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 نگیفالشووو رهیتأثیر مکمل نمودن ج. پناه يدقو حسووون صوووا ينیمع ي، محمد مهديمنوچهر سوووور نادر اسدداداد   - 31

پژوهش در  نشوووريه ي.به روش الپاراسوووکوپ يمصووونوع حیپس از تلق يدمثلیبر بازده تول ينژاد شوووال با رومن ماه هاي¬شیم

 .59-84صفحات . 1394سوم، شماره چهارم،  دجل .نشخواركنندگان

ساداد   -32 سور نادر ا صادق ينیمع ي، محمد مهديمنوچهر  سن  س ریتأث سهيمقا .پناه يو ح و  6-امگا دچربیافزودن ا

سکوپ نگیفالش رهیپالم به ج يپودر چرب شريه علوم دامي )پژوهش و  .شال هاي¬شیم کیبر بازده تلقیح مصنوعي الپارا ن

 .187-202، صفحات 1395 پائیز، 112. شماره سازندگي(

ساداد آرش جوانمرد،  -33 سئول(نادر ا سنا  م  نییتع ي.حسوون پور، مختار مفار ميكر ،يبازاءبن نیمحمد حسوو  ) نوی

شريه  .شناور در پالسما گاو آبستن ينیبا منشأ جن DNA يتهاجم ریبه كمک روش م نيگاو نژاد هلشتا نیجن تیجنس ن

 .141-150صفحات  ،1395، زمستان 113. شماره علوم دامي )پژوهش و سازندگي(

ساداد ن و آرش جوانمرد ،لویول زادهیعل يرحمان حاج -34 سئول(.ادر ا سنا  م شکل نیارتباط ب يابيارز ) نوی پنج  يچند 

نشريه علوم دامي )پژوهش  .ریدر بز نژاد كشم ييواقع بر كروموزم شماره شش با صفت چند قلوزا يازماهوارهير يهاگاهيجا

 316-303، صفحه 1396، تابستان 115، شماره 30. دوره و سازندگي(

. يبناباز نیو محمدحس هیزاده كشکوئ يلیاسماع يعل  ) نویسنا  مسئول(نادر اساداد ، مدد يآرش جوانمرد، مصطف -35

نشريه علوم دامي )پژوهش و . ایاسترال يصفات رشد در بزها ي( براQTL) يكنترل كننده صفات كمّ يهاگاهيجا ييشناسا

 125-136، صفحه 1397 بهار، 118شماره  . سازندگي(

ساز ) نویسنا  مسئول(.نادر اساداد ي و اباذر قنبر پناه، يصادق حسن ،يمحمود صحرائ -36 و  يفحل ياثرات همزمان 

شرا يمغان شیم يدیبر عملکرد تول يكمک هيتغذ شر .مرتع طيدر  سازندگ يعلوم دام هين شماره 31(. دوره ي)پژوهش و   ،

 219-230، صفحه 1397، تابستان 119

فر. بررسي فراواني آرش جوانمرد، محمد حسین بناء بازي و بابک عظیمي، نادر اساداد  جواد توكلیان، سیروس زينلي، -37

نشووريه علوم دامي .  1386گاو نژاد سوورابي و گليايگاني.  PIT1شووکلهاي مختلآ آللي موجود در ناحیه اگزون شووش از ژن 

 .195-189. صفحات 76. شماره )پژوهش و سازندگي(

ساداد  ي اكبر قره دامي، آرش جوانمرد، قربان الیاسووي زرين قبائي، عل -38 محمد رضووا   محمد حسووین بناء بازي نادر ا

.  1385( گاو نژاد سوورابي. Leptinنصوویري و علي جوادمنش. بررسووي چند شووکلي موجود در ناحیه اينترون دو ژن ليتین )

 .8-2. صفحات 71. شماره نشريه علوم دامي )پژوهش و سازندگي(

ساداد آرش جوانمرد،  -39 ستفاده از تکنیک ، محمد نادر ا سیت با ا سین بناء بازي و وحید مفاري الله. تايید جن -PCRح

RFLP در ژنZFX-ZFY  .17-21. صفحات 2.مجله داميزشکي ايران. شماره 1388اسب نژاد عرب 
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سري و  -40 سرحدي، امیرنیا ساداد فتح ا... شترهاي تک كوهانه كلکويي و آمیخته نادر ا شد و وزن بیده  سه روند ر . مقاي

 20-25. صفحات 2فصلنامه پژوهشهاي علوم دامي. شماره  .1386لکويي*دوكوهانه.ك

مهدي بهداني، محمد حسیني نژاد چافي، سیروس زينلي، مرتضي كريمي پور، حسین خان احمد شهرضا، پوريا قاسمي،  -41

ساداد  يتوروس: ارزيابي اثر سوورم از شووتر ايمن شووده با ونوم عقرب همیسووکورپیوس ل آنتي . تولید، عطیه ممناكنادر ا

سازي آن در موش شکي تهران .خنثي  شگاه علوم پز شکي دان شکده پز شتم، سال .مجله دان صت و ه  )پیاپي 5 شماره ش

 268 ص .1389، مرداد (113

ساداد مهدي بهداني،مرتضووي كريمي پور،حسووین خان احمد،  -42 ،كیهان آزادمنش، علیرضووا خبیري،مهدي حبیبي نادر ا

فاكتور رشوود سوولولهاي آندوتلیال عروق و  2تولید آنتي بادي پلي كلونال شووتري علیه گیرنده  ينلي.انبوهي و سوویروس ز

بررسي عملکرد آن.پژوهش در پزشکي)مجله پژوهشي دانشکده پزشکي(دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني 

 98تا  93، صفحات 1390، تابستان 2، شماره  35شهید بهشتي. دوره 

، نعمت ا... اسدي، بهزاد نادر اساداد شاه كرمي، فضل ا...افراز،سید ضیا الدين میرحسیني، محمدحسین بنابازي، سعید  -43

ژنتیک نوين، دوره هفتم. شماره دو.پائیز بررسي تنوع ژنتیکي شترهاي دوكوها نه ايران.  همتي، اباذر قنبري، كمال رضوي.

 248-256صفحه  1391

ض -44 سن ف سيمجتبي زاهدي فر، ح ضل عبا سب،  ائلي، ابوالف ساداد ، رامین علیوردي ن صر نادر ا ضائي و نا ضي ر ،مرت

هاي خوراك كامل و اثر آن بر عملکرد گوسوواله هاي نر تیمورنژاد. اسووتفاده از كلش گندم عمل آوري شووده با اوره در بلوك

 .53-61. صفحات 100. شماره نشريه علوم دامي )پژوهش و سازندگي(. 1392پرواري. 

 ستگاهيدر ز يمغان يهابر عملکرد بره يكمک هيمختلآ تغذ يهاروش ریتاثمحمود صحرايي، نادر اسدزاده و اكبر ابرماني. -45

 1397 زيی، پا3سال دهم، شماره پژوهشي محیط زيست جانوري.  –فصلنامه علمي  .آن يبوم

 يدر پرورش جوجه ها ساتیاختمانها و تأسس تیوضع يبررس. نادر اساداد  و انیهوشنگ لطآ اله ،زواره ياحمد ناج -46

ستان تهران يگوشت صلنامه تحق ي. ، پژوهش يمقاله آموزش .ا شماره 5دوره . يدر علوم دام يكاربرد قاتیف ، زمستان 21، 

 .17-28 ، صفحه1395

ساداد  حسوون صووادقي پناه و هدي جواهري بارفروشووي، -47 . افزايش بازده اقتصووادي گوسووفند شووال با كنترل  نادر ا

 تابستان، 19شماره  . يدر علوم دام يكاربرد قاتیفصلنامه تحق ي، پژوهش يمقاله آموزش وندي در گله هاي كوچک.خويشا

 .33-42 ، صفحه1395

سیني و ،زواره ياحمد ناج -48 سیدعبداهلل ح ساداد  اكبر يعقوبفر،  س.  نادر ا ضع يبرر صاد تیو كارخانجات جوجه  ياقت

 1397بهار  26شووماره ي. در علوم دام يكاربرد قاتیفصوولنامه تحق . ي، پژوهشوو يمقاله آموزشوو .در اسووتان تهران يكشوو

 3-20صفحات 

http://asrip.areo.ir/issue_10822_11636_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+5%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+21%D8%8C+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1395%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+17-28%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-90.html
http://asrip.areo.ir/issue_10822_11636_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+5%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+21%D8%8C+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1395%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+17-28%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-90.html
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س -49 ضا ت ،يمالم نیح ساداد  ،يموریعبدالر شا يبر بازده گله ها يلیتکم هياثر تغذ  .نادر ا سفند و بز ع ش يريگو  هیحا

 .75-84صفحات  1397بهار  .118شماره .  نشريه علوم دامي )پژوهش و سازندگي(. رودخانه

 کي يشترها يسنج ستيز. ، نادر اسدزادهيپرست، محمد خاك گانهي، محمد يارور يجعفر رضای، عليخجسته ك يمهد -50

ستفاده از فن آور . صفحات 1398، اول، شماره هفتمپژوهش در نشخواركنندگان. جلد  هينشريي. نایب نیماش يكوهانه با ا

19-32.  

شيبار ريجواههدي  -51 صادق فرو سن  سدزاده در، ناپناه ي، ح سوي، نادر پاپا ضل اهلل مو  يمکمل چرب نوع ریتأث. پور ي، ف

صرف سيبر ت يم شنا شیر و ريخت  ستان در بزها ولید و تركیب  شماره  22. مجله تولیدات دامي. دوره لوا شکمسانن  يپ

 490-479صفحات  1399.پائیز 3

 دانیاكسووي سوويرم منجمد در قوب با اسووتفاده از آنتبهبود بازده او نادر اسوودزاده.  احمد زارع شووحنهي، رضووا مسووعود -52

  1399 زيیپا 128شماره . کيولوژیب يو فراورده ها يداميزشک قاتیتحق. ونیگلوتات

 ينژاد بز گوشت تیدو جمع يکیژنت ييواگراي. رضا مسعود ؛يدی؛ رضا توح)نويسنده مسئول(آرش جوانمرد؛ نادر اسدزاده -53

( . ي)پژوهش و سازندگ يعلوم دام هي. نشردايكاند يهاموجود در ژن يدینوكلئوت يهایشکلچند  قاتیتحق هي: بر پاردهیو ش

 .69-82صفحات  ،1399 پائیز. 128شماره 
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 اهي داخليهمايش
،ابوافضل قرباني،فتح ا...سرحدي، سیروس امیري  نیا ،آرش جوانمرد، محمد باقرصیادنژاد،.قربان نادر اساداد  -1

سي ارتباط صابر.قنبري،ايرج مفاري،بامبان حقي،م. برر سي، شد بر  الیا سم ناحیه اي از ژن هورمون ر پلي مورفی

بعضووي از خصوووصوویات اسوويرم گاوهاي هلشووتاين ايران. چهارمین همايش ملي بیوتکنولوژي.كرمان. مردادماه 

1384. 

محمد حسووین بناء بازي و محمد  بابايي، محمد سوورحدي، اهلل فتح پناه، صووادقي حسوون ،اسداداد  نادر -2

 اي منطقه كوهانه. همايش يک كوهانه دو آمیخته و كوهانه يک ايشووتره در پروار عملکرد خاكي.مقايسووه

 .1388 ماه فروردين 27 و 26شتر . مشهد.  تحقیقاتي هاي اولويت

http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.saadc2011.com%2Ffiles%2Fprogram_OP_28-6-2011.doc&rct=j&q=saad%20circadian%20sadeghipanah&ei=75w_TqXTFs_Jswb1u7gl&usg=AFQjCNGdMIg8Yco2782BSYdBqm5GLkwCUQ&cad=rja
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.saadc2011.com%2Ffiles%2Fprogram_OP_28-6-2011.doc&rct=j&q=saad%20circadian%20sadeghipanah&ei=75w_TqXTFs_Jswb1u7gl&usg=AFQjCNGdMIg8Yco2782BSYdBqm5GLkwCUQ&cad=rja
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.saadc2011.com%2Ffiles%2Fprogram_OP_28-6-2011.doc&rct=j&q=saad%20circadian%20sadeghipanah&ei=75w_TqXTFs_Jswb1u7gl&usg=AFQjCNGdMIg8Yco2782BSYdBqm5GLkwCUQ&cad=rja
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.saadc2011.com%2Ffiles%2Fprogram_OP_28-6-2011.doc&rct=j&q=saad%20circadian%20sadeghipanah&ei=75w_TqXTFs_Jswb1u7gl&usg=AFQjCNGdMIg8Yco2782BSYdBqm5GLkwCUQ&cad=rja
https://www.researchgate.net/researcher/2030919344_A_Aghashahi
https://www.researchgate.net/researcher/2061934967_K_Zand
https://www.researchgate.net/researcher/2061935217_E_Chimei
https://www.researchgate.net/researcher/2061936041_A_Abbasi
https://www.researchgate.net/researcher/2061937750_N_Teymournejad
https://www.researchgate.net/researcher/2006838503_A_Mahdavi
https://www.researchgate.net/researcher/2061938986_A_Hosseini
https://www.researchgate.net/researcher/2058228022_H_Sadeghipanah
https://www.researchgate.net/researcher/59389125_N_Asadzadeh
https://www.researchgate.net/researcher/59389125_N_Asadzadeh
https://www.researchgate.net/researcher/2061936604_A_Teymuri
https://www.researchgate.net/researcher/2061938194_SM_Mirghazanfari
https://www.researchgate.net/publication/270278006_chemical_composition_rumen_degradability_and_digestibility_of_fruit_and_vegetable_waste_products
https://www.researchgate.net/publication/270278006_chemical_composition_rumen_degradability_and_digestibility_of_fruit_and_vegetable_waste_products
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ساداد   نادر -3  وهدي جواهري بارفروشووي. اثر طول مدت پروار و جنس بابايي، محمد پناه، صووادقي ،حسوونا

كمیت و كیفیت الشه دام و طیور. خرداد ماه  كلکوهي.سمینار بهبود كوهانه يک درخصوصیات الشه شترهاي

 دانشگاه تهران.-.دانشکده كشاورزي 1388

منصووووري، محمد مهدي معیني، منوچهر  حسووون فضوووائلي، حسووون صوووادقي پناه، هرمز نادر اسدداداد   -4

 هاي گوساله پروار برعملکرد  خوراك فیزيکي  شکل آقاشاهي، محمدخاكي و هدي جواهري اثر سوري،علیرضا

شتاين انجمن ملي همايش لیارد. چهارمینمونب نر صنعتي ايران. هل سازمان پژوهش هاي علمي و   ايران.تهران 

 1392 آبان 28 و 27

ساداد   نادر -5 شترهاي پناه.  صادقي محمد خاكي و حسن ،ا شه  صيات ال صو اثرات طول مدت پروار و جنس بر خ

شتر ا يهمايش مل .كوهي*دوكوهانه(آميخته )كل شکده كشاورزي 1393. فروردين ماه رانيتوسعه پرورش  -.دان

 دانشگاه گنبدكاووس

ساداد   نادر سوورحدي، ا... فتح  -6 كلکوهي با آمیخته  حاشووي تک كوهانهپروار، محمد خاكي. مقايسووها

 ماه فروردين 27 و 26شووتر . مشووهد.  تحقیقاتي هاي اولويت اي منطقه آن)دوكوهانه* تک كوهانه(. همايش

1388. 

ساداد  نادر .سرحديفتح ا...  -7 ضل ا سي.ابوالف ضوي.كمال خاكي.محمدعبا سب .كالنتر.مجید ر سن منا تعیین 

 .1388 ماه فروردين 27 و 26شتر . مشهد.  تحقیقاتي هاي اولويت اي منطقه .همايشپروار شتر آمیخته

ستفاده اساداد  نادرمحمد حسین بناء بازي، آرش جوانمرد،   -8 سیدآبادي.  تايید جنسیت با ا از  و حمیدرضا 

اسوووب عرب. چهارمین همايش ملي بیوتکنولوژي.كرمان. مردادماه  ZFX/ZFY در ژن  PCR-RFLPتکنیک 

1384. 

، محمد حسین بناء بازي و جواد توكلیان. بررسي فراواني ژنوتیيي و آللي ژنهاي  اساداد  نادرآرش جوانمرد،  -9

معیت گاوهاي بومي و اكوتیيهاي ( در جPIT-1( و فاكتور نسوووخه برداري ويژه هیيوفیزي )LEPTINليتین )

. نهمین كنگره ژنتیک ايران. مركز همايشووهاي بیمارسووتان PCR-RFLPگاومیش ايران با اسووتفاده از تکنیک 

 .482. صفحه 1385خردادماه  1ارديبهشت تا  30میالد . تهران. 

يازي. علي جوادمنش .احد ااساداد  نادرارش جوانمرد.قربان الیاسي. محمد رضا نصیري.علي اكبرقره دامي.   -10

شکلي موجود در ناحیه اينترون  دو  ژن ليتین ) سي چند  سرابي. چهارمین همايش Leptin. برر ( در گاونژاد 

 .1384ملي بیوتکنولوژي.كرمان. مردادماه 
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احد ايازي. علي جوادمنش . نادراساداد .آرش جوانمرد.قربان الیاسي. محمد رضا نصیري.علي اكبرقره دامي.  -11

-PCR.( در گاومیشووهاي ايران با روشLeptinمورفیسووم موجود در ناحیه اينترون  ژن ليتین ) بررسووي پلي

RFLP  1384چهارمین همايش ملي بیوتکنولوژي.كرمان. مردادماه. 

سیروس زينلي.بابک عظیمي فر. -12 ساداد جواد توكلیان.  شکلهاي مختلآ نادرا سي فراواني  .آرش جوانمرد. برر

گاوهاي نژاد سووورابي و گليايگاني. چهارمین همايش ملي  PIT1شوووش از ي ژن آللي موجود در ناحیه اگزون 

 .1384بیوتکنولوژي.كرمان. مردادماه 

محمدرضامالصالحي.خديجه هاشم نژاد.تشخیص مولکولي بیماري ژنتیکي نادراساداد ...مجید اسماعیل زاده  -13

BLAD .2-1م و طیور و آبزيان كشووور،اولین سوومینار ژنتیک دامجموعه مقاالت  در گاوهاي هلشووتاين ايران 

 1381 اسفندماه

سي.  -14 صیري. قربان الیا ضا ن ساداد .آرش جوانمرد.آدم تركمن زهي . محمد ر ستفاده از تکنیک  نادرا -PCRا

SSCP شد شکلي موجود در ناحیه اي از ژن  هورمون ر سايي چند شنا سومین   براي  ستاني. .  سی در گاوهاي 

 مشهد مقدس. – 1382شهريور ماه  -مي ايرانهمايش  ملي بیوتکنولوژي جمهوري اسال

.احد ايازي. بررسي امکان تکثیر ژن ليتین در گاومیشهاي شمالغرب نادراساداد آرش جوانمرد.قربان الیاسي.   -15

 دانشکده كشاورزي ارومیه. -1382ايران. اولین سمینار گاومیش ايران. آذرماه 

.احد ايازي. علي جوادمنش . نادراساداد كبرقره دامي.آرش جوانمرد.قربان الیاسي. محمد رضا نصیري.علي ا  -16

سي مولکولي ژن ليتین ) شهريور Leptinبرر شور. سرابي. اولین كنگره علوم دامي و آبزيان ك ( در گاوهاي نژاد 

 دانشگاه تهران.-.دانشکده كشاورزي 1383ماه 

در PIT1ي مولکولي ژن آرش جوانمرد. بررسوونادراسدداداد .جواد توكلیان. سوویروس زينلي.بابک عظیمي فر. -17

شهريور ماه  شور. سرابي. اولین كنگره علوم دامي و آبزيان ك شاورزي 1383گاوهاي نژاد  شکده ك شگاه -.دان دان

 تهران.

ساداد نادر.سرحديفتح ا...  -18 ضل ا سي.ابوالف ضوي.كمال خاكي.محمدعبا سب .كالنتر.مجید ر سن منا تعیین 

شتر آمیخته شهريور ماه . اولین كنگره علوم دامي و آبزپروار  شور. شاورزي 1383يان ك شکده ك شگاه -.دان دان

 تهران.

ساداد . نادر ، سوورحديزهرا عبادي، فتح ا...  -19 و  ارزيابي و مقايسووه ويژگیهاي گوشووت شووتريک كوهانه ا

 .1388 ماه فروردين 27 و 26شتر . مشهد.  تحقیقاتي هاي اولويت اي منطقه آمیخته. همايش
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. اثر افزودن  پیه به جیره بر نادر اساداد  احمد زارع شحنه ، هدي جواهري،حسن صادقي پناه،علي نیکخواه،  -20

عملکرد پروار و قابلیت هضووم  مواد مغذي در گوسوواله هاي نر كردي. اولین همايش  ملي فن آوري هاي نوين  

 .1387اسفند سال 14-15در كشاورزي و منابع.رشت 

ساداد .نادرسرحديفتح ا...  -21 ضل ا سي.ابوالف ضوي.كمال اكيخ.محمدعبا شي كالنتر.مجید ر سه پروار حا .مقاي

سه  س شور. مو تک كوهانه كلکوهي با آمیخته آن )دوكوهانه* تک كوهانه(.دومین كنگره علوم دامي و آبزيان ك

 .1386شهريورسال 12الي 10تحقیقات علوم دامي كشور. 

ساداد  .ن -سرحدي .ف - صالحي .م -22 سدي .ن - افراز .ف -ا صوري .ه –  عبادي .ز - ا شتر، .م - من  خاكي. 

تحقیقاتي. چهارمین كنگره علوم دامي ايران . پرديس  اولويتهاي و مطالعات بر مروري تولیدي، هاي قابلیت

 1389شهريور ماه  -كشاورزي و منابع طیعي دانشگاه تهران.)كرج( 

سمي،  -23 ضا، پ.قا شهر سیني نژادچافي، س.زينلي، م.كريمي پور، ح. خان احمد  ساداد    م.بهداني، م.ح ع. ن. ا

ممناك، ك.پوشوونگ باقري، ح.اهري، و دالور شووهباززاده. تولید آنتي سوورم از شووتر ايمن شووده با ونوم عقرب 

همیسکورپیوس ليتوروس: ارزيابي اثرخنثي سازي آن در موش. قطب علمي تحقیقات داميزشکي دامهاي بومي 

 1389آذر ماه  22ايران . مركز تحقیقات بیو شیمي و بیوفیزيک دانشگاه تهران. 

ساداد زهراعبادي،مهناز صووالحي،  -24 و حمیدرضووا مهدوي عادلي. اريابي خصوووصوویات الشووه شووتر تک  نادر ا

سیر. Dromedaryكوهانه) سمینار ملي مديريت پرورش دام و طیور در مناطق گرم ستین  شهريورماه  16(. نخ

 دانشگاه شهید باهنر كرمان. 1390

فرهاد میرزايي. بررسي عملکرد  تکنسین هاي تلقیح مصنوعي در واحد ،    نادر اساداد عباس واليتي  ،  -25

 30 و 29 ايران.كرج موسسه تحقیقات علوم دامي كشور. هلشتاين انجمن ملي همايش هاي گاوداري. سومین

 1390 شهريور

نژاد . بکارگیري اصول نوين پرورش دام توسط گله داران در طرح هاي اصالح   نادر اساداد عباس واليتي و   -26

  1390آبان ماه  مباحث نوين در كشاورزي.دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساوه. ملي همايش گوسفند. اولین

نادر رقیه آرزومند، مهدي بهداني، سووویروس زينعلي، رضوووامهديان، حسوووین خان احمد، نبي ا...ناموراصووول،  -27

ساداد  گره ملي شووتر. مشووهد مقدس . تهیه آنتي بادي شووتري بر علیه مسوویر پاتولوژيک آنژيوژنز.اولین كنا

 1391فرودين  30و29

، نادر اساداد فضل ا...افراز، سیدضیاء الدين میر حسیني، رضا طالبي،سیدبنامین دلیرصفت، محمد بنابازي،   -28

نعمت ا...اسوودي، كمال رضوووي، اباذر قنبري.كاربرد نشووانگرهاي ريزماهواره ويژه شووترسووانان دنیاي جديد و 
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ر بررسي تنوع ژنتیکي در شترهاي دوكوهانه ايران. .اولین كنگره ملي شتر. مشهد شترهاي تک كوهانه به منظو

 1391فرودين  30و29مقدس 

. بررسي مولکولي چند شکلي ناحیه اي از ژن گیرنده نادر اساداد جوانمرد،آرش.حسن پور، كريم و  -29

ومي ايران. دومین و ارتباط آن با پیگمانتاسیون و رنگ پوشش بدن در گوسفند ب (MCIR)مالنوكورتین 

 .1394ارديبهشت ماه سال  10و  9سمینارملي الیاف دامي. دانشگاه تبريز . 

. مقايسه چهار روش نادر اساداد جوانمرد،آرش.رحمان حاجي علیزاده ولیلو، مهدي حسینیان خطیبي و  -30

رهاي ريزماهوارك هاي الکتروفورز بر وقوع اشتباه در تعیین اندازه واقعي آللها و ژنوتیپ حاصل از تکثیر نشانگ

مختص ژنوم بزهاي اهلي. اولین همايش بین المللي و نهمین همايش ملي بیوتکنولوژي جمهوري اسالمي ايران. 

 مركز همايش هاي بین المللي دانشگاه شهید بهشتي. 1394خردادماه  5الي  3

قابل تأمل در  يويدو سناريي. ایعل قشالق دیمجو حسن پور  ميكر نادر اساداد  ، آرش جوانمرد، يكرم ميمر -31

.همايش ملي عامل ریپدافند م يموجود برا يراهکار و كشور ييمذا تیدر امن ديتهد ياحتمال يخصوص جنبه ها

، دانشگاه كشاورزي و منابع طبیعي رامین  1395خرداد  17الکترونیکي پدافندمیرعامل در بخش كشاورزي. 

 خوزستان.

ش يجواهر يهد -32 صادق ي،بارفرو سن  ساداد  و پناه يح  ریش بیو ترك دیبر تول ياثر نوع  مکمل چرب. نادر ا

شهريور ماه شکم اول يریش يبزها شور. شاورزي 1395. هفتمین كنگره علوم دامي و آبزيان ك شکده ك -.دان

 دانشگاه تهران.

 ديجد يقاتیتحق ويسوونار .حسوون پور، نادر اسوودزاده ميعباس رافت، كر دیسوو ، يمیرح دیآرش جوانمرد، مج -33

 يشووناور در پالسووما ينیجنبا منشووأ  DNAي رتهاجمیم ي: فناورياهل يدامها نیجن تیجنسوو نییتعجهت 

 .كردستاندانشگاه -.دانشکده كشاورزي 1396كنگره علوم دامي و آبزيان كشور.شهريور ماه  نیتمشه. خون

 يدر بز كوه اهوارهزمينشانگرهاي ر پیژنوت نییتع .آرش جوانمرد، نادر اسدزاده، جواد قهاري، سودا حسین زاده -34

. موسسه تحقیقات علوم دامي كشور. بز يروز جهان يالملل نیب شيهماي. تهاجم ریبا استفاده از روش م رانيا

 1397شهريور سال  27-28

صادق يجواهر يهد -35 سن  سدزاده، ح سنجه ریپناه. تأث يبارفروش، نادر ا صرف دانه بزرك بر فرا  يهاي خون م

ش شکم اول. هم ريیبزهاي  ستن  سه تحق يروز جهان يالملل نیب شياآب س شور.  يعلوم دام قاتیبز. مو -27ك

 1397سال  وريشهر 28

. میربابايي، سید ،احساني. شهرامي،مهدي. افتخار،مسعودي. اسدزاده،نادر. مستشارنی،محمدحسيتواتر يهاد -36

محمد/كارشناس/سازمان جهاد كشاورزي استان قزوين. محرمي، رعنا/كارشناس/سازمان جهاد كشاورزي استان 
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 نیو اول يكنگره مل نیگوشت. نهم تیفیگوسفند نژاد شال با نژاد رومانآ بر ك يگر ختهیآم ری. تأث1400قزوين. 

 1310-1305. 9. دوره رانيا يعلوم دام يالملل نیكنگره ب

 راتییبرتغ يمختلآ چرب رمنابعی. تأث1400پناه،ابوالحسن. اسدزاده،نادر.  ي. صادقي،هديبارفروش يواهرج -37

 نیكنگره ب نیو اول يكنگره مل نیاول. نهم يردهیو ش يسانن در ابستن يخون بزها يو هورمون يکیمتابول

 105-101. 1. دوره رانيا يعلوم دام يالملل

38- Asadzadeh, Nader. Javanmard, Arash. Bananazi, Hossein H, asanpour, Karim and Ghaffari, 

Mokhtar.Non-invasive prenatal diagnostic test for Holstein cattle fetal sex using cell-free DNA. 

Second International & Fourteenth Iranian Genetics Congress. Shahid Beheshti University 

International Conferences Centre. May.21-21.2016. 

39- Arash Javanmard., Babak Ghasemi Panahi., Nader Asadzadeh., Samad Zamanzad Ghavidel. 

The alarming statistic of paternity fraud on superstar horse using microsatellite-based analysis: 

A provincial study. Second International & Fourteenth Iranian Genetics Congress. Shahid 

Beheshti University International Conferences Centre. May.21-21.2016. 

 

 

 رتويجي –مقاالت علمي 
. تشخیص به موقع فحلي: كلید مناسب براي مديريت تولید مثل گاوهاي آرش جوانمرد،نادر اساداد  -1

 .65. مجله مزرعه شماره 1382شیري.

 .25. مجله مزرعه شماره 1378. نومان داري در ايران.نادر اساداد  -2

. مجله مزرعه 1383تريال موجود در آن..،  نادر اسدزاده. اهمیت شیر و تركیبات آنتي باكآرش جوانمرد -3

 .75شماره 

. آرتیمیا منبع ژنتیکي ارزشمند براي ايران. نشريه جهان داميروري 1383 نادر اساداد .، آرش جوانمرد -4

 .7)دو ماهانه تخصصي علوم دامي و بیوتکنولوژي(،  شماره

اي براي افزايش پاسخهاي ايمني دستکاريهاي تغذيه .  1384. بهزاد حافظي و نادر اساداد ، آرش جوانمرد -5

 7. نشريه جهان داميروري )دو ماهانه تخصصي علوم دامي و بیوتکنولوژي(، شمارهدر جوجه هاي گوشتي
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بر اطالعات درج شده در كاتالوگهاي  اليمروري اجم. 1383. احمد رحماني و نادر اساداد ، آرش جوانمرد -6

در برنامه هاي اصالح نژاد مزارع پرورش گاوهاي معرفي گاوهاي پروف شده و نحوه استفاده از آنها 

 .5.)قسمت اول(. نشريه جهان داميروري )دو ماهانه تخصصي علوم دامي و بیوتکنولوژي(،  شمارهشیرده

بر اطالعات درج شده در كاتالوگهاي  اليمروري اجم. 1383. احمد رحماني و نادر اساداد ، آرش جوانمرد -7

استفاده از آنها در برنامه هاي اصالح نژاد مزارع پرورش گاوهاي معرفي گاوهاي پروف شده و نحوه 

 .6.)قسمت دوم(. نشريه جهان داميروري )دو ماهانه تخصصي علوم دامي و بیوتکنولوژي(،  شمارهشیرده

( در Cloning. مروري بر تکنیکهاي همسانه سازي )1385. احمد رحماني و نادر اساداد ، آرش جوانمرد -8

ي نوين. نشريه جهان داميروري )دو ماهانه تخصصي علوم دامي  ه، ديدگاهها و كاربردهاپستاندارن تاريخچ

 .13و بیوتکنولوژي(،  شماره

. جديدترين گزارش در مورد تشخیص ناهنجاري 1384. احمد رحماني و نادر اساداد ، آرش جوانمرد -9

صصي علوم دامي و (در گاوهاي نر هلشتاين. نشريه جهان داميروري )دو ماهانه تخCVMژنتیکي )

 .12بیوتکنولوژي(،  شماره

 . تركیبات شیر در دام هاي اهلي.مجله دامداران ايران.1388.نادر اساداد قربان الیاسي،  -10

 

 اهي ژپوهشيرپوژه
کار  طرح/رپوژه اهي خاتمه یافتهمجري  و   هم

 يبره ها هياسوووتفاده در تغذ يبرا نیزارع طيرمز با جو در شوووراكشوووت مخلوط ماشوووک گل ق يبررسووو -1

 دهی. مشاهده چکي. سمت: همکار اصل61456(. شماره فروست سامانه فیياك: 1401)يپروار

(. 1401و توسعه گاو دومنظوره )گاودشت() قیتحق يمل ستگاهيا يگاوها يدیبر عملکرد تول يياثر استرس گرما -2

 دهی. مشاهده چکي. سمت: همکار اصل61461شماره فروست سامانه فیياك: 

سا يژن يهامجموعه لیو تحل هيتجز -3 شنا سژن ييجهت  شد بدن در  يستيز يرهایها و م صفات ر مرتبط با 

 دهی. مشاهده چکيت: همکار اصل. سم61366(. شماره فروست سامانه فیياك: 1401)زديتک كوهانه  يشترها
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 جانيآذربا شیگاوم يمثل دیو تول يدیفاز اول : بهبود راندمان تول ریدر مناطق سردس شیتوسعه پرورش گاوم -4

 دهی. مشاهده چکي. سمت: همکار اصل61112(. شماره فروست سامانه فیياك: 1400.)يبدن تیبا استفاده از كنترل نمره وضع

. سمت: 61096(. شماره فروست سامانه فیياك: 1400كوهانه در استان بوشهر) شتر تک تیو ثبت جمع شيپا -5

 دهی. مشاهده چکيهمکار اصل

سفندان )كرد يمثل دیبهبود عملکرد تول -6 شار يگو سن اول قي( از طريو اف ستن نیكاهش   هيبه كمک تغذ يآب

 دهی. مشاهده چکيل. سمت: همکار اص61037(. شماره فروست سامانه فیياك: 1400)يلیتکم

در  يسووتانیو توسووعه گاو سوو اءیزهک بر حفظ و اح يداميرور قاتیتحق سووتگاهيا ياجتماع – ياثرات اقتصوواد -7

 دهی. مشاهده چکي. سمت: همکار اصل61030(. شماره فروست سامانه فیياك: 1400) ستانیمنطقه س

تات يدانیاكسوووياثرات آنت يبررسووو -8 ندهقیدر رق Q10 ميو كوآنز ونیگلو اسووويرم قوب پس از  تیفیبر ك كن

 دهی. مشاهده چکي. سمت: همکار اصل60985(. شماره فروست سامانه فیياك: 1400)ييخگشاي

اسووويرم خروس پس از  تیفیبر ك كنندهقیدر رق Q10 ميو كوآنز ونیگلوتات يدانیاكسوووياثرات آنت يبررسووو -9

 دهی. مشاهده چکي. سمت: همکار اصل60986(. شماره فروست سامانه فیياك: 1400)ييخگشاي

به عنوان محافظ سوورما بر  سوورولیهمراه با گل يكننده من قیدر رق E نیتاميو يدانیاكسوو¬ياثر آنت يبررسوو -10

(. شماره فروست سامانه 1400)ييگشا¬خي -انجماد نديفرا يمرتبط با اپوپتوز در ط ياسيرم بز نر و ژن ها يفیك يها¬فراسنجه

 دهی. مشاهده چکي. سمت: همکار اصل60735فیياك: 

(. شماره فروست سامانه 1400گوسفند نژاد شال) يو اقتصاد يبر عملکرد فن يریرگیو زود از ش يردوشیاثر ش -11

 دهی. مشاهده چکي. سمت: همکار اصل60661فیياك: 

سو ریتاث -12 ستفاده از دانه  س يژن ها انیبر ب 6-بعنوان منبع امگا ايا ستن يآپوپتوز در بزها ریم و  يسانن در آب

 دهی. مشاهده چکي. سمت: همکار اصل60368(. شماره فروست سامانه فیياك: 1400اول) يردهیش

(. شماره فروست سامانه فیياك: 1400)ستانیمنطقه س يصنعت داميرور داريتوسعه پا يها ياستراتژ يبررس -13

 دهی. مشاهده چکي. سمت: مجر60266

سيرم خروس پس از فرا تیفیبر ك يرو دیاثر نانو اكس يبررس -14 شماره فروست 1400)ييخگشاي-انجماد نديا  .)

 دهی. مشاهده چکي. سمت: همکار اصل60206سامانه فیياك: 

سک، خرنوب و زنجب ریتاث -15 سها يمثل دیبر توان تول لیخارخا شت يخرو شماره 1400راس) هيسو يمادر گو  .)

 دهی. مشاهده چکي. سمت: همکار اصل60208فروست سامانه فیياك: 

ستفاده از آنت يابيارز -16 سيرم در بز با ا س يبهبود بازده انجماد ا شماره 1400) يابيتوكندریهدفمند م دانیاك  .)

 دهی. مشاهده چکي. سمت: همکار اصل60187فروست سامانه فیياك: 
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(. شووماره 1400)يسووردسوواز ندياسوويرم خروس پس از فرا تیفیبر ك يرو دیو نانو اكسوو ياثر نانو رو يبررسوو -17

 دهی. مشاهده چکي. سمت: همکار اصل60186فروست سامانه فیياك: 

سک، خرنوب و زنجب ریتاث -18 سها تیفیبر ك لیخارخا شده خرو سرد  سيرم  شت يا (. 1400راس) هيسو يمادر گو

 دهی. مشاهده چکيت: همکار اصل. سم60191شماره فروست سامانه فیياك: 

سيرم خروس پس از فرا تیفیبر ك ياثر نانو رو يبررس -19 سامانه 1400)ييخگشاي-انجماد نديا شماره فروست   .)

 دهیمسئول. مشاهده چک ي. سمت: مجر60196فیياك: 

(. شووماره 1400در انجماد اسوويرم خروس، گوسووفند و بز) يابيتوكندریهدفمند م دانیاكسوو ياسووتفاده از آنت -20

 دهی. مشاهده چکي. سمت: مجر60176فروست سامانه فیياك: 

سامانه فیياك: 1400) يمرغ مرند يتهایو ثبت جمع شيپا -21 ست  شماره فرو صل60099(.  سمت: همکار ا . ي. 

 دهیمشاهده چک

(. 1400) يابيتوكندریهدفمند م دانیاكسوو يتفاده از آنتبهبود بازده انجماد اسوويرم در گوسووفند با اسوو يابيارز -22

 دهی. مشاهده چکي. سمت: مجر60103شماره فروست سامانه فیياك: 

. 59935(. شووماره فروسووت سووامانه فیياك: 1400)يلیتکم هيگوسووفند زل با تغذ دیبازده عملکرد تول شيافزا -23

 دهی. مشاهده چکيسمت: همکار اصل

. 59912(. شماره فروست سامانه فیياك: 1400()اريساربان  شنیکیشتردار )اپل اریهم ستمیس دیو تول يطراح -24

 دهیمسئول. مشاهده چک ي،مجريسمت: مجر

. ي. سوومت: همکار اصوول59842(. شووماره فروسووت سووامانه فیياك: 1400اسووب تركمن) تیو ثبت جمع شيپا -25

 دهیمشاهده چک

(. شوماره فروسوت 1400اول) شيسوانن در زا يبر رشود و نمو بافت پسوتان بزها 6-و امگا 3-منابع امگا ریتاث -26

 دهی. مشاهده چکي. سمت: مجر59724سامانه فیياك: 

سامانه فیياك: 1400)يسراب يگاو بوم تیو ثبت جمع شيپا -27 ست  شماره فرو صل59544(.  سمت: همکار ا . ي. 

 دهیمشاهده چک

س ياهتيسا جاديا -28 سعه پرورش گاو سامانه فیياك: 1400) يستانیحفاظت و تو ست  شماره فرو  .)59548 .

 دهیمسئول. مشاهده چک يسمت: مجر

. 59320(. شماره فروست سامانه فیياك: 1400و قم) نيقزو يشتر دو كوهانه در استانها تیو ثبت جمع شيپا -29

 دهی. مشاهده چکيسمت: همکار اصل

(. 1400) يداشووت يها شیم هيدر بلوك خوراك كامل در تغذ ينیزم بیسوو ييبخش هوااسووتفاده از  يابيارز -30

 دهی. مشاهده چکي. سمت: همکار اصل59325شماره فروست سامانه فیياك: 
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صنعت ط -31 سيرم منجمد در  ستفاده از آنت وریبهبود بازده ا شماره فروست 1400)نیستئامیس دانیاكس يبا ا  .)

 دهی. مشاهده چکي. سمت: همکار اصل59318سامانه فیياك: 

شده بعنوان منبع امگا هيتغذ ریتاث -32 سترود  س يژن ها انیبر ب 3-با دانه بذرك اك سانن  يآپوپتوز در بزها ریم

 دهی. مشاهده چکي. سمت: همکار اصل58967(. شماره فروست سامانه فیياك: 1399شکم اول)

سفند كرمان تیجمع شيبت و پاث -33 سامانه فیياك: 1399)يگو ست  شماره فرو صل58899(.  سمت: همکار ا . ي. 

 دهیمشاهده چک

بسته در استان  يدارنگه ستمیدر س يو تركمن يشتر كلکوه پیدر دو اكوت ریش دیعملکرد رشد و تول يبررس -34

 دهی. مشاهده چکي. سمت: همکار اصل58540(. شماره فروست سامانه فیياك: 1399قم)

. ي. سمت: همکار اصل58504(. شماره فروست سامانه فیياك: 1399گوسفند قره گل ) تیجمع شيثبت و پا -35

 دهیمشاهده چک

در اسوووتان  يپرورش مزرعه ا طيشووورا در رومانآ – يزند ختهیبا آم يعملکرد گوسوووفندان زند سوووهيمقا -36

 دهی. مشاهده چکي. سمت: همکار اصل58266(. شماره فروست سامانه فیياك: 1399تهران)

سي تیو ثبت جمع شيپا -37 سب كا سامانه فیياك: 1399)نیا ست  شماره فرو صل58248(.  سمت: همکار ا . ي. 

 دهیمشاهده چک

. سوومت: همکار. 58113(. شووماره فروسووت سووامانه فیياك: 1399مرغ گردن لخت ) يتهایو ثبت جمع شيپا -38

 دهیمشاهده چک

. ي. سوومت: همکار اصوول58120(. شووماره فروسووت سووامانه فیياك: 1399)يگانيگاو گليا تیو ثبت جمع شيپا -39

 دهیمشاهده چک

سيرم و بازده تول تیفیبر ك يرومن ماه يحاو رهیج ریتأث -40 سامانه 1399)يقوب زند يدمثلیا ست  شماره فرو  .)

 دهی. مشاهده چکي. سمت: همکار اصل58051فیياك: 

(. 1399) يابيتوكندریهدفمند م دانیاكسوو يبهبود بازده انجماد اسوويرم در خروس با اسووتفاده از آنت يابيارز -41

 دهی. مشاهده چکي. سمت: همکار اصل57984شماره فروست سامانه فیياك: 

سفند لر تیجمع شيثبت و پا -42 سامانه فیياك: 1399) يگو ست  شماره فرو صل57927(.  سمت: همکار ا . ي. 

 دهیمشاهده چک

(. شووماره 1399بر بازده اسوويرم سوورد شووده در خروس ) يابيتوكندریهدفمند م دانیاكسوو يافزودن آنت ریتاث -43

 دهی. مشاهده چکي. سمت: همکار اصل57883فروست سامانه فیياك: 

سامانه فیياك: 1399مرغ خزك ) ياتهیو ثبت جمع شيپا -44 ست  شماره فرو صل57871(.  سمت: همکار ا . ي. 

 دهیمشاهده چک
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. ي. سمت: همکار اصل57868(. شماره فروست سامانه فیياك: 1399)يگوسفند كلکوه تیجمع شيثبت و پا -45

 دهیمشاهده چک

س تیو ثبت جمع شيپا -46 سامانه فیياك: 1399) يستانیگاو  ست  شماره فرو صل57812(.  سمت: همکار ا . ي. 

 دهیمشاهده چک

. ي. سوومت: همکار اصوول57792(. شووماره فروسووت سووامانه فیياك: 1399)يبز نجد يتهایو ثبت جمع شيپا -47

 دهیمشاهده چک

. مشاهده ي. سمت: همکار اصل57750(. شماره فروست سامانه فیياك: 1399)يگاو نجد تیو ثبت جمع شيپا -48

 دهیچک

. ي. سوومت: همکار اصوول57730(. شووماره فروسووت سووامانه فیياك: 1399گوسووفند زل) تیجمع شيثبت و پا -49

 دهیمشاهده چک

سامانه فیياك: 1399بز مرخز) تیو ثبت جمع شيپا -50 شماره فروست  صل57726(.  . مشاهده ي. سمت: همکار ا

 دهیچک

ضا -51 ستفاده از  شده محصوالت لبن عاتيا ساله) يخشک  ستارتر گو ش1399در خوراك ا سامانه (.  ماره فروست 

 دهی. سمت: همکار. مشاهده چک57661فیياك: 

سب پرورش بر بازده تول يارائه الگو -52 سامانه فیياك: 1399) يماده مغان يبره ها يدمثلیمنا ست  شماره فرو  .)

 دهی. مشاهده چکي. سمت: همکار اصل57514

ستفاده از ریتأث -53 صل تولخارج از  يدر بهبود راندمان القاء فحل GnRH ا (. 1399)يمغان يها¬شیدر م دمثلیف

 دهی. مشاهده چکي. سمت: همکار اصل57512شماره فروست سامانه فیياك: 

شور ) يبز عدن تیو ثبت جمع شيپا -54 سامانه فیياك: 1399ك ست  شماره فرو صل57413(.  سمت: همکار ا . ي. 

 دهیمشاهده چک

(. شووماره فروسووت 1398)نیماشوو يينایب يبا اسووتفاده از فن آور يسووتانیسوو يوزن و ابعاد بدن گاوها نیتخم -55

 دهی. مشاهده چکي. سمت: همکار اصل57067سامانه فیياك: 

سب دره  تیو ثبت جمع شيپا -56 سامانه فیياك: 1398)يشورا شماره فروست  صل57050(.  . ي. سمت: همکار ا

 دهیمشاهده چک

سو -57 سالمت عمومبر  6-بعنوان منبع امگا اياثر دانه كامل  ستان و   يبزها ریش بیو ترك دیدام و تول يسالمت پ

 دهی. مشاهده چکي. سمت: مجر56380(. شماره فروست سامانه فیياك: 1398)شيزا نیسانن پس از اول

سامانه فیياك: 1398)ينيیرا يبز كرك تیو ثبت جمع شيپا -58 ست  شماره فرو صل56061(.  سمت: همکار ا . ي. 

 دهیمشاهده چک
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ستف -59 شرده در پرواربندا سامانه فیياك: 1398نر) يبره ها ياده از خوراك كامل ف ست  شماره فرو  .)55875 .

 دهی. مشاهده چکيسمت: همکار اصل

فاده از ه -60 قابل ييمذا رهیدر ج کیوتیو پروب ميسووود وماتیاثرات اسوووت  ،يهضوووم مواد مغذ تیبر عملکرد، 

سنجه س يمنيا يها¬فرا شه جوجه ویداتیو ثبات اك شت يها¬ال سامانه فیياك: 1398)يگو ست  شماره فرو سمت: 55771(.   .

 دهی. مشاهده چکيهمکار اصل

(. شووماره فروسووت سووامانه فیياك: 1397پرورش گوسووفند و بز در اسووتان بوشووهر) تيريمد تیوضووع يبررسوو -61

 دهی. مشاهده چکي. سمت: همکار اصل55245

ها تيريمد يسوووازنهیبه -62 حد نه تول وریورش دام و طپر يكود در وا ما فاده از سوووا گازیب دیبا اسوووت و  و

 دهی. مشاهده چکي. سمت: همکار اصل54319(. شماره فروست سامانه فیياك: 1397كميوست)

(. 1397اول) يردهیو شووو يسوووانن در آبسوووتن يدر بزها يو هورمون يکیمتابول راتییبر تغ 6-منبع امگا ریتاث -63

 دهی. مشاهده چکي. سمت: همکار اصل54184شماره فروست سامانه فیياك: 

(. شووماره 1397)زديتحت پوشووش ركورد اسووتان  يریگاو شوو يدر واحدها يمثل دیتول يهاشوواخص يبررسوو -64

 دهی. مشاهده چکي. سمت: همکار اصل54064فروست سامانه فیياك: 

س -65 ضع يبرر شت يتيريمد تیو ستان البرز به منظور ارا يمزارع مرغ گو  يبهره ور شيو افزا يتيريمد يالگو هيا

 دهی. مشاهده چکي. سمت: همکار اصل53834(. شماره فروست سامانه فیياك: 1397)

مناسوووب  يالگو هيبه ارا يابیدر اسوووتان تهران به منظور دسوووت يجوجه كشووو يواحدها تیوضوووع يبررسووو -66

 دهی. سمت: همکار. مشاهده چک53561(. شماره فروست سامانه فیياك: 1397)يتيريمد

شناخت راتییتغ -67 ستان در بزها يبافت  ستن يفرآور يايسو يشده با دانه  هيسانن تغذ يمده پ  يشده در آب

 دهی. مشاهده چکي. سمت: همکار اصل53381(. شماره فروست سامانه فیياك: 1397اول)

 يدر رشوود و نمو بافت پسووتان در بزها ریدرگ يژن ها انیبر ب 3-اسووتفاده از دانه كتان بعنوان منبع امگا ریتاث -68

 دهی. مشاهده چکي. سمت: همکار اصل53199(. شماره فروست سامانه فیياك: 1396اول) يردهیو ش يسانن در آبستن

ستان تهران) يگوشت يدر پرورش جوجه ها ساتیساختمانها و تاس تیوضع يبررس -69 (. شماره فروست 1396ا

 دهیمشاهده چک. سمت: همکار. 53201سامانه فیياك: 

ستفاده از فن آور کيبرآورد وزن و ابعاد بدن شتر  -70 (. شماره فروست سامانه 1396)يينایب نیماش يكوهانه با ا

 دهی. مشاهده چکي. سمت: همکار،همکار اصل53090فیياك: 

(. شووماره 1396)شیم دمثلیبر تول نگیفالشوو رهیدر ج 3-و امگا 6-چرب امگا يدهایمنبع اسوو ييجابجا ریتاث -71

 دهیمسئول. مشاهده چک ي،مجري. سمت: مجر52971فروست سامانه فیياك: 
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جا ریتاث -72 هایمنبع اسووو ييجاب گا يد گا 6-چرب ام در  يهورمون راتییبر تغ نگیفالشووو رهیدر ج 3-و ام

 دهی. مشاهده چکي. سمت: مجر52878(. شماره فروست سامانه فیياك: 1396)شیم

(. 1396)شیم دمثلیبربازده تول نگیفالشووو رهیدر ج 3-و امگا 6-چرب امگا يدهایاسووومنبع  ييجابجا ریتاث -73

 دهی. مشاهده چکي. سمت: مجر52517شماره فروست سامانه فیياك: 

شت يفن ييمطالعه كارا -74 ستان تهران) يمزارع مرغ گو سامانه فیياك: 1396ا ست  شماره فرو سمت: 52672(.   .

 دهی. مشاهده چکيمجر

سب پرورش بره ها يوارائه الگ -75 ستان اردب يريعشا يدر گله ها يدیبر عملکرد تول رخواریش يمنا (. 1396)لیا

 دهی. مشاهده چکي. سمت: همکار اصل52442شماره فروست سامانه فیياك: 

 شیدر م کیمتابول راتییبر تغ نگیفالشووو رهیدر ج 3-و امگا 6-چرب امگا يدهایمنبع اسووو ييجابجا ریتاث -76

 دهی. مشاهده چکي. سمت: همکار اصل52238(. شماره فروست سامانه فیياك: 1396.)

. 52129(. شووماره فروسووت سووامانه فیياك: 1396مرتع) طيدر شوورا يمغان شیم دیبهبود عملکرد تول يبررسوو -77

 دهی. مشاهده چکيسمت: همکار اصل

فاده از ج -78 ماز رهیاسوووت ها نيآ له  تان  ريعشوووا يدر دامها يبهره ور به منظور بهبود رخواریشووو يبزما اسووو

 دهی. سمت: همکار. مشاهده چک52877(. شماره فروست سامانه فیياك: 1396كرمان)

صل در ماده بزها دیبر بازده تول eCG هورمون قياثر زمان تزر -79 ست 1396مرخز) يمثل خارج از ف شماره فرو  .)

 دهی. مشاهده چکي. سمت: همکار اصل52327سامانه فیياك: 

صاد لیتحل -80 ستفاده از خوراك كامل بلوك در گله ها ياقت شا يا سفند ع ش ريگو (. 1395رودخانه كرخه) هیحا

 دهی. مشاهده چکي. سمت: همکار اصل52833شماره فروست سامانه فیياك: 

ماده منطقه  يشووکهایمثل شوو دیمناسووب بر رشوود، بلوغ و بازده تول پیشووال با فنوت ياسووتفاده از قوچها ریتاث -81

 دهی. سمت: همکار. مشاهده چک52718(. شماره فروست سامانه فیياك: 1395)نيقزو

(. شماره 1395پرومت در گاو) يعبور نیونیمکمل مت يهضم روده ا تیو قابل يشکمبه ا يريپذ هيتجز نییتع -82

 دهی. مشاهده چکي. سمت: همکار اصل52720فروست سامانه فیياك: 

س -83 سه زا يمتوال يشهايمرخز با زا يمثل ماده بزها دیبازده تول شيامکان افزا يبرر سال() شي) (. 1395در دو 

 دهی. سمت: ناظر. مشاهده چک52127شماره فروست سامانه فیياك: 

 ايرودخانه كرخه با استفاده از خوراك كامل پلت و  هیحاش ريگوسفند وبز عشا يگله ها يدیبهبود عملکرد تول -84

 دهی. مشاهده چکي. سمت: مجر52090(. شماره فروست سامانه فیياك: 1395بلوك شده)

(. 1394)يگوشت يدر جوجه ها کیو متابول کيولوژيزیف ياثرات سطوح اسانس بابونه بر عملکرد، فراسنجه ها -85

 دهی. مشاهده چکي. سمت: همکار اصل50801شماره فروست سامانه فیياك: 
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ش 3- بر امگا هياثر تغذ -86 ستان به منظور بهبود  شد و تکامل بافت پ شکم  يدر بزها يردهیبر ر ستن  سانن آب

 دهی. سمت: همکار. مشاهده چک50446(. شماره فروست سامانه فیياك: 1394اول)

ش يريگوسفند و بز عشا يگله ها يدیبهبود عملکرد تول -87 ستفاده از خوراك كامل پلت  هیحا رودخانه كرخه با ا

 دهی. سمت: همکار. مشاهده چک47538ماره فروست سامانه فیياك: (. ش1394شده)

با اسووتفاده از خوراك كامل بلوك شووده در اسووتان  يريگوسووفندان عشووا يمثل دیو تول يدیبهبود عملکرد تول -88

 دهی. مشاهده چکي. سمت: مجر50647(. شماره فروست سامانه فیياك: 1394خوزستان)

س -89 شت يخوراك دادن در پرورش جوجه هاو  هيتغذ تيريمد طيشرا يبرر ستان تهران) يگو شماره 1394ا  .)

 دهی. سمت: همکار. مشاهده چک47536فروست سامانه فیياك: 

در  نيزيو ال نیونیمت يو مکمل ها نیمنابع پروتئ يو روده ا يبر هضوووم شوووکمبه ا يپوشوووش چرب ریتاث -90

 دهی. سمت: همکار. مشاهده چک47534(. شماره فروست سامانه فیياك: 1393گاو)

(. 1393رودخانه كرخه) هیحاش ريگوسفند عشا ياستفاده از خوراك كامل پلت شده در گله ها ياقتصاد لیتحل -91

 دهی. مشاهده چکي. سمت: همکار اصل50220شماره فروست سامانه فیياك: 

(. شماره 1392استان خوزستان) يدر برنامه راهبرد يمدل ساز قياز طر شیگاوم تیتوسعه جمع ينیب شیپ -92

 دهی. سمت: همکار. مشاهده چک44511فروست سامانه فیياك: 

(. شوووماره فروسوووت سوووامانه فیياك: 1392گوشوووت قرمز) دیتول داريپا يفیو ك يكم شيافزا يبرنامه راهبرد -93

 دهی. سمت: همکار. مشاهده چک43680

 ييمحصول نها تیفیو ك تیو كم ستمیمختلآ س يها بر عملکرد قسمت ها يافزودن زانیاثر نوع و م يبررس -94

. سوومت: همکار. مشوواهده 43677(. شووماره فروسووت سووامانه فیياك: 1392و تره بار به خوراك دام) وهیم عاتيضووا ليخط تبد

 دهیچک

 ریم ياسوووتان تهران با اسوووتفاده از قوچها يمردم ياز گله ها يکينر شوووال در  يبهبود عملکرد پروار بره ها -95

 دهیمسئول. مشاهده چک ي. سمت: مجر52128(. شماره فروست سامانه فیياك: 1391مناسب) پیبا فنوت شاونديخو

(. شوووماره 1391)اردیلیو مونب نيهلشوووتا ينر پروار ياثر بلوك خوراك كامل در عملکرد گوسووواله ها يابيارز -96

 دهی. مشاهده چکي. سمت: مجر44635انه فیياك: فروست سام

شکل ف -97 ساله ها يکيزیاثر  سامانه فیياك: 1391)اردیلینر مونب يخوراك بر عملکرد پروار گو ست  شماره فرو  .)

 دهی. مشاهده چکي. سمت: مجر43679

(. شماره فروست سامانه 1391مطلوب توسعه در خوزستان) يو ارائه الگوها شیپرورش گاوم گاهيجا يسامانده -98

 دهی. سمت: همکار. مشاهده چک42833فیياك: 
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س -99 شانگرها رانيشتر دو كوهانه ا يکیساختار ژنت يبرر ستفاده از ن ست 1391)زماهوارهير يبا ا شماره فرو  .)

 دهی. سمت: همکار. مشاهده چک40823سامانه فیياك: 

هاین نییتع -100 گاوم شیگاوم تیجمع نیو پروتئ يانرژ ياز عه پرورش  جامع توسووو تان  شیدر طرح  در اسووو

 دهی. سمت: همکار. مشاهده چک42619(. شماره فروست سامانه فیياك: 1391خوزستان)

س -101 ص يکيزیف تياثرات محدود يبرر صو شه و ا اتیخوراك بر عملکرد ، خ شت يجوجه ها يمنيال  هيسو يگو

 دهی. سمت: همکار. مشاهده چک43093انه فیياك: (. شماره فروست سام1391)نيآر

ص سهيو مقا يابيارز -102 صو شه ه اتی، عملکرد و خ سو نيآر 488و  386 يدهايبریال شماره 1391راس) هيبا   .)

 دهی. سمت: همکار. مشاهده چک45754فروست سامانه فیياك: 

. سمت: 42830(. شماره فروست سامانه فیياك: 1391)شیگاوم ریبا استفاده از ش اتیلبن دیامکان تول يبررس -103

 دهیهمکار. مشاهده چک

(. 1390)نيمناسب در منطقه قزو پیشال با فنوت ينر با استفاده از قوچها يبهبود عملکرد پروار بره ها يبررس -104

 دهی. سمت: همکار. مشاهده چک40133شماره فروست سامانه فیياك: 

(. شووماره فروسووت سووامانه 1390)يكمک هيو بدون تغذ يكمک هير پس چر با تغذوزن بره د شيافزا سووهيمقا -105

 دهی. مشاهده چکي. سمت: مجر40207فیياك: 

سامانه فیياك: 1390)يصنعت يهايدر گاودار يریعلل حذف گاو ش يبررس -106 . سمت: 42072(. شماره فروست 

 دهیهمکار. مشاهده چک

حاو يبررسووو -107 مل  كا گاس ن - تیپ ياثر بلوك خوراك  ها يبر عملکرد پروار شوووکریبا  له  نر  يگوسووووا

 دهی. سمت: همکار. مشاهده چک90/454(. شماره فروست سامانه فیياك: 1390)نيهولشتا

نر  يخوراك كامل و اثر آن بر عملکرد گوسووواله ها يشوووده با اوره در بلوكها يكاربرد كاه گندم عمل آور -108

 دهی. سمت: همکار. مشاهده چک39247ك: (. شماره فروست سامانه فیيا1390)يپروار

(. شووماره فروسووت سووامانه فیياك: 1389گوسووفند) کولیو فول افیال اتیبر خصوووصوو ياثر طول مدت نورده -109

 دهی. سمت: همکار. مشاهده چک89/1614

رتبط با م کیو متابول کيولوژيزیف يامدهای( بر پ تیلوني)مونتمور تیمختلآ بنتون باتیاسوووتفاده از ترك ریتاث -110

 دهی. سمت: همکار. مشاهده چک40135(. شماره فروست سامانه فیياك: 1389)يگوشت يدر جوجه ها تیآس

(. 1389سرم خون گوسفند) يتهایو متابول نهایمونوگلوبولي، ا زولیكورت يملظتها يشبانه روز راتییتغ نییتع -111

 دهی. سمت: همکار. مشاهده چک40136شماره فروست سامانه فیياك: 

 به روش يرانيگوسووفند ا يها تیجمع انیدر م يمقاوم به اسووکراپ ييهایژنوت يفراوان نییو تع ييشووناسووا -112

Realtime PCR(1389).  :دهی. سمت: همکار. مشاهده چک90/228شماره فروست سامانه فیياك 
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 و LH يهاهورمون يترشح يو الگو يتخمدان يهاکولیفول سمیناميد يپروژسترون رو يهادوز ریتاث يبررس -113

FSH دهی. سمت: همکار. مشاهده چک89/828(. شماره فروست سامانه فیياك: 1389كوهانه) کي يو پروژسترون در شترها 

. 89/701(. شماره فروست سامانه فیياك: 1389)شیمثل خارج از فصل م دیبر بازده تول يمصنوع ودياثرفتوپر -114

 دهیسمت: همکار. مشاهده چک

(. شماره 1388)رانيا نيهلشتا يدر گاوها (Leptin gene) نیاز ژن ليت يا هیناح يالل يشکلها ياوانفر نییتع -115

 دهی. سمت: همکار. مشاهده چک88/600فروست سامانه فیياك: 

ستفاده از قوب ها ریتاث -116 شد، بلوغ و بازده تول پیشال با فنوت يا سب بر ر از گله  يکيدر  شهایمثل بره م دیمنا

 دهی. سمت: همکار. مشاهده چک49056(. شماره فروست سامانه فیياك: 1388استان تهران) يمردم يها

سامانه فیياك: 1384)ختهیتک كوهانه و آم يشترها يتوان پروار سهيمقا -117 ست  شماره فرو سمت: 87/657(.   .

 دهی. مشاهده چکيمجر

. سمت: همکار. 87/933سامانه فیياك: (. شماره فروست 1384)ختهیآم يسن مناسب پروار در شترها نییتع -118

 دهیمشاهده چک

(. شووماره فروسووت سووامانه فیياك: 1384كوهانه كشووور) کي يمثل در شووترها دیراندمان تول شيبهبود و افزا -119

 دهی. سمت: همکار. مشاهده چک87/278

 طرح/رپوژه اهي ردحال  اجرا
اني در اسووتان ارزيابي عملکرد تولیدي و تولید مثلي آمیخته هاي نژاد رومانوف با كرماني و گوسووفند كرم -1

 همکار اصلي ،كرمان

  مجري مسئول ،اصالح نژاد گروهي گوسفندان مغاني با مشاركت بهره برداران -2

 مجري مسئول ،ور روستايي پروش گوسفند در استان اردبیلتوسعه سامانه بهره -3

  همکار اصلي ،همکار اصلي ،ارزيابي عملکرد بره هاي آمیخته شال و رومانآ -4

 همکار اصلي ،كننده بر كیفیت اسيرم بز پس از يخگشاييدر رقیق Q10اكسیداني كوآنزيم اثرات آنتي -5

همکار  ،يخگشووايي-كارنیتین به رقیق كننده بر كیفیت اسوويرم قوب پس از فرايند انجماد-تاثیر افزودن ال -6

  اصلي

  مجري مسئول ،ثبت و پايش جمعیت گوسفند مغاني -7

 مجري مسئول ،ور پروش شتر در استان بوشهرتوسعه سامانه بهره -8
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 همکار اصلي ،يخگشايي-یتین به رقیق كننده بر كیفیت اسيرم بز پس از فرايند انجمادكارن-تاثیر افزودن ال -9

 مجري  ، كوهانه در استان يزد پايش و ثبت جمعیت شتر تک  -10

  همکار اصلي ،پايش و ثبت جمعیت بز خلخالي  -11

  مسئول يمجر، ور روستايي پروش گوسفند در استان زنجانتوسعه سامانه بهره -12

 همکار اصلي ،ارايه الگوي مناسب ساختمان واحد هاي دام سبک در اقلیم سرد و خشک و نیمه خشک -13

  همکار اصلي ،ارايه الگوي مناسب ساختمان واحدهاي دام سبک در اقلیم گرم و مرطوب -14

همکار اصلي ،عتدل و خشک و نیمه خشکارايه الگوي مناسب ساختمان واحد هاي دام سبک در اقلیم م -15

  

  همکار اصلي ،بهبود بازده انجماد اسيرم در گوسفند با استفاده از میتو كیو -16

  همکار اصلي ،بهبود بازده اسيرم منجمد در خروس با استفاده از میتو كیو -17

  همکار اصلي ،بهبود بازده انجماد اسيرم در بز با استفاده از میتوكیو -18

 همکار اصلي ، ي مناسب جايگاه دام كوچک در اقلیم هاي مختلآ ايران )چهار اقلیم(معرفي الگو -19

همکار اصلي ،بهبود بهره وري واحدهاي پرورش گاومیش استان خوزستان از طريق بهبود مديريت پرورش -20

  

  همکار اصلي ،بهره برداراناصالح نژاد گروهي گوسفندان شال با مشاركت  -21

سیمنتال در استان ×هلشتاين و بومي×ارزيابي و مقايسه عملکرد تولیدي و تولید مثلي گاوهاي بومي، بومي -22

  همکار اصلي ،اردبیل

  همکار اصلي ،اردبیل استان در مغاني گوسفند با رومانآ×مغاني هاي¬مقايسه عملکرد آمیخته -23

اسيرم × هاي بومي با گاومیش هاي آمیخته نسل اول و دوم )بومي مقايسه اقتصادي پرورش گاومیش -24

  همکار اصلي ،اومیش ايتالیايي( در استان اردبیلگ

اسيرم گاومیش ايتالیايي( در × هاي بومي و گاومیش هاي آمیخته) بومي ارزيابي عملکرد تولیدي گاومیش -25

  همکار اصلي ،استان اردبیل

 و بومي هايگاومیش استفاده مورد خوراكي مواد اي¬سنجش قابلیت هضم و فراسنجه هاي هضم شکمبه -26

 ،گاز تست آزمايشگاهي روش به اردبیل استان در( ايتالیايي گاومیش اسيرم × بومي) آمیخته هاي گاومیش

  همکار اصلي

 اسيرم با بومي گاومیش دوم و اول نسل هاي¬آمیخته و بومي هاي ¬دمثلي گاومیشارزيابي صفات تولی -27

  همکار اصلي ،لاردبی استان در ايتالیايي گاومیش
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همکار  ،هلشتاين با هلشتاين× سیمنتال هاي پرواري آمیختهمقايسه عملکرد رشد وكیفیت گوشت گوساله -28

 اصلي

 همکار اصلي ،ور روستايي پرورش دام سبک در استان خراسان رضويتعیین میزان اثر بخشي سامانه بهره -29

  همکار اصلي ،ارزيابي فنوتیيي و ژنتیکي شترهاي شیري با منشاء پاكستاني -30

  همکار اصلي ،تهیه نقشه جامع پراكنش جغرافیايي ذخاير ژنتیکي دام و طیور بومي ايران  -31

مجري مسئول ،ارزيابي استفاده از سیستم همیار شتر دار )اپلیکیشن ساربان يار( در استان خراسان جنوبي -32

  

  مجري مسئول ،ور عشايري پروش گوسفند در استان كرمانشاهتوسعه سامانه بهره -33

  همکار اصلي ،ارزيابي عملکرد تولیدي و تولید مثلي آمیخته هاي بز خلخالي در استان اردبیل -34

  همکار اصلي ،اصالح نژاد گروهي گوسفندان افشاري با مشاركت بهره برداران -35

  همکار اصلي ،اصالح نژاد گروهي گوسفندان سنجابي با مشاركت بهره برداران -36

بررسي اثرات تنش گرمايي بر عملکرد واحدهاي پرورش بز و گاوهاي شیري در استان بوشهر و ارائه  -37

  همکار اصلي ،راهکارهاي مقابله با آن

هاي _رتبه بندي واحدهاي مرمداري گوشتي بر اساس ضريب نفوذ مکانیزاسیون، عملکرد و شاخص -38

  همکار اصلي ،اشتي در استان اردبیلبهد

  مجري مسئول ،طراحي و تولید اپلیکیشن اطلس منابع ژنتیکي دام و طیور ايران -39

  همکار اصلي ،يخگشايي-بررسي اثر نانو روي بر كیفیت اسيرم قوب پس از فرايند انجماد -40

  همکار اصلي ،يخگشايي-بررسي اثر نانو اكسید روي بر كیفیت اسيرم بز پس از فرايند انجماد -41

  همکار اصلي ،يخگشايي-قوب پس از فرايند انجمادبررسي اثر نانو اكسید روي بر كیفیت اسيرم  -42

 مسئول يمجر، بررسي اثر نانو روي و نانو اكسید روي بر كیفیت اسيرم بز پس از فرايند سردسازي -43

 مجري  ،يخگشايي-بررسي اثر نانو روي بر كیفیت اسيرم بز پس از فرايند انجماد -44

 مجري مسئول ،بررسي اثر نانو روي و نانو اكسید روي بر كیفیت اسيرم قوب پس از فرايند سردسازي -45

همکار  ،رخاسک، خرنوب و زنجبیل بر كیفیت اسيرم منجمد خروسهاي مادر گوشتي سويه راستاثیر خا -46

  اصلي

  همکار اصلي ،تولید مکمل مناسب جهت افزايش باروري در خروس مادر گوشتي -47

 ،بررسي وضعیت پرورش، صفات ظاهري و عملکرد تولیدي و تولیدمثلي شترهاي بومي استان خوزستان -48

  همکار اصلي
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 ردحال  اجرا اهيظر طرح/رپوژه ان
-38-13-89003ستان اصفهان.مجري)سعید اسماعیل خانیان( .كد طرح: بررسي وضعیت پرورش شتر در ا -1

 05/07/89مورخ  248/300/10130با حکم شماره   2

در سويه گوشتي آرين و ارتباط آن با  IGFBP2و   IGF1و TGFB3بررسي ارتباط چند شکلي ژنهاي  -2

کم شماره با ح 4-13-13-86022صفات رشد و تركیب الشه. مجري) علي جوانروح(. كد طرح: 

 05/07/89مورخ  248/300/10130

تعیین روابط ژنتیکي جمعیت گوسفند شین بش با نژادهاي قزل، شال و زندي با ستفاده از نشانگرهاي  -3

mtDNA  :با حکم شماره  4-13-13-89005وريزماهواره. مجري) علي جوانروح(. كد طرح

 05/07/89مورخ  248/300/10130

توده هاي شتر تک كوهانه ايران با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره  بررسي تنوع ژنتیکي داخل و بین -4

 03/12/90مورخ  248/300/16256با حکم شماره  2-13-13-90049مجري) فضل ا... افراز(. كد طرح: 

 بررسي امکان افزايش بازده تولیدمثل ماده بزهاي مرخز با زايشهاي متوالي)سه زايش در دو سال( مجري -5

 05/11/90مورخ  248/300/14892با حکم شماره  2-53-13-90051(. كد طرح: ) شیوا مفاخري

مقايسه نرخ باروري در دو روش تلقیح مصنوعي داخل رحمي و شاخ رحمي در ماديان تركمن. كد طرح:  -6

91136-13-13-2  

 

 

 

 راهنمایي و مشاوره اپیان انمه
 رج كارشناسي ارشد تحت عنوان: دانشگاه آزاد واحد ك سیآ اله پور نوشهر وسآاستاد راهنماي ي -1

 شال يتولیدمثل میش ها يدر دوره فالشینگ بر بازده يبا منابع مختلآ رومن گیاه هيتأثیر تغذ

 :ارشد تحت عنوان يكارشناس تهران شمالدانشگاه آزاد واحد  آيسان سلطاني ياستاد راهنما -2

 SRYوتیدي ژن تعیین جنسیت مولکولي انسان هاي پیشین با استفاده از توالي نوكلئ
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 اهي  آموزشي و سميناراهکارگاه
 اه ي آموزشيربگزاري کارگاه

مقايسه توان پرواري شترهاي آمیخته و تک  "تدريس و همکاري در برگزاري انتقال يافته هاي تحقیقاتي -1

 .1384در موسسه تحقیقات علوم دامي كشور. كرج. اسفند  "كوهانه 

موسسه تحقیقات   "دومین سمینار پژوهشي گوسفند و بز كشور"همکاري در برگزاري  و بررسي مقاالت  -2

 .1384علوم دامي كشور. كرج. آبان 

موسسه   "دومین سمینار پژوهشي گاو و گاومیش كشور"همکاري در برگزاري، ويرايش و تصحیح  مقاالت  -3

 .1380تحقیقات علوم دامي كشور و سازمان جهاد كشاورزي استان سیتان و بلوچستان. بهمن  

 1391فرودين  30و29مکاري و عضو كمیته فني اولین كنگره ملي شتر. مشهد مقدس ه -4

 

 

 

 

 

 دوره اهي آموزشي  و  اهي  آموزشي شركت رد کارگاه
 کارگاه اهي آموزشي

. كرج.  " The  methods for economic rearing of buffalo in rural area "كارگاه آموزشي بین المللي  -1

 .2005هبود تولیدات دامي. سوم تا دهم نوامبر سال مركز اصالح نژاد و ب



 ؤسسه تحقيقات علوم دامي كشورم  
 دام و طيور دمثليمديريت پرورش و تولهاي پژوهشش بخرئيس   

30 

 How to prepare National Strategy and Action plane for"كارگاه آموزشي بین المللي  -2

conservation of Biodiversity"  1999.تهران. سازمان حفاظت محیط زيست.ششم ژانويه 

د بین المللي در نگارش مقاالت علمي در روش و منطق تحقیق و شیوه هاي استاندار "كارگاه آموزشي  -3

ويژه اعضاي هیئت علمي دانشگاهها . مركز تحقیقات بیوشیمي و بیوفیزيک دانشگاه تهران.اسفند "علوم پايه 

 .1384ماه 

شتر . مشهد.  تحقیقاتي هاي اولويت اي منطقه . همايش"بیماري هاي هشدار دهنده شتر"كارگاه آموزشي  -4

 .1388 ماه فروردين 27 و 26

 فروردين 27 و 26شتر . مشهد.  تحقیقاتي هاي اولويت اي منطقه . همايش"تولیدمثل شتر"كارگاه آموزشي  -5

 .1388 ماه

 27 و 26شتر . مشهد.  تحقیقاتي هاي اولويت اي منطقه . همايش"تغذيه علمي شتر"كارگاه آموزشي  -6

   1388ماه  فروردين

ايران.كرج  هلشتاين انجمن ملي همايش سومین " رمديريت كنترل بار میکروبي شی "كارگاه آموزشي: -7

 1390 شهريور 29 موسسه تحقیقات علوم دامي كشور.

 انجمن ملي همايش سومین "مباني كنترل و درمان ورم پستان در گاوهاي شیري "كارگاه آموزشي: -8

 1390 شهريور 30 ايران.كرج موسسه تحقیقات علوم دامي كشور. هلشتاين

موسسه تحقیقات علوم دامي  "رد روش هاي كمي و مولکولي در اصالح نژاد بز بوئركارب "كارگاه آموزشي: -9

 1390آبان ماه  كشور.

 موسسه تحقیقات علوم دامي كشور. "آشنايي با نرم افزار اتوماسیون طرحهاي تحقیقاتي "كارگاه آموزشي: -10

 1390مهر ماه 

موسسه تحقیقات علوم  "م توسعه پاكامکان سنجي اجراي پروژه هاي مربوط به مکانیس "كارگاه آموزشي: -11

 1390مهر ماه  دامي كشور.

موسسه تحقیقات  "آشنايي با نرم افزار تحت وب مديريت فرايند آموزش وسامانه فراگیر "كارگاه آموزشي: -12

 1390علوم دامي كشور. شهريور ماه 

ت علوم دامي . موسسه تحقیقا 3كارگاه آموزشي: رعايت بهداشت روان در محیط كار علوم دامي سطح  -13

 ساعت 16به مدت  1390بهمن سال  8و 7كشور. 

كارگاه آموزشي:امکان سنجي اجراي پروژه هاي مربوط به مکانیسم توسعه پاك. موسسه تحقیقات علوم  -14

 ساعت 4به مدت  1390دامي كشور .مهرماه 
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انجمن كارگاه آموزشي: مباني و روشهاي پیش بیني مبتني بر ژنوم در دامهاي اهلي. مشترك بین  -15

 ساعت( 32روز) 4به مدت  1393ژنتیک)شاخه جانوري( و  موسسه تحقیقات علوم دامي كشور .مهرماه 

كارگاه آموزشي ترويجي: بهینه سازي مديريت دام و تولیدات عشايري. مشترك بین سازمان نظام مهندسي  -16

به مدت  1393ن ماه بهم 27كشاورزي و منابع طبیعي استان البرز و  موسسه تحقیقات علوم دامي كشور .

 ساعت( 8روز ) 1

كارگاه آموزشي ترويجي تولیدات ارگانیک دام و طیور. مشترك بین سازمان نظام مهندسي كشاورزي و  -17

 4روز ) 1به مدت  1395شهريور ماه  27منابع طبیعي استان البرز و  موسسه تحقیقات علوم دامي كشور .

 248/100/5578ساعت( شماره: 

 

 دوره اهي آموزشي 
 . 1387ارديبهشت  8تا  1386بهمن  14. موسسه تحقیقات علوم دامي كشور. "اصول برنامه نويسي ويژوال بیسیک" -1

 . 1385آذر  14تا  1385مرداد  9. موسسه تحقیقات علوم دامي كشور. " SASنرم افزار آماري " -2

 . 1385بهمن  30تا  1385آذر  20. موسسه تحقیقات علوم دامي كشور. "فتو شاپ" -3

 . 1383. مركز آموزش نیروي انساني جهاد كشاورزي.بهمن "آموزش مباني ارزش افزوده زير بخش داميروري  " -4

 . 1383. موسسه تحقیقات علوم دامي كشور. دي ماه "كاربرد ماركرهاي مولکولي در ژنتیک و اصالح نژاد  " -5

 . 1387مرداد ماه  . موسسه تحقیقات علوم دامي كشور."كاربرد نانوتکنولوژي در بخش كشاورزي " -6

 . 1383. موسسه تحقیقات علوم دامي كشور. آذر ماه "آموزش آمار پیشرفته  " -7

 . 1383. موسسه تحقیقات علوم دامي كشور. دي ماه "استفاده از بیوتکنولوژي در تولیدمثل دام  " -8

 . 1384. مركز اصالح نژاد .آبان ماه  "پرورش گاومیش  " -9

به  18/03/1389تا تاريخ  17/03/1389ه تحقیقات علوم دامي كشور.از تاريخ موسس "مديريت فنآوري پیشرفته " -10

 ساعت. 12مدت 

 . 1389در ژنتیک و اصالح نژاد آبان ماه   Rكاربرد نرم افزار آماري  -11

به    1390دوره اموزشي آشنايي با كاربرد نانوسنسورها در شناسايي انفرادي دامها و فرايندهاي بیول اسفند ماه   -12

 اعتس 6مدت 
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 12به مدت   1390دوره اموزشي آشنايي با ساخت و كاربرد نانو فیلترها در فرآوري محصوالت لبني بهمن ماه   -13

 ساعت

 ساعت 24به مدت   1390آزمايشگاهي علوم دامي دي و بهمن ماه   دوره اموزشي آمار و احتماالت در طرحهاي -14

 ساعت 12به مدت   1390ه  دوره مقدماتي فوريتهاي پزشکي و كمک هاي اولیه.  اسفند ما -15

 ساعت 36به مدت   1390. مرداد و شهريور ماه   1دوره آموزشي روش تحقیق  -16

 ساعت 30به مدت    1390. مهر و آبان ماه   2دوره آموزشي روش تحقیق   -17

 ساعت 24به مدت   1390دوره اموزشي نقش ريزمغذي ها در سالمت انسانها. از مرداد تا آبان  -18

 ساعت 24به مدت    27/7/90لغايت 1/4/90ديني از تاريخ آسیب شناسي تربیت  -19

به مدت دو روز دوم و سوم  " ISIنحوه نگارش مقاالت انگلیسي بر طبق استاندارد بین المللي  "كارگاه تخصصي  -20

  1391اسفندماه سال 

دوره ساعت. كد  36به مدت  12/3/91لغايت 18/10/91از تاريخ  " تفسیر سوره فاطر "دوره اموزش عقیدتي -21

06/8159/02/1003 

ساعت. كد دوره  36به مدت  28/11/93لغايت 20/8/93از تاريخ  " 2تفسیرنمونه جلد "دوره اموزش عقیدتي -22

06/8872/02/1003 

به   04/12/93لغايت 20/8/93از تاريخ  " اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي "دوره اموزش عقیدتي -23

 B10-14048-93-01/1003/02/8671ساعت. كد دوره  18مدت

ساعت. كد دوره   12به مدت  24/04/94لغايت 31/03/94از تاريخ  " سوره عنکبوت "دوره اموزش عقیدتي -24

01/9523/02/1003 

 01/9456/02/1003ساعت. كد دوره  8 به مدت  13/04/94از تاريخ  " فرهنگ و مديريت جهادي "دوره اموزش  -25

 94/400/10633: بر اساس مجوز شماره 200/94/12308مصوبه 

ساعت. به استناد مصوبه  6به مدت  25/03/94تا   25/03/94از تاريخ  " اياخالقآ كاربردي و حرفه "دوره اموزش   -26

  13/04/94مورخ  12308/94/200شماره 

 ساعت. به استناد مصوبه شماره   8به مدت    7/11/94از تاريخ  " گردهمايي روز بز "دوره اموزش  -27

ساعت. به استناد مصوبه  8به مدت  8/7/94تا   8/7/94از تاريخ  " اي در كاراخالق حرفه يريت و مد "دوره اموزش  -28

  13/04/94مورخ  12308/94/200شماره  

ساعت. كد دوره  36به مدت   17/12/94لغايت  3/11/94از تاريخ  " 3تفسیرنمونه جلد "دوره اموزش عقیدتي -29

06/9539/02/1003 
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لغايت  20/10/95از تاريخ  " نحوه جستجو و تحلیل پتنت در منابع داخلي و بین المللي آشنايي با "دوره اموزشي -30

 1400/02/10958/01ساعت. كد دوره  8به مدت  20/10/95

ساعت. كد دوره  16به مدت  20/10/95لغايت  29/09/95از تاريخ  " معرفت شناسي اسالمي "دوره اموزشي -31

1400/02/86910/06 

 12/10/95از تاريخ  " با سامانه علم سنجي سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج كشاورزيآشنايي  "دوره اموزشي -32

 40/02/10999/01ساعت. كد دوره  4به مدت  12/10/95لغايت 

ساعت. كد دوره  16به مدت   28/02/95لغايت  27/02/95از تاريخ  " 1آشنايي با معارف اسالمي  "دوره اموزشي -33

01/10534/02/1003 

به  01/06/95لغايت  01/06/95از تاريخ  " (2مديريت علم اطالعات ويژه محققین و پژوهشگران) "دوره اموزشي -34

 12/6/951مورخ  95آ//180ساعت. شماره  6مدت 

 26/3/95از تاريخ  " روش آماري متا آنالیز در تجزيه و تحلیل داده ها در علوم دامي )فرا تحلیل( "دوره اموزشي  -35

 1400/02/9870/01اعت. كد دوره س 8به مدت   29/3/95لغايت 

ساعت.  8. به مدت 1395سیزدهم ارديبهشت ماه  " خود مراقبتي خانواده در راستاي اقتصاد مقاومتي "دوره اموزشي -36

 13/02/951مورخ  2413شماره 

 15/10/95لغايت  11/10/95از تاريخ  " (APOنظام تولید ناب براي بهبود بهره وري كشاورزي) "دوره اموزشي -37

 1004/02/10981/01ساعت. كد دوره  30( به مدت 16ه: )نمر

به مدت  1396دوم و سوم خرداد سال   "متوسطه–استقرار و بهره ور سازي مراكز آموزشي  "گواهي نامه آموزشي -38

 ساعت. كبنیاد توسعه مديريت 16

لغايت  17/05/95ريخ در تا " آشنايي با اپلیکیشن هاي كشاورزي و كاربرد آن در انتقال يافته ها "دوره اموزشي -39

 60/02/11409/01ساعت. كد دوره  30( به مدت 16)نمره:  15/10/95

به   7/2/95لغايت  6/2/95از تاريخ  " آشنايي با ضوابط و مراحل تاسیس شركت هاي دانش بنیان "دوره اموزشي -40

 1400/02/9804/01ساعت. كد دوره  8مدت 

 20/02/11765/05ساعت. كد دوره  8به مدت  26/6/96يخ در تار " مديريت بز و تولیدات بز "دوره اموزشي -41

ساعت. كد دوره  12به مدت  22/8/96لغايت  21/8/96از تاريخ  " ساختار نظام جهاني "دوره اموزشي -42

110/02/11485/06 

ساعت. كد دوره  12به مدت  9/8/96لغايت  8/8/96از تاريخ  " روش تحلیل سیاسي "دوره اموزشي -43

40/02/11487/06 
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به مدت  24/10/96لغايت  24/10/96از تاريخ  " اشنايي با رهیافت ها و روش هاي انتقال يافته ها "اموزشي دوره -44

 60/02/12115/01ساعت. كد دوره  8

ساعت. كد دوره  12به مدت  2/8/96لغايت  1/8/96از تاريخ  " جريان شناسي سیاسي "دوره اموزشي -45

40/02/11486/06 

ساعت.  8به مدت  25/6/96لغايت  25/6/96از تاريخ  " ر نشخواركنندگان كوچکانتخاب ژنومي د "دوره اموزشي -46

 20/02/11766/01كد دوره 

ساعت. كد  8به مدت  16/7/96لغايت  16/7/96از تاريخ  " آموزش كاربردي پهباد)موقعیت مکاني( "دوره اموزشي -47

 70/02/11768/06دوره 

 

48- National training courcse on Lean Production Systems in Agribusiness to Improve the Productivity 

and sustainability of SME Agribusiness. Karaj,Iran.31 Dec.2016- 4 jan.2017 

49- International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA).”Goat production and 

management”. Animal science research institute of Iran, Karaj. 17 Sept.2017  

50- International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA).”Genomic selection in 

small ruminants”. Animal science research institute of Iran, Karaj. 17 Sept.2017  
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 ، مؤسسه تحقیقات علوم دامي كشور.ت پرورش دام و طیورهاي مديريبخش پژوهشرئیس   -1

 .عضو شوراي پژوهشي مؤسسه تحقیقات علوم دامي كشور -2

 عضو شوراي هماهنگي مؤسسه تحقیقات علوم دامي كشور.  -3

 .مؤسسه تحقیقات علوم دامي كشورفني  –عضو كمیته علمي  -4

 2017رئیس كمیته اجرايي همايش بین المللي روز جهاني بز  -5

 اي موسس و عضو هیئت مديره صندوق حمايت از توسعه پژوهش و فناوري در بخش كشاورزياز اعض -6

 2017عضو و دبیر كمیته برنامه ريزي و راهبري همايش بین المللي روز جهاني بز  -7

سنتز نژادهاي بز مقاوم و پرتولید مناطق سردسیري و  "عضو و دبیر كمیته فني و برنامه ريزي طرح كالن  -8

  "گرمسیري ايران
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هاي مديريت پرورش دام و طیور. مؤسسه تحقیقات علوم دامي عضو و دبیر شوراي فني بخش پژوهش -9

 دار(.)ادامه 1378كشور.كرج. از 

 1394تا  1388عضو و دبیر شوراي پژوهشي مؤسسه تحقیقات علوم دامي كشور.كرج. از  -10

 1394تا  1388عضو و دبیر شوراي هماهنگي مؤسسه تحقیقات علوم دامي كشور.كرج. از  -11

عضو كمیته تدوين برنامه راهبردي تحقیقات حفظ ذخاير ژنتیکي دامي كشور. مؤسسه تحقیقات علوم دامي  -12

  كشور.

عضو كمیته تدوين برنامه راهبردي افزايش كمي و كیفي پايدار گوشت قرمزكشور. مؤسسه تحقیقات علوم  -13

  دامي كشور.

ت و شیر كشور. مؤسسه تحقیقات علوم دامي عضو كمیته تدوين شناسايي مناطق مستعد توسعه گوش -14

 كرج.  كشور.

 .1384عضو پانل مقاالت بخش دام و آبزيان. چهارمین همايش ملي بیوتکنولوژي.كرمان. مردادماه  -15

 عضو كمیته فني ملي توسعه پرورش و اصالح نژاد شتر كشور -16

 1391فرودين  30و29عضو كمیته فني اولین كنگره ملي شتر. مشهد مقدس  -17

 نیب يهاشيمركز هما ران،يا کیكنگره ژنت نیو چهاردهم يالملل نیكنگره ب نیدوم كمیته علميعضو   -18

 1395خرداد  3 يال 1ي. بهشت دیدانشگاه شه يالملل

 

 

 عضويت رد انجمن اهي علمي
 (IBSانجمن بیوتکنولوژي ايران ) -1

 (IGSانجمن ژنتیک ايران ) -2

 ي اسالمي ايران.سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبیعي جمهور -3

 (ISASانجمن علمي علوم دامي ايران ) -4

 جامعه متخصصین علوم دامي ايران -5
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 سخنرانيهاي علمي
سالن گفتگو،  "شال يهاشیم دمثلیبر تول نگیفالش رهیدر ج 3-و اُمگا 6-چرب اُمگا يدهایمنابع اس ریتأث " -1

 ) با درجه عالي(. 1395تحقیقات علوم دامي كشور. اسفند 

.آمفي تئاتر مؤسسه تحقیقات "در گاوهاي هلشتاين تحت پوشش مركز اصالح نژاد  CD18ولکولي ژن بررسي م " -2

 ) با درجه عالي(. 1381علوم دامي كشور. شهريور 

. آمفي تئاتر مؤسسه تحقیقات علوم دامي كشور. شهريور "مقايسه توان پرواري شترهاي تک كوهانه و آمیخته " -3

 . ) با درجه خیلي خوب(.1383

) 1383اسفند . -.آمفي تئاتر مؤسسه تحقیقات علوم دامي كشور"ررسي چندشکلي ژن ليتین در گاوهاي سرابيب" -4

 با درجه خیلي خوب(.

5- Effects of feedlot duration and sex on carcass characteristics of Kalkoohi dromedary camels. “ 61th Annual Meeting of 

the European Association for Animal Production” .Heraklion, Greece  23 -27 August, 2010. 

توسعه  يهمايش مل" كوهي*دوكوهانه(اثرات طول مدت پروار و جنس بر خصوصيات الشه شترهاي آميخته )كل " -6

 . دانشکده كشاورزي دانشگاه گنبدكاووس.رانيپرورش شتر ا

7- Non-invasive prenatal diagnostic test for Holstein cattle fetal sex using cell-free DNA. Second 

International & Fourteenth Iranian Genetics Congress.may.21-23-2016.the winner of best oral 

presentation. 

 

 اهداوري
 دار(.هاي تحقیقاتي مؤسسه تحقیقات علوم دامي كشور )ادامهبررسي و داوري گزارش نهايي طرحها و پروژه   -1

بررسي پروپوزال پروژه ها و طرحهاي تحقیقاتي بخش پژوهشهاي مديريت پرورش دام و طیور مؤسسه تحقیقات    -2

 دار(.علوم دامي كشور )ادامه

 دار(.بررسي و داوري مقاالت نشريه جهان داميروري )دو ماهانه تخصصي علوم دامي و بیوتکنولوژي( )ادامه -3
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 وريايش علمي كتاب 
.ناشر موسسه تحقیقات علوم 1387. جواد توكلیان."خاير ژنتیکي دام و طیور بومي ايراننگرشي بر ذ" -1

 دامي كشور. 


