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 اصالح نژاد گروهی گوسفندان مغانی با مشارکت بهره برداران.4
 توسعه سامانه بهرهور روستایی پروش گوسفند در استان اردبیل.5
) حفاظت و اصالح نژاد گوسفند زل (فاز اول.6
 بررسی اثر نانو روی و نانو اکسید روی در رقیق کننده انجماد اسپرم بر فراسنجههای کیفی اسپرم در گوسفند و بز.7
 مقایسههه اقتصههادی پرورش گاومیشهای بومی با گاومیش های آمیخته نسههل اول و دوم (بومی × اسههپرم گاومیش.8
ایتالیایی) در استان اردبیل
 ارزیابی عملکرد تولیدی گاومیشهای بومی و گاومیش های آمیخته( بومی × ا سپرم گاومیش ایتالیایی) در ا ستان.9
اردبیل
 بررسی اثر نانو روی و نانو اکسید روی در رقیق کننده انجماد اسپرم بر فراسنجههای کیفی اسپرم در خروس.10
یخگشایی- بررسی اثر نانو اکسید روی بر کیفیت اسپرم قوچ پس از فرایند انجماد.11
یخگشایی- بررسی اثر نانو اکسید روی بر کیفیت اسپرم خروس پس از فرایند انجماد.12
یخگشایی- بررسی اثر نانو روی بر کیفیت اسپرم بز پس از فرایند انجماد.13
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