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اسههپرم گاومیش × های بومی با گاومیش های آمیخته نسههل اول و دوم )بومی مقایسههه اقتصههادی پرورش گاومیش .8
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 اردبیل
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 یخگشایی-اسپرم خروس پس از فرایند انجمادبررسی اثر نانو اکسید روی بر کیفیت  .12

 یخگشایی-بررسی اثر نانو روی بر کیفیت اسپرم بز پس از فرایند انجماد .13



 استفاده از آنتی اکسیدان هدفمند میتوکندریابی در انجماد اسپرم خروس، گوسفند و بز .14
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 تألیف و ترجمه کتاب

(. حمید کهرام، رضا مسعودی. 2010در نشخوارکنندگان و شترسانان ) تولیدمثلی اطلس کاربردی سونوگرافی .1

 (واکسن و سرم سازی رازیموسسه )انتشارات 



موسسه واکسن و سرم (. حمید کهرام، رضامسعودی. )انتشارات 1994)فائو  یی برای کارکنان امور بهداشت دامراهنما .2

 (سازی رازی
 

 راهنمایی و مشاوره پایان نامه

 تبریز( دانشگاه-راهنمایی رساله دکتری: بررسی اثر آنتی اکسیدان هدفمند میتو کندریایی.... )فاطمه زارعی .1

 دانشگاه اراک( -... )محمد جواد کریمیکسید رویااثر نانو یبررسپایان نامه کارشناسی ارشد:  راهنمایی .2

 دانشگاه اراک( -... )نجمه سنوریاثر نانو روی یبررسمشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد:  .3
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