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.مجری: (98-1400)آلپاین و تعیین ویژگی های کیفی آن-مهابادی F1ساخت نوشیدنی کفیر از شیر بز آمیخته  .3

ناصر تیمورنژاد، سید فضل ا.. موسوی پور و رامین علیوردی ،زهرا عبادیامیررضا شویکلو؛ الهام تیمورنژاد، 
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كمالپور،  ،.، زعباديمجري: صالحي، .گوسفند چرم و كراست پلت، ويژگي هاي بر بنتونیت پودر مصرف اثر .17
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 خاصطرح  –و روزبهان ، پاپي، اكبري، عزيزيعباديفضايلي،
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، م.صالحي، ز. عباديا. عباسي، ع. آقا شاهي، (. مجری:89-92)تبديل ضايعات میوه و تره بار به خوراك دام  .23
 طرح خاص مالي و ن. تیمورنژاد.ه. لطف الهیان ، م.ع. ك

تعیین سطح مطلوب استفاده از محصول نهايي خط تبديل ضايعات میوه و تره بار به خوراك دام در تغذيه بره  .24
نژاد، ، آقاشاهي، مقصوديعباديفر،بابايي، ا. عباسي،م.ع. عباسي،زاهدي(. مجری:89-91) هاي نر پرواري

 .طرح خاصي كله سر،باغجري، غفاري وكیكاووسيامیني، تیمونژاد، رياضي، پورآزاد، اكبر
بررسي اثر تغذيه اي محصول نهايي خط تبديل ضايعات میوه و تره بار به خوراك دام بر تولید كمي و كیفي  .25

 عبادي، ،صالحي، ا. عباسي، م.ع. عباسي، طاهرپور،انصاري(. مجری: 89-92) الیاف و پوست بره هاي نر

 . طرح خاص،افشار و كمالپورتیمورنژاد، پاپي، پورآزاد 
غالمي،  -صالحي(. مجری: 89-92) اثر شكل فیزيكي خوراك بر خصوصیات پشم و پوست بره هاي نر كلكوئي .26

 . طرح خاصاسدي،پاپي،افشار و كمالپور عبادي،انصاري، 
زهرا مجري مسئول: (. 91-94) هاي نر كلكوييبررسي اثر شكل فیزيكي خوراك بر كیفیت گوشت  بره .27

 طرح خاصحسین غالمي، فضايلي، صالحي، پاپي، موسوي پور، سامي و اسدي الموتي. ،يعباد

بررسي نحوه تولید و تغییرات میكربي و فیزيكو شیمیايي پنیر سیامزگي طي دوران رسیدن به منظور  .28
 ز.مهدوي، مرادي، قرباني، بابايي، تركاشوند، (. مجری: 89-91) دستیابي به امكان تولید نیمه صنعتي آن

 .ن. واسجي، موسوي پور، میرمهدوي چابك ،عبادي
اي محصول نهايي خط تبديل ضايعات میوه و تره بار به خوراك دام  بر كمیت و كیفیت گوشت بررسي اثر تغذيه .29

نیا، آقاشاهي، تیمورنژاد، صالحي، موسوي، عباسي، امیري ا. عبادي.ز.(. مجری: 89-92) گوسفند پرواري
  .سامي و پورآزاد

. حسي الكتريكي و روشهاي مختلف ذبح اسالمي )بريدن سر و نحركردن( بركیفیت گوشت شترمرغبياثر  .30

 (.ابالغ نشده-)مصوب  عباديز. مجري: 
 و..... ز. عبادیچگینی، ش. (. مجری: 92-89) ارزيابي راندمان الشه و خصوصیات شیمیايي گوشت شترمرغ .31



در گوشت وآاليشهاي خوراكي دامهاي استان  بررسي تاثیرجنگ خلیج فارس بر وضعیت فلزات سنگین .32
مشايخي،كبیري م. چرخابي،ا. يوسفي،م. فضايلي،ح.  ،عباديز. (. مجری:87-92) خوزستان و بوشهر

 . طرح خاصكوچكي سامي وک. فرد،بابايي،
تعیین كیفیت و تركیبات شیمیائي گوشت شتر پروار شده تك كوهانه و آمیخته )دو كوهانه و تك كوهانه(  .33

 ، ف.سرحدی، ف. عقابی و س.ف. موسوی پور.ز. عبادیمجري:(.88-18)

تعیین میزان آلودگي میكروبي ثانويه الشه گاو و گوسفند دركشتارگاههاي صنعتي و سنتي وتاثیر آن بر  .34
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آذرماه. دانشححكده  23شححهري و صححنعتي در تغذيه دام، طیور و آبزيان.اسححتفاده از پسححماندهاي كشححاورزي، 
 كشاورزي دانشگاه تبريز.
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. ارزيابي خصححوصححیات الشححه 1390، مهناز صححالحي، نادراسححد زاده و حمید رضححا مهدوي عادلي.زهرا عبادي .37
 16. نخستین سمینار ملي مديريت پرورش دام و طیور در مناطق گرمسیر. ((Dromedaryشتر تك كوهانه 

 شهريورماه. دانشگاه باهنركرمان.
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 جوایر و افتخارات

نگهداري انواع پوست تازه دام"، سازمان ثبت اسناد و امالک ثبت اختراع "استفاده از بنتونیت در  .1
 و صنعتي ايران.، دارای تائیديه علمی سازمان پژوهشهاي علمي(1395)کشور

ثبت اختراع "تولید پروتئین حیواني)كرم خاكي( با استفاده از پسماندهاي كشاورزي و صنعتي بمنظور   .2

، دارای تائیديه علمی سازمان (1386) تها و مالكیت صنعتيتغذيه دام، طیور و آبزيان"، اداره كل ثبت شرك
 و صنعتي ايران )داخل کشور(.پژوهشهاي علمي

 (.1386تقدير و تشكر از ثبت اختراع از طرف رياست محترم موسسه تحقیقات علوم دامي كشور ) .3
روز جهانی تخم دبیر همایش  -معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزیتقدیرنامه  .4

 (.1397مهرماه) مرغ
 (.1397مهرماه ) دبیری همایش و عضو ستاد برگزاری همایش روز جهانی تخم مرغ .5

همایش پوست و چرم و الیاف اولین اجرایی و  های علمیمسئول دبیرخانه و عضو کمیته .6

 (.1379)اسفندماه



دستیار وزیر جهاد –منشور حقوق شهروندی در حوزه زنان و خانواده  نامه فعالیت در زمینه گواهی .7
 (.1397کشاورزی در امور حقوق شهروندی )

 .(تا بحال 1394)از سال  جهاد کشاورزی وزارت کمیسیون امور بانوانتقدیر نامه از  .8
 (.1383كمیسیون امور بانوان فرمانداري كرج )تقدیر نامه از  .9

 (.1389خرداد ماه سال ) پژوهشي در اولین نمايشگاه بانوي سرافراز ايرانيارائه و معرفي دستاوردهاي  .10

 (. 1386همكار نمونه تحقیقاتي موسسه تحقیقات علوم دامي كشور) .11
 (. 1382كارشناس نمونه موسسه تحقیقات علوم دامي كشور) .12

 (.1385) تقدير و تشكر از طرف شوراي غذا و تغذيه كشور .13
 (.1373) اسالميدانشجوي ممتاز دانشگاه آزاد  .14

 

 

 سوابق اجرایی
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