنای کلننني رشند بنر 1B ویتنامین تغذیننه اثنر.  طهماسببي غالمحسبين دسننتار، بهنروز ،نيالندی محنب حسنین .209

(Apis mellifera meda )33. کرج،. کرج،خالصه مقاالت اولین کنگره بین المللي و نهمین کنگره پژوهشي زنبورعسل ایرانخالصه مقاالت اولین کنگره بین المللي و نهمین کنگره پژوهشي زنبورعسل ایرانتابستان.  فصل در  

  موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.  --64426442بهمن ماه بهمن ماه   00و و 
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 عسنل زنبور  مکاني پراکنش الگوی آبادی. بررسي تاج ناصر ایماني، سهراب سرافرازی، علیمراد ،طهماسبي غالمحسين چهره، پری شبنم .202

کنگنره کنگنره   خالصه مقناالت اولنین کنگنره بنین المللني و نهمنینخالصه مقناالت اولنین کنگنره بنین المللني و نهمنین  ایران. های اقلیم در مکسنت مدل از استفاده با .Apis  florea F کوچك

  موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.  --64426442بهمن ماه بهمن ماه   00و و   33. کرج،. کرج،پژوهشي زنبورعسل ایرانپژوهشي زنبورعسل ایران

 اکسنیداني آنتني مکمنل مصرف و عمر طول بین ارتباط .بوجارپور محمد و طهماسبي غالمحسين ساری، محسن حسیني، محمدرضا سید .201

بهمن مناه بهمن مناه   00و و   33. کرج،. کرج،المللي و نهمین کنگره پژوهشي زنبورعسل ایرانالمللي و نهمین کنگره پژوهشي زنبورعسل ایرانخالصه مقاالت اولین کنگره بین خالصه مقاالت اولین کنگره بین   کارگر. عسل زنبوران در سیلیمارین

  موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.  --64426442

 هیپوفارنژینال غنده سنطح بر پروتئین مختلف سطوح اثربوجارپور.  محمد و طهماسبي غالمحسين ساری، محسن حسیني، محمدرضا سید .204
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 موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.  --04420442بهمن ماه بهمن ماه   44و و   11شي زنبورعسل ایران. کرج،شي زنبورعسل ایران. کرج،کنگره پژوهکنگره پژوه

 ویژگني بر آن تاثیر و ایراني زنبورعسل های کلني جمعیتي سیفي.تغییرات اله عین پریچهره، شبنم ، طهماسبي غالمحسين  بابائي، محمد .190
بهمن مناه بهمن مناه   44و و   11لي و دهمین کنگره پژوهشي زنبورعسل ایران. کرج،لي و دهمین کنگره پژوهشي زنبورعسل ایران. کرج،خالصه مقاالت دومین کنگره بین الملخالصه مقاالت دومین کنگره بین المل. 2440ها.  کلني گذراني زمستان

 موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.  --04420442

 در رفتناری و تولیندی صفات ژنتیکي روند و فنوتیپي روند در انتخاب به پاسخ صحت و دقت . تعیینطهماسبي غالمحسينمحمد بابایي،  .194
خالصه مقاالت دومین کنگره بین المللي و دهمنین کنگنره پژوهشني خالصه مقاالت دومین کنگره بین المللي و دهمنین کنگنره پژوهشني . 2440. (Apis mellifera meda) ایراني عسل زنبور های کلني

 موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.  --04420442بهمن ماه بهمن ماه   44و و   11زنبورعسل ایران. کرج،زنبورعسل ایران. کرج،

 جمعیت رشد بر مارینسیلي و پروتئین مختلف سطوح چاجي.  اثر مرتضي و طهماسبي غالمحسين ساری، محسن حسیني، محمدرضا سید .129
خالصه مقناالت دومنین کنگنره بنین المللني و خالصه مقناالت دومنین کنگنره بنین المللني و .  2440. (Apis mellifera meda) ایراني کارگر عسل زنبور هیپوفارنژیال دهغ سطح و

 موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.  --04420442بهمن ماه بهمن ماه   44و و   11دهمین کنگره پژوهشي زنبورعسل ایران. کرج،دهمین کنگره پژوهشي زنبورعسل ایران. کرج،

 و پرتولیند هنای کلني در شهد برداشت صفت و عمر طول صفت همقایس نامقي. نژادمحمد احد ،  طهماسبي غالمحسينطهماسبي،  زهرا .122
خالصه مقاالت دومین کنگره بین المللي و دهمنین کنگنره پژوهشني زنبورعسنل اینران. خالصه مقاالت دومین کنگره بین المللي و دهمنین کنگنره پژوهشني زنبورعسنل اینران. . 2440ایراني.  نژاد زنبورعسل تولید کم های کلني

 موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.  --04420442بهمن ماه بهمن ماه   44و و   11کرج،کرج،

 و پنارکوات زیرکشندگي هایغلظت مزمن خاني.تاثیر عباس حدادی، محمد ، طهماسبي غالمحسين ،زاده صاحب نجمه بست، خوشه زهرا .121
بهمن ماه بهمن ماه   44و و   11خالصه مقاالت دومین کنگره بین المللي و دهمین کنگره پژوهشي زنبورعسل ایران. کرج،خالصه مقاالت دومین کنگره بین المللي و دهمین کنگره پژوهشي زنبورعسل ایران. کرج،. 2440عسل.  زنبور بقای بر منگنز

 موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.  --04420442

 تغذینه در هنا پروبیوتینك از اسنتفاده اثنر عاملي. بررسني منصوره و حامدرضائي سیفي، الهعین ، طهماسبي غالمحسين ،آبادی تاج ناصر .124
خالصه مقاالت دومین کنگره بین المللي و دهمنین کنگنره پژوهشني زنبورعسنل خالصه مقاالت دومین کنگره بین المللي و دهمنین کنگنره پژوهشني زنبورعسنل .  2440آنها. گوارش دستگاه میکروفلور روی بر زنبورعسل

 سه تحقیقات علوم دامي کشور.سه تحقیقات علوم دامي کشور.موسموس  --04420442بهمن ماه بهمن ماه   44و و   11ایران. کرج،ایران. کرج،

 عسل زنبورهای یادگیری روی اکتاپامین خاني. اثر عباس حدادی، محمد ، طهماسبي غالمحسين ،*2زاده صاحب نجمه بست، خوشه زهرا .123
مناه مناه   بهمنبهمن  44و و   11خالصه مقاالت دومین کنگره بین المللي و دهمین کنگره پژوهشي زنبورعسل ایران. کرج،خالصه مقاالت دومین کنگره بین المللي و دهمین کنگره پژوهشي زنبورعسل ایران. کرج،. 2440شیمیایي.  تنش شرایط در

 موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.  --04420442

 تغذینه در هنا پروبیوتینك از اسنتفاده اثنر عناملي. بررسني منصنوره و حامدرضنائي سیفي، الهعین طهماسبي، غالمحسین آبادی، تاج ناصر .126
بهمن بهمن   44و و   11ایران. کرج،ایران. کرج،خالصه مقاالت دومین کنگره بین المللي و دهمین کنگره پژوهشي زنبورعسل خالصه مقاالت دومین کنگره بین المللي و دهمین کنگره پژوهشي زنبورعسل . 2440عسل. تولید روی بر زنبورعسل

 موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.  --04420442ماه ماه 

 Vanessa cardui  (L.) رنگارنننگ، پروانننه جمعیننت افننزایش. طهماسبببي غالمحسببين ، پننناه عننالي هلننن طهماسننبي، زهننرا .125

(lepidoptara: Nymphalidae)خالصه مقاالت خالصه مقاالت . 2440زنبورعسل.  استفاده مورد شهد کاهش برای خطری مزارح و باغات ، مراتع در

 موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.  --04420442بهمن ماه بهمن ماه   44و و   11دومین کنگره بین المللي و دهمین کنگره پژوهشي زنبورعسل ایران. کرج،دومین کنگره بین المللي و دهمین کنگره پژوهشي زنبورعسل ایران. کرج،

 صنفات تغیینرات رگرسنیوني پور. روند سرتیپ علي رضایي، حامد چهره، پری بابایي،شبنم محمد ، طهماسبي غالمحسين سیفي، اهلل عین .123
  44و و   11خالصه مقاالت دومین کنگره بین المللي و دهمین کنگره پژوهشي زنبورعسنل اینران. کنرج،خالصه مقاالت دومین کنگره بین المللي و دهمین کنگره پژوهشي زنبورعسنل اینران. کنرج،. C .2440 ویتامین تاثیر تحت تولیدمثلي

 موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.  --04420442بهمن ماه بهمن ماه 

 پایداری ارزیابي ایهمعیار دزفولي. شناسایي عظیمي اکبرعلي و طهماسبي غالمحسين بیژني، مسعود عباسي، عنایت رحیمي، . محمدکاظم .120
بهمنن مناه بهمنن مناه   44و و   11خالصه مقاالت دومین کنگره بین المللي و دهمین کنگره پژوهشي زنبورعسل ایران. کرج،خالصه مقاالت دومین کنگره بین المللي و دهمین کنگره پژوهشي زنبورعسل ایران. کرج، .2440ایران.  زنبورداری صنعت

 موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.  --04420442

اینران.  مختلنف هنای عسل سیدانياک آنتي های ویژگي ارزیابي مختلف روش سه مقایسه .طهماسبي غالمحسين و محمدرضا طهماسبي .124
موسسه تحقیقنات موسسه تحقیقنات   --04420442بهمن ماه بهمن ماه   44و و   11خالصه مقاالت دومین کنگره بین المللي و دهمین کنگره پژوهشي زنبورعسل ایران. کرج،خالصه مقاالت دومین کنگره بین المللي و دهمین کنگره پژوهشي زنبورعسل ایران. کرج،. 2440

 علوم دامي کشور.علوم دامي کشور.
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 کننه علیه ( Apis mellifera meda ) ایراني زنبورعسل های کلني بهداشتي رفتار بررسي .طهماسبي غالمحسين و افشاری محمد .119
خالصه مقاالت دومین کنگره بین المللي و دهمین کنگنره خالصه مقاالت دومین کنگره بین المللي و دهمین کنگنره . 2440عسل. تولید و جمعیت با آن همبستگي و( Varroa destructor) واروآ

 موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.  --04420442بهمن ماه بهمن ماه   44و و   11پژوهشي زنبورعسل ایران. کرج،پژوهشي زنبورعسل ایران. کرج،

 ينیب شیپ یدل مکسنت برا. مپور پیسرت يعل و ي، حامد رضائبادیآ، ناصر تاجیسرافراز مرادی، عليطهماسب نيغالمحس، یچهرهشبنم پر .112
خالصه مقاالت دومین کنگره بنین المللني و دهمنین کنگنره پژوهشني خالصه مقاالت دومین کنگره بنین المللني و دهمنین کنگنره پژوهشني . 2440.  (.Apis florea F) پراکنش زنبور عسل کوچك یالگو

 ي کشور.ي کشور.موسسه تحقیقات علوم دامموسسه تحقیقات علوم دام  --04420442بهمن ماه بهمن ماه   44و و   11زنبورعسل ایران. کرج،زنبورعسل ایران. کرج،
عسنل  تیفیک زیآنال ، پژواك خاکي، محمد بابائي، حامد رضائي، علي سرتیپ پور و عین اله سیفي.غالمحسين طهماسبيچهره، شبنم پری .111

خالصه مقاالت دومین کنگره بین المللي و دهمین کنگره پژوهشني خالصه مقاالت دومین کنگره بین المللي و دهمین کنگره پژوهشني . 2440. رانیا يجنوب یاستان ها يدر برخ Apis florea  زنبور عسل

 موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.  --04420442بهمن ماه بهمن ماه   44و و   11. کرج،. کرج،زنبورعسل ایرانزنبورعسل ایران
 تینبنا جمع سنتیهمز یها كیوتیپروب یيایجغراف پراکنش ی.بادآناصر تاجو  ، علیمراد سرافرازیغالمحسين طهماسبي، هشبنم پری چهر .114

  44و و   11ژوهشني زنبورعسنل اینران. کنرج،ژوهشني زنبورعسنل اینران. کنرج،خالصه مقاالت دومین کنگره بین المللي و دهمین کنگنره پخالصه مقاالت دومین کنگره بین المللي و دهمین کنگنره پ. 2440. رانیزنبوران عسل کوچك در ا

 موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.  --04420442بهمن ماه بهمن ماه 

 واسط حد منطقه ایران،: Nosema ceranae  ژنتیکي . تنوحطهماسبي غالمحسين و گودوین پال نووآ،-گوزمن ارنستو زاده، ولي پگاه .113
بهمنن بهمنن   44و و   11للي و دهمین کنگره پژوهشي زنبورعسل ایران. کرج،للي و دهمین کنگره پژوهشي زنبورعسل ایران. کرج،المالمخالصه مقاالت دومین کنگره بینخالصه مقاالت دومین کنگره بین. 2440جدید. جهان و فرضي مبدا بین

 موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.موسسه تحقیقات علوم دامي کشور.  --04420442ماه ماه 

. کاهش تنوح زیستي زنبورهای گرده افشان زنبورعسل، چالش جدید امنیت غذایي در جهنان. وینژه نامنه روز . کاهش تنوح زیستي زنبورهای گرده افشان زنبورعسل، چالش جدید امنیت غذایي در جهنان. وینژه نامنه روز 44424442غالمحسین طهماسبي. غالمحسین طهماسبي.  .116

 مؤسسه تحقیقات علوم دامي کشورمؤسسه تحقیقات علوم دامي کشور. . 44424442اردیبهشت اردیبهشت   2424جهاني زنبورهای گرده افشان. جهاني زنبورهای گرده افشان. 

. اثرات خشکسالي و ریزگردها بر صنعت زنبورداری و تنوح زیستي زنبورها. وینژه نامنه روز جهناني زنبورهنای . اثرات خشکسالي و ریزگردها بر صنعت زنبورداری و تنوح زیستي زنبورها. وینژه نامنه روز جهناني زنبورهنای 99329932غالمحسین طهماسبي. غالمحسین طهماسبي.  .115

 .. مؤسسه آموزش و ترویج سازمان تحقیقات... مؤسسه آموزش و ترویج سازمان تحقیقات.99329932اردیبهشت اردیبهشت   2424گرده افشان. گرده افشان. 

 

 طرح پسادكترا:( ل ومسوراهنمایی )
 

و  invivoبنناکتر پیلننوری در شننرایط  لیننه هلیکننوع Apis floreaکوچننك اص آنتنني باکتریننال عسننل زنبننور عسننل بررسنني خننو .2
invitro   .دانشننگاه خننوارزمي کننرج و موسسننه تحقیقننات واکسننن و سننرم سننازی . 2440 )مجببری . شبببنپ پببری  هببرهدر ایننران

 رازی

 

 راهنمایی فرصت مطالعاتی
سيدمحمدرضا ي. غالمحسین طهماسبي )راهنما(. دانیاکس يآنت یژن ها انیو ب يمنیطول عمر، ا بر نیمار يو سل نیثر سطوح مختلف پروتئا .2

 پایان نامه دکتری تخصصي. 2446دانشگاه شهیدچمران اهواز.  حسيني)مجری .

غالمحسنین طهماسنبي. . القا شده توسط منگنز و پاراکوات در زنبور عسل ویداتیاز استرس اکس يناش يدر اختالالت عصب ریآب پن نیاثر پروتئ .1
 . پایان نامه دکتری تخصصي.  2440دانشگاه زابل.  زهرا خوشه بست )مجری .)راهنمای فرصت مطالعاتي(. 

 

 :هانامهپایان راهنمایی
 دانشگاه . مجری)ميرزایي حسين  .(راهنما)طهماسبي غالمحسین .شرقي آذربایجان استان عسل زنبوران همخوني درصد میانگین تعیین  .2

 .لیسانس فوق نامه پایان 2433تبریز. 

 مرکنز.  مجبری) افبروزان هوشبن (. راهنما)طهماسبي غالمحسیندر کلني زنبورعسل.  مومبره تولیدمختلف  روشهای مقایسه و بررسي .1

 . لیسانس فوق نامه پایان.2434. (ره) خمینيامام عالي آموزش

 بهروزسبجادی .(راهنمنا) طهماسنبي غالمحسنین .آسنیایي گونه با ایران کشور شرق شمال و شمال عسل زنبور دهتو مرفولوژیکي مقایسه .4

 . لیسانس فوق نامه پایان.2409 (.ره)خمیني امام عالي آموزشمرکز  . خشکرودی)مجری
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 ) .واصنفهان ،مرکنزی ،تهنران قنزوین( اینران مرکزی بخش عسل انزنبور توده بیولوژیکي و ظاهری صفات بین فنوتیپي همبستگي تعیین .3
 .لیسانس فوق نامه پایان.2409 (.ره) خمیني امام عالي آموزش مرکز.  مجری)پورقرایي حسين(. راهنما) طهماسبي غالمحسین

(. راهنمنا)طهماسنبيغالمحسین .اینران در واروآ کنه رابرب در جذابیت و Uncapping - Removing عسل زنبور بهداشتي رفتار مطالعه .6
 . لیسانس فوق نامه پایان .2409(. ره(خمیني امام عالي آموزش مرکز . مجری(عاكف مجيد

 دانشنکده. مجری)رزاقي مهدی(. راهنما) طهماسبي غالمحسین.  In Vitro شرایط در ایران بومي عسلهای ضدباکتریایي فعالیت بررسي .5

 .عمومي دکتری نامه پایان .2401. تهران دانشگاه پزشکي

 .عسنل وتولیند جمعینت میزان با آن رابطه و قزوین و اصفهان ،مرکزی ،تهران استانهای زنبورعسل کلنیهای در جنسي آللهای تعداد برآورد .3

 .لیسانسفوق نامه پایان .2401. زنجان دانشگاه کشاورزی انشکدهد.  مجری) سپهری رحيمه(. راهنما)طهماسبي غالمحسین

 غالمحسنین. واروآ کننه علینه زنبورعسنل بهداشنتي رفتارهنای بعضني روی تحریکني تغذینه و ایذخینره گرده مختلف سطوح اثر بررسي .0

 .لیسانس فوق نامه پایان .2401بستر. ش واحد اسالمي آزاد دانشگاه.  مجری)علمي محسن .(راهنما)طهماسبي

. تهنران منطقنه البنرز مرکنزی در Hymenoptera: Apidae های زنبورهنای مقندستنوح گونه و Bambus spp بررسي فونستیك .4
 . پایان نامه فوق لیسانس. 2406 . دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك ابوالفضل تقوی)مجری  غالمحسین طهماسبي ) راهنما (.

سي تغذیه زنبورعسل با گرده خرما، آرد سویا و مکمل تجارتي )مخلوطي از مواد پروتئیني( و اثر آن بر توسنعه غندد هیپوفارنژینال و مینزان برر .29
دانشکده کشاورزی علي فرقاني)مجری .  .(راهنما) طهماسبي غالمحسینرویال و برخي فراسنجه های فیزیولوژیکي در زنبورعسل. ترشح ژله

 تخصصي. ان. پایان نامه دکترایدانشگاه تهر

دانشنکده کشناورزی. . )مجبری  پاقلعبهنهضتيغالمعلي  غالمحسین طهماسبي )راهنما(. مطالعه هضم چند مکمل پروتئیني در زنبورعسل. .22
 نامه دکترای تخصصي.دانشگاه تهران. پایان

و کاسنتهای ها، گوننه آلودگيتعیین  اه وهای همرو کنه .(Hymenoptera, Apidae, Bombus spp) شناسایي زنبورهای مخملي  .21
ی . پاینان نامنه2405دانشگاه آزاد اسنالمي واحند اراك. . نژاد )مجری یحيوی .غالمحسین طهماسبي )راهنما(استان تهران.  مختلف در

 لیسانس.فوق

اثنرات جنانبي آنهنا بنر و Varrroa destructor( Acari: Varroidaeبررسي تأثیر برخي از اسانسهای گیناهي علینه کننه واروآ ) .24
 .وحيبد قاسبمي)مجری . غالمحسین طهماسبي )راهنما(. Apis mellifera( Hymenoptera: Apoidaeزنبورعسل اروپایي )

 لیسانس.ی فوقپایان نامه. 2405دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس. 

اومنت ژنتیکني زنبورعسنل بنه کننه واروآ. غالمحسنین برداری حذف الروهای آلوده و جنذابیت جهنت ایجناد مقاستفاده از صفات سرپوش .23
 لیسانس.ی فوقنامهپایان. 2403. تهراندانشگاه و منابع طبیعي. کشاورزی  پردیس .جواد نجفقليان)مجری طهماسبي )راهنما(. 

حسنین طهماسنبي غالم نژاد زنبورعسنل کشنور.بررسي هموزیگوسیتي آللهای جنسي در نسل هفتم کلنیهای زنبورعسل طرح جامع اصنالح .26
 لیسانسی فوقنامهپایان. 2403پردیس ابوریحان. دانشگاه تهران.  .حميرا سنجری)مجری )راهنما(. 

سبيدبانو غالمحسنین طهماسنبي )راهنمنا(. استفاده از صفات رفتارهای بهداشتي در ایجاد مقاومت ژنتیکي در توده های زنبورعسل ایراني.  .25

 لیسانسی فوقنامهپایان .2449دانشگاه زنجان.  حسيني)مجری .

 ( اولنین سنن جسنتجوگری در کلنیهنای پرتولیند و کنم تولیند زنبورعسنل ایراننيQTLSمقایسه تنوح جایگاههنای ژنني صنفت کمني ) .23
(Apis mellifera meda) .)ی نامنه. پایان2442دانشنگاه پینام ننور.  )مجری .زهراطهماسببي. غالمحسنین طهماسنبي )راهنمنا

 لیسانسفوق

فاطمبه . ي. غالمحسنین طهماسنبي )راهنمنا(عنیشده و جفت خورده طب حیزنبورعسل تلق یدر ملکه ها یو رفتار یات عملکردصف سهیمقا .20

 لیسانسی فوقنامه. پایان2442دانشگاه آزاد واحد کرج.  سليمي)مجری .

ي. غالمحسنین طهماسنبي شناسن خنتیو ر يمولکنول یبا استفاده از نشنانگرها رانیشمال غرب ا يزنبورعسل معمول يکیتنوح ژنت يبررس .24
 لیسانسی فوقنامه. پایان2442دانشگاه زنجان.  )مجری .مالیيمصطفي )راهنما(. 
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دانشنگاه آزاد واحند علنوم  )مجری .مائده سليميغالمحسین طهماسبي )راهنما(.  .عسل دیگرد و غبار بر تول دهیپد یاثرات اقتصاد يبررس .19
 سلیسانی فوقنامه. پایان2441 تحقیقات.

دانشگاه صنعتي اصفهان.  مهيار كيميایي )مجری .غالمحسین طهماسبي )راهنما(. ي. رانیدر زنبوران عسل ا یسن جستجوگر نیاول يررسب .12
 لیسانسی فوقنامه. پایان2444

 .مختلف فصول زنبورعسل در یهایعسل و رشد کلن دیتول ال،یژله رو نیامیت زانیم ال،یپوفارنژیبر توسعه غدد ه نیامیت یاهیاثر تغذ .11
 ی دکترینامه. پایان2444دانشگاه گرگان.  ي )مجری .نیالدمحب نيحسغالمحسین طهماسبي )راهنما(. 

 (Apis mellifera meda)بنر صنفات عملکنردی و تولیند مثلني کلنني هنای زنبنور عسنل ایرانني Eاثرات سطوح مختلف ویتامین  .14
 لیسانسی فوقنامه. پایان2444زاد واحد کرج. دانشگاه آ )مجری .داراتغالمحسین طهماسبي )راهنما(. 

 سيد اصغر نعمتي)مجری .غالمحسین طهماسبي )راهنما(.  بررسي وضعیت زنبورداری استان البرز و ارایه راهکارهای مناسب جهت تولید.  .13

 لیسانسی فوقنامه. پایان2441دانشگاه آزاد واحد ورامین. 

 .)مجری اببورر امبان (..غالمحسنین طهماسنبي )راهنمنا استان خراسان رضوی ارح زعفراني های زنبور عسل در مزبررسي عملکرد کلن .16
 . پایان نامه فوق لیسانس2441دانشگاه گرگان.

های زنبنور عسنل ایرانني) ریزی ملکنهگیری و سن تخمو درجه حرارت محیط بر روی سن بلوغ، سن جفت  Cبررسي اثر تغذیه با ویتامین .15
Apismeliferiameda). ی نامنه. پایان2441. مراغنه دانشنگاه آزاد واحند اله سيفي)مجری .عينمحسین طهماسبي )راهنمنا(. غال

 لیسانسفوق

 واروآ کنننه علیننه ( Apis mellifra meda) ایراننني زنبورعسننل هننای کلننني رفتاربهداشننتي و گننری رفتارنظافننت بررسنني .13
varroa destructor  . .)ی نامنه. پایان2441دانشگاه آزاد واحند بروجنرد.  مد افشاری)مجری .محغالمحسین طهماسبي )راهنما

 لیسانسفوق

 شبببنپغالمحسننین طهماسننبي )راهنمننا(. . در ایننران Apis floreaعسننل کوچننك رافیننای جننانوری و متاژنومیننك زنبورمطالعننه جغ .10

 کتری تخصصي. پایان نامه د2445. دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات تهران .)مجری پریچهره

امبين  غالمحسنین طهماسنبي )راهنمنا(. .(Apis mellifera medaزنبنور عسنل ننژاد اینران)انتخاب برای مقاومت به کننه واروا در  .14

 . پایان نامه دکتری تخصصي2443. دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات تهران)مجری . منصوری رالني

شببهرا  راهنمننا(. غالمحسننین طهماسننبي ) .(Apis mellifera medaیراننني)مطالعننه مورفولننوژیکي و مولکننولي زنبورعسننل ا .49

 . پایان نامه دکتری تخصصي2443 پردیس کشاورزی دانشگاه تهران. .)مجری دادگستر

نادر  راهنما(. غالمحسین طهماسبي ). یندر استان قزو در زنبورستانهای بخش خصوصي زنبورعسل عملکرد ملکه های اصالح شده ارزیابي .42

 لیسانسی فوقنامهپایان. 2445دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرج.  .ساردوئي) مجری  خيمشای

 غالمحسنین طهماسنبي )راهنمنا(. های گرده گل آفتابگردان و کنار )سدر( به عسنل و بندن زنبورعسنل. miRNAبررسي انتقال غذایي   .41
  . پایان نامه دکتری تخصصي2443 پردیس کشاورزی دانشگاه زنجان. داغي)مجری .قره

غالمحسنین . رطنرح جنامع اصنالح ننژاد زنبنور عسنل کشنو 20های نسنل بررسي میزان همخوني و هموزیگوتي آللهای جنسي در کلني  .44
 . پایان نامه فوق لیسانس 2444. پردیس کشاورزی دانشگاه زنجان حيدر زاهدی بناب)مجری . طهماسبي )راهنما(.

غالمحسنین  (فنرایمل سیزنبور عسل )آپن يدانیاکسيآنت یهامیژن آنز انیو ب يمنیبر طول عمر، ا دانیاکسيو آنت نیاثر سطوح مختلف پروتئ .43

 . پایان نامه دکتری.دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعي رامین خوزستان(. )مجری ينيحس دمحمدرضايس طهماسبي )راهنما(.  

 

 :هانامهپایان مشاورت



 
36 

 .2436.صادق امام دانشگاه . مجری)پورمحمدی حسن.  (مشاور)طهماسبي غالمحسین .ایران در بورداریزن صنعت اقتصادی بررسي .2

 لیسانس فوق نامه پایان

 .  یمجر)رضابصيری  محمد .(مشاور) طهماسبي غالمحسین .زنبورعسل در بیولوژیکي صفات از تعدادی ژنتیکي پارامترهای برآورد .1

 لیسانس فوق نامه پایان .2435. مدرس تتربی دانشگاه

 سيما .(مشاور)طهماسبيغالمحسین .تهران استان عسل زنبوران بیولوژیکي و مرفولوژیکي صفات از بعضي فنوتیپي همبستگي تعیین .4

 لیسانس فوق نامه پایان .2435. دامي علوم تحقیقات مؤسسه . مجری)یاراحمدی

(. مشناور)طهماسنبي غالمحسنین .زنبورعسنل کلنني عسل تولید عملکرد و رفتاری خصوصیات بعضي روی زهر استخراج رتأثی مطالعه .3
 لیسانس فوق نامه پایان .2430.   یمجر)غالميان اسماعيل

  .(مشناور)هماسنبيط غالمحسنین.2435 سنال در همندان اسنتان زنبنورداری هنای تعناوني مندیریتي عوامنل عملکنرد بررسني .6
 لیسانس فوق نامه پایان. 2434.  جریر)مفموسویسيدمحمدكریپ

 اشنعه بوسنیله عقیمني ننر تکنینك از اسنتفاده بنا Galleria mellonella خنوار منوم بنزرگ پنره شنب کنترل امکان مطالعه .5

 سلیسان فوق نامه پایان .2435. اصفهان صنعتي دانشگاه .  مجری)جعفری رضا(. مشاور)طهماسبي غالمحسین.گاما

 و مرکنزی ،تهنران قنزوین،) اینران مرکنزی بخنش عسنل زنبنوران تنوده بیولوژیکي و ظاهری صفات بین فنوتیپي همبستگي تعیین .3
 نامنه پاینان.2409.(ره)خمینني امنام عنالي آمنوزش مرکنز ).مجری (جمشيدی ...ماشاا) .مشاور(طهماسبي غالمحسین.(اصفهان

  لیسانسفوق

 غالمحسنین. اینران در Apis flora بنا آن مقایسنه وApis mellifera meda زنبورعسل موجود هایتوده کاریوتایپي بررسي .0

 . لیسانس فوق نامه پایان.2434 (.ره)خمیني امام عالي آموزش مرکز.  مجری) اسدی …ا نعمت. (مشاور)طهماسبي

 زنبنوران درتنوده آنها ژنتیکي ارتباط و (دفاعي رفتار ،عسل تولید) بیولوژیکي و مرفولوژیکي خصوصیات از بعضي پذیری وراثت رآوردب .4

 عنالي آمنوزش مرکنز  .مجبری(خسروشباهي قریشبي علبي سيد. (مشاور(طهماسبي غالمحسین . ایران مرکزی منطقه عسل

  لیسانس فوق نامه پایان .2434(. ره)خمینيامام

 .تولیدعسل با آن رابطه و مرکزی و قزوین ،تهران ،اصفهان استانهای عسل زنبوران توده در جنسي آللهای هموزیگوتي میزان بررسي .29

 . لیسانس فوق نامه پایان.2434(.ره(خمیني امام عالي آموزش مرکز). مجری)زرینفرشيد  . ()مشاورطهماسبي غالمحسین

 واجدمهدی(. مشناور(طهماسبي غالمحسین .کرمان استان در جاکوبسوني واروآ مایت کنترل در پریزین و تیمول و منتول اثر قایسهم .22

 لیسانس فوق نامه پایان.2409(.ره) خمیني امام عالي آموزش مرکز . مجری)ابراهيمي

 دانشنگاه.  مجبری)خبوئي نباجي امير(. مشاور)طهماسبي غالمحسین .عسل زنبور در تولیدی مهم فاتص اقتصادی ضرایب برآورد .21

  لیسانس فوق نامه پایان.2409. مازندران

 طهماسبي غالمحسین .دماوند تاروبار هایرودخانه آبخیز هایحوزه در عسل زنبور استفاده مورد گیاهان جذابیت و گلدهي دوره بررسي .24
  لیسانس فوق نامه پایان. 2434(.ره( خمیني امام عالي آموزش مرکز.  مجری(صباغي شعبانعلي. (مشاور)

 آزاد دانشنگاه . مجبری(جوكار علي.(مشناور(طهماسبي غالمحسین .تجاری تخمگذار مرغان عملکرد بر جیره در مومبره افزودن اثر .23

 .لیسانس فوق نامه پایان.2434. خوراسگان اسالمي

 مناطقشده آوریجمع هایتوده در واروآ کنه به آن مقاومت و عسل زنبور نظافتي رفتار و عسل زنبور شفیرگي دوره طول تأثیر طالعهم  .26

 دانشگاهکشاورزی دانشکده.   مجری)اردستاني مرتضوی مسعود).مشاور) طهماسبي غالمحسین .قزوین و تهران ،مرکزی ،اصفهان

  .لیسانس فوق نامه پایان.2434. اصفهان صنعتي

 .(مشناور(طهماسنبي غالمحسین ...گیاهي ترکیبات از برخي توسط اروپایي زنبورعسل کلنیهای در جاکوبسوني واروآ انگلکنه کنترل .25

 .لیسانس فوق نامه پایان.2434. اصفهان صنعتي دانشگاه کشاورزی دانشکده  .مجری(آریانا اردشير
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  .ر( مشنناو) طهماسننبي غالمحسننین. بلوچسننتان و سیسننتان اسننتان در کوچننك زنبورعسننل بیولننوژیکي مطالعننه .23
  لیسانس فوق نامه پایان . 2402(. ره)خمیني امام عالي آموزش مرکز . مجری) تيغ جهان... ا حبيب

اكببر اصبغر  . (مشناور( طهماسنبي غالمحسنین .شنرقي آذربایجنان اسنتان در عسنل تولیند بنر منوثر ادیاقتصن عوامنل بررسني .20

 .لیسانس فوق نامه پایان .2402(. ره)خمیني امام عالي مرکزآموزش . مجری(رضایي

هنای البنرز و زاگنرس وهکندر رشته Bombus spp (Hymenoptera: Apidae) ای زنبورهای مخملي و تنوح گونه شناسایي .24
دانشنکده کشناورزی  عليرضا منفبرد )مجبری غالمننحننسینن طهماسبي )مشاور(.  Bombus terrestris L.ایران و بیولوژی. 

 نامه دکترای تخصصي.دانشگاه تربیت مدرس. پایان

از خصوصیات کلني زنبورعسل. غالمحسین راحي کندو با تله گرده گیر داخلي و مقایسه آن با تله گرده گیر بیرون کندو از لحاظ برخي ط .19
 لیسانس.نامه فوقدانشگاه زنجان. پایان سيد ابراهيپ موسوی)مجری .طهماسبي )مشاور(. 

دانشنگاه  صفایي)مجری .غالمحسین طهماسبي )مشاور(.تنوح ژنتیکي زنبورعسل ایراني با استفاده از نشانگرهای مولکولي ریزماهواره.  .12
 لیسانسی فوقنامهان. پای2441صنعتي اصفهان. 

 .بررسي اثر رژیم های تغذیه ای در شروح تخمریزی و پرورش نتاج زنبور مخملي در شرایط آزمایشگاهي.غالمحسین طهماسبي)مشناور( .11
 .پایان نامه فوق لیسانس2441.دانشگاه یاسوج.مراد خضرزاده

دانشنگاه تربینت مندرس  .سبکينه باببایي)مجری  ور(.غالمحسین طهماسبي)مشا زنبورعسل در تغذیه طیور.ورده های آاستفاده از فر .14
 پایان نامه فوق لیسانس .2444

محسبن زنبورعسنل. غالمحسنین طهماسبي)مشناور(.  یهنا يمثنل کننه واروا در کلنن دینصنفت توقنف تول يژنن یگاههایجا نییتع .13

 یپایان نامه دکتر . 2446. زیدانشگاه تبر .)مجری يعلم

 رحيمي)مجری .محمدكاظپ . غالمحسین طهماسبي )مشاور(. ر در ایران: کاربرد آینده پژوهيطراحي الگوی صنعت زنبورداری پایدا .16

 . پایان نامه دکتری تخصصي2443دانشگاه تربیت مدرس)گروه ترویج و آموزش(. 

اسنبي های زنبورعسل. غالمحسنین طهم. در کلنيVgو TrXr-1 هایبر بیان ژن های ضروریي اسیدآمینهبررسي اثر استفاده از برخ .15

 . پایان نامه دکتری تخصصي2443دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات تهران.  .سيدمرتضي مرتضوی)مجری )مشاور(. 

 ( . Apis mellifera)بررسي اثر مکمل گرده تخمیر شده بنر مینزان تولیند ژل روینال و انندازه غندد هیپوفارنژینال در زنبنور عسنل .13
 . پایان نامه فوق لیسانس2399دانشگاه ارومیه.  س نعمتي)مجری .سيرو غالمحسین طهماسبي )مشاور(. 

بر نوح شکل، طعمنه و رننگ بنه  هیتله با تک نیکاراتر يو طراح Vespa orientalis ،یيایسرخ آس یزنبورها تیجمع يفصل یيایپو .10

پایاا  . گس کرم کیانن نرغالمحسین طهماسبي )مشناور(.  . Apis mellifera يدشمن مهم زنبورعسل معمول نیمنظور کنترل ا

          نامه دکتری

14.  

 



 
38 

  :هامعرف

  عبادی رحیم دکتر
 صنعتي دانشگاه - کشاورزی دانشکده - گیاهپزشکي گروه- شناسيحشره استاد

 ایران - اصفهان
 9940 -(942) 4424393: تلفن
 : Ebadir@cc.iut.ac.ir الکترونیکي پست

 دکتر اسکندر زند

 موسسه تحقیقات گیاه پزشکي کشور-بخش علفهای هرز -استاد پژوهش
 ایران -تهران

 9940 -(912) 11394906: تلفن

  eszand@areo.ir :الکترونیکي پست
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Professor of honeybee breeding  
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