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 اثر مکمل کروم بر توان تولید، ترکیب الشه و متابولیسم گلوکز در بره های پرواری  :عنوان رساله
1371 – 1375 

علوم دامی کارشناسی ارشد  
 دانشگاه تهران

 باز گاوهای هلشتاین شیرده-آنیون جیره بر توان تولید و وضعیت اسید-اثر تعادل کاتیون :عنوان رساله
1368 – 1371 

ندسی دامپروریمه کارشناسی  
  دانشگاه تهران

 مختلف الیزین بر عملکرد جوجه های گوشتی اثر سطوح: عنوان رساله
 

االت چاپ شده در نشریات داخلیمق  

. تاثیر سطوح مختلف مولتی آنزیم 1396و ح. غالمی.  ع. مصطفی تهرانیرضائی، م.، م. زاهدی فر،  -1

پذیری یونجه خشک. نشریه علوم دامی )پژوهش و  ناتوزایم پالس بر قالبلیت هضم، تخمیرپذیری و تجزیه

 .218-207، صفحه 114سازندگی(، شماره 
. اثر سطوح مختلف کنسانتره جیره بر عملکرد رشد، مصرف 1396. علی مصطفی تهرانیپاپی، ن. و  -2

 2، شماره5خوراک و ترکیب بافت الشه بره های نر پرواری شال. نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان،دوره 
 .69-59ه صفح

 نیاثر پروتئ .1395. یتهران یمصطف .ع ی والموت ییرزایم .ر.ح کخواه،ین .امانلو، ع. ح ، .س.سی، موسو -3
 یها شیم یمنیو پاسخ ا یخونی بر عملکرد، فراسنجه ها شیزا رامونیپ رهیدر ج سمیقابل متابول

 .430-413، صفحه 3، شماره 18دوره  ،دامي ی. نشريه تولیداتافشار

 

اثر كاهش . 1395، ح.ر. میرزائي الموتي. ع. مصطفي تهرانيس.س.، ح. امانلو، ع. نیكخواه،  موسوي، -4

لكرد میش هاي مپروتئین قابل متابولیسم همراه با افزودن لیزين و متیونین محافظت شده شكمبه اي بر ع
 .102-89، صفحه 1شماره ،47، دوره نشريه علوم دامي ايران. آبستن افشاري

 

ارزيابي وضعیت عناصر معدني در خاك، علوفه و خون . 1395. و ه. جعفري. ي، عصطفي تهرانم -5

-25، صفحه 17، شماره فصلنامه تحقیقات كاربردي در علوم دامي. گوسفندان منطقه مهران در استان ايالم

34 . 

 

بررسي وضعیت برخي عناصر معدني در خاك، علوفه . 1394. و س.م. حسیني. مصطفي تهراني، ع  -1
، شماره فصلنامه تحقیقات كاربردي در علوم دامي. دام هاي منطقه شادگان در استان خوزستانو خون 

 .90-81، صفحه 15

بررسي تأثیر مكمل نیاسین بر تولید و . 1393وري. ن، م. قدمي و م. ع. مصطفي تهرانيكالنتر، م.،  -2
 .30-23، صفحه 1ه ، شمارنشريه پژوهش در تغذيه دام. تركیب شیر گاوهاي هلشتاين در استان قم
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اثر . 1392. ع. مصطفي تهرانيآقازيارتي فراهاني، ن.، ح. امانلو، ه. منصوري، ح.ر. میرزائي و  -3
پژوهشهاي علوم دامي . هاي پرتولید هلشتاينوجايگزيني يونجه خشك با سیالژ يونجه در جیره هاي گا

 .343-325، صفحه 4، شماره ايران

و و. قاسملو.  ع. مصطفي تهرانيس. ع. حسینی،  عیدی وندی، س.، ع. مهدوی، ف. علمي، -4

. اثر آنزیم های پکتیناز، سلوالز و همی سلوالز بر عملکرد و قابلیت هضم جیره غذایی در جوجه 1391
 .22-13، صفحه 92های گوشتی. مجله پژوهش و سازندگی )نشريه دامپزشكي(، شماره 

 دوره. مجله جهان دامپروری، نر یدام ها دمثلیها در تول یزمغذیقش ر. ن1389. تهراني، عمصطفي -5
 .23-21، صفحه 29، شماره 7

. اثر شکل فیزیکی 1388، ح. فضائلی، م. بابائی و ا. اکبری کله سر. تهرانيمصطفي ع.پاپی، ن.،  -6
 .15-7صفحه ، 10فصلنامه پژوهشهای علوم دامی، شماره خوراک بر عملکرد بره های نر پرواری. 

تاثیر عناصر معدني كم نیاز  و ويتامین ها بر وضعیت سالمتي گاوهاي . 1388تهراني، ع. مصطفي   -7
 .19-18، صفحه 28، شماره 6 دوره. مجله جهان دامپروری، شیري در دوره انتقال

، شماره 6 دوره. مجله جهان دامپروری، كبالت در تغذيه نشخواركنندگان. 1388. تهراني، عمصطفي -8
 .14-12، صفحه 26

، 23، شماره 5 دوره. مجله جهان دامپروری، واناتیتنش در ح صیتشخ. 1387 .تهراني، عمصطفي -9
 .35-34صفحه 

. مجله جهان دام هی( در تغذnanoclay) ینانوکل یامکان سودمند. 1387تهراني، ع. مصطفي -10
 .35-32، صفحه 24، شماره 5 دورهدامپروری، 

. مجله جهان دامپروری، یریش یاگاوه دیها در تنش و تول یزمغذینقش ر. 1387تهراني، ع. مصطفي -11
 .16-10، صفحه 25، شماره 5 دوره

فصلنامه . بزها یمواد معدن اجاتیاحت یابیدر ارز ریاخ یها شرفتیپ. 1386تهراني، ع. مصطفي -12
 .126-121صفحه ، 3پژوهشهای علوم دامی، شماره 

آب  نیو تأم تیفیک. 1386. ع.م. کبیری فرد و م. دشتی زادهتهراني، مصطفي ع.صادقی، س.ا.،  -13
 .139-127، صفحه 3. فصلنامه پژوهشهای علوم دامی، شماره بزها یبرا

، 5 دوره. مجله جهان دامپروری، آيا حیوانات "عقل تغذيه اي" دارند؟. 1386تهراني، ع. مصطفي -14
 .64-62، صفحه 19شماره 

، 5 دورهری، . مجله جهان دامپرویریش یگاوها یدر بارور هینقش تغذ. 1386تهراني، ع. مصطفي -15
 .39-33، صفحه 21شماره 

، 3 دوره. مجله جهان دامپروری، مكمل هاي خوراكي : نمكهاي معدني. 1384تهراني، ع. مصطفي -16
 .13-11، صفحه 12شماره 

. مجله جهان نقش مواد معدني كم نیاز در سیستم ايمني بدن دام. 1384تهراني، ع. مصطفي -17
 .30-26، صفحه 8، شماره 2 دورهدامپروری، 

، صفحه 5، شماره 2 دوره. مجله جهان دامپروری، شیر بز در تغذيه انسان. 1383تهراني، ع. مصطفي -18
41-35. 

. مطالعه تجربي كارايي 1383.، ا. زارع شحنه، غ. ر. قرباني، و س. ا. میرهادي. تهراني، عمصطفي -19

مپزشكي دانشگاه مكمل هاي آلي . معدني كروم در تغذيه بره هاي پرواري شال. مجله دانشكده دا
 .331-325، صفحه 4، شماره 59تهران، جلد 

آنیون جیره غذايي بر توان -. آثار توازن كاتیون1379، و پ. جامعي. تهرانيع. مصطفينیكخواه، ع.،     -20
 .599-591، صفحه 3، شماره 31تولیدي گاوهاي شیرده. مجله علوم كشاورزي ايران، جلد 

 

 

 

 

المللی مقاالت چاپ شده در نشریات بین  



  
1. Mousavi, S.S., H. Amanlou, A. Nikkhah, H.R. Mirzaei Alamouti, and A. Mostafa Tehrani. 

2016. A.M.Performance, Health Status, and Colostrum Yield ofTwin‐Bearing Afshari Ewes as 
Well as Growth and Survival of Their Offspring are not Affected by Increasing Dietary 

Metabolizable Protein in Late Pregnancy. Iranian J. Applied Anim. Sci. 6 (2). 349-359. 
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3. Shamsoddini, M. M. Salehi, A. Mghsoudi, A. Mostafa Tehrani, F. Mirzaei and S.M. Seyed 
Momen. 2012. Effect of sex and rearing system on the quality and mineral content of fiber 
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or chromium chloride. Small Ruminant Research, 63 (1-2): 12-19. 

 

 

 

  پروژه های تحقیقاتی

 

علي و  اسدزاده، ن. صفائي، ا.ر. افتخاري، م. حسیني، س.ع. حسیني، س.ه. رضائي، ع.ر.، م. آقاشاهي -1
.  استفاده از ضايعات خشک شده محصوالت لبني در خوراک استارتر گوساله. 1399. مصطفي تهراني

 .57661 ه ثبت :لوم دامي كشور، شمارگزارش نهايي طرح تحقیقاتي، مؤسسه تحقیقات ع

 اسدزاده،ن.  ،یبنابازم.ح.  ،یآقاشاهئی، ع.ر. رضام.  ان،یخان لیاسماعتیموری، ع.ر.، م. نظام دوست، س.  -2

 یمصطف یعلزاده،  یزکس. فر،  یزاهدم.  ،یبارفروش یواهر. جه ،یآباد تاجن.  ،یرصادقیامم. 
. شاد ینوری و م.ر. کرمح.  ،یساجدع.ا. بروفه، ک.  مونژاد،یتن. لو،  کیشوا.ر.  ،یدآبادیس ح.ر. ،یتهران

، مؤسسه تحقیقات علوم دامي علمیی. گزارش علوم دام قاتیبرنامه استراتژيک موسسه تحق. 1398
 .57190كشور، شماره ثبت : 

و  رحماني، ا. علیزاده قمصري، ا.ح. ع. مصطفي تهراني، صفائي، ا.ر. حسیني، ع.ر.، س.ع. آقاشاهي -3
و  یمنیا ،یخون یبر عملکرد، فراسنجه ها ندریبا نیبه توکس کیوتیب یافزودن پر ریتاث .1398 .تیموريع.ر. 

گزارش نهايي طرح . B1 نیآلوده به آفالتوکس یها رهیشده با ج هیتغذ یگوشت یدستگاه گوارش جوجه ها
 .56045 تحقیقاتي، مؤسسه تحقیقات علوم دامي كشور، شماره ثبت :

ع. مصطفي موسوي پور، ، س.ف. علیزاده قمصري، ا.ح. حسیني ، س.ع.لطف الهیان، ا.، ه. يعقوبفر -4
و م. وادي سیگارودي ، ف. جطاهري پور ، ج.گلبخت، ع.ر. کوچکي، ع.ر. باغجري، ا. سامي، ک. تهراني

فراسنجه  ،یعناصر معدن یفراهم ستیو مخمر بر عملکرد، ز ایاثر سبوس گندم، پوسته سو. 1398. عاملي
گزارش نهايي طرح تحقیقاتي،  ی.گوشت یالشه جوجه ها یو ماندگار تیفیک و یمنیپاسخ ا ،یخون یها

 .55765 مؤسسه تحقیقات علوم دامي كشور، شماره ثبت :

، م. سالمي، ع.ر. اآقاشاهي، ع.ر. ادقي پناه، ا.ح. صرضائي، م. رضائي طالشي، ا.ر.، س.ع.ا. صفائي -5

کاهش  قاتیبرنامه تحق نیتدو .1398 .رضائي ارميو م.ر.  رحمتیان، ر. ع. مصطفي تهراني، گودرزي
گزارش نهايي طرح تحقیقاتي، مؤسسه تحقیقات  ی.مرتبط با رشته علوم دام یگلخانه ا یانتشار گازها

 .56092 علوم دامي كشور، شماره ثبت :

 وسف، م. ینعمتي، س.ا. ساورسفلي، س. رضائي، م. ع. مصطفي تهراني، کیخا صابر، ح.، م. غالمي -6

 ازیمورد ن یتوازن مواد خوراک تیبررسي وضع .1398. لوخاني نیارکيو ص. ج میري، خ. اسيعب، م.ع. اللهي
گزارش نهايي طرح تحقیقاتي، مؤسسه تحقیقات علوم دامي كشور،  .و بلوچستان ستانیاستان س یدامها

 .55892 شماره ثبت :

 یبررس. 1398ی. صابر و ع. مورنژادیت، ن. ع. مصطفي تهرانيی، عباسیی، ا.ف. رضازاهدی فر، م. م.  -7

گزارش نهايي طرح تحقیقاتي، مؤسسه . دوزیشکمبه در گوسفندان مبتال به اس یها تیمتابول راتییتغ
 .56365تحقیقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 

 ییارزش غذا نییتع. 1397فر. زاهدي و م.  ع. مصطفي تهراني، رضائي، م. میرصادقي، ح.، م. االميغ -8
. گزارش نهايي طرح تحقیقاتي، مؤسسه تحقیقات علوم در استان البرز یوم علوفه اارقام مختلف سورگ

 .53997دامي كشور، شماره ثبت : 



ا. فتاح نیا، ف. عباسپور، ، ی. ورمقاني، ص.ع. ع. مصطفي تهراني، فضائليجعفری،. ه.، ح.  -9
تیلن گلیكول برعملكرد تولید اثر میوه بلوط با و بدون پلي ا. 1397. خطیب. ج.ع.  شیرخاني، م. پورملكشاهي

. گزارش نهايي طرح تحقیقاتي، مثلي، فراسنجه هاي خوني و پاسخ ايمني بزهاي ماده بومي استان ايالم
 .54802مؤسسه تحقیقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 

 و م. میرزايي الموتيح.ر. نیكخواه، ع. امانلو، ، ح. نعمتيم.ح. ، ع. مصطفي تهرانيموسوی، س.س.،  -10
اثر سطوح مختلف پروتئین قابل متابولیسم متوازن شده براي اسید آمینه هاي ضروري در . 1397. حسیني

. گزارش نهايي طرح تحقیقاتي، مؤسسه اواخر آبستني بر تولید شیر و وضعیت ايمني میش هاي افشاري
 .53504تحقیقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 

ع. مصطفي رضائي، م. ، اشاهيآقع.ر.  بابائي،م. اهدي فر، ، م. زيمیرهادغالمی، ح.، ح. فضائلی، س.ا.  -11
برآورد پروتئین قابل هضم و متابولیسم مواد خوراكي موجود در  .1397ی. عباسا.ف.  و عقوبفر، ا. یتهراني

. گزارش نهايي طرح تحقیقاتي، مؤسسه تحقیقات علوم دامي كشور، ايران بر اساس معادالت پیش بیني
 .53504شماره ثبت : 

 کیارگان داتیتول نهیدر زم یبخش علوم دام یو فن یقاتیتحق یها یتوانمند. 1396 .مصطفي تهراني، ع -12
، مؤسسه تحقیقات علوم دامي كشور، شماره ثبت علمیگزارش . توسعه آن یبرا یشنهادیپی و راهکارها

: 58555. 

اثر مكمل هاي . 1397ی. الهشمس ی و م. ورمقانی، ص.ع. جعفر، ه. ع. مصطفي تهرانيعباسپور، ی.،  -13

انرژي، پروتئین و مواد معدني متوازن بر خصوصیات كمي و كیفي پشم گوسفندان كردي گله هاي عشايري 
 .54817. گزارش نهايي طرح تحقیقاتي، مؤسسه تحقیقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : استان ايالم

و  مصطفي تهراني. عی، غالم، ح. پناه یصادق، ا.ح. اسدزادهی، ن. فروغ عامری، ن. ولرضائی، م.، ع.ا.  -14

 یدر دامها  یبه منظور بهبود بهره ور رخواریش یبزغاله ها نیآغاز رهیاستفاده ازج .1396ی. آقاشاهع.ر. 

. گزارش نهايي طرح تحقیقاتي، مؤسسه تحقیقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : استان کرمان ریعشا
52877. 

تعیین تركیب شیمیايي و قابلیت هضم كیاهان غالب منطقه . 1396. ع. مصطفي تهرانيپ. شاکری و  -15

. گزارش نهايي طرح تحقیقاتي، مؤسسه تحقیقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : زرند در استان كرمان
51893. 

تعیین ارزش نسبي زيست فراهمي منابع معدني اكسید و . 1396. ع. مصطفي تهرانيیعقوبفر، ا. و  -16
. گزارش نهايي طرح تحقیقاتي، مؤسسه تحقیقات علوم دامي جوجه هاي گوشتيسولفات منگنز در 

 .52094كشور، شماره ثبت : 

ی و کوچکی، ع.ر. رهادیمی، س.ا. غالم، ح. فر یزاهدی، م. مظفر، م. ع. مصطفي تهرانيترحمی، م.،  -17

. گزارش مناناستان س یدر علوفه هاي مراتع قشالق یعناصر معدن تیوضع نیتعی. 1396صفرزاده. م.و. 
 .52804نهايي طرح تحقیقاتي، مؤسسه تحقیقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 

، م.ر. مورنژادیتی، ن. آقاشاهئی، ع.ر. رضای، م. المی، ح. غمظفری، م. ترحم، م. مصطفي تهراني، ع. -18
ش نهايي . گزاراستان سمنان یالقییدر علوفه هاي مراتع  یعناصر معدن تیوضع نییتع . 1396 میرامینی.

 .52042 طرح تحقیقاتي، مؤسسه تحقیقات علوم دامي كشور، شماره ثبت :

تعیین زيست . 1395. رحیميو س.  مصطفي تهراني. ع، قنبري، ا. حسیني، س.ع. صحرائی، م. -19

گزارش نهايي طرح تحقیقاتي، مؤسسه  .فراهمي صدف معدني در جیره غذايي جوجه هاي گوشتي
 .49674 ره ثبت :تحقیقات علوم دامي كشور، شما

. عو  رضائي، م. تیموريع.  ،میرهاديس.ا. ، صادقيا.ح. لطف الهیان، ه. ، حسینيآقاشاهی، ع.ر.، س.ع.  -20
اثرات اسانس رازك بر عملكرد، فراسنجه هاي فیزيولوژيك و متابولیك در جوجه . 1395. مصطفي تهراني

 .49680امي كشور، شماره ثبت : . گزارش نهايي طرح تحقیقاتي، مؤسسه تحقیقات علوم دهاي گوشتي

 یدر دام ها یعناصر معدن تیوضع یبررس .1395. یجعفر. هو  حسیني.، س.م. مصطفي تهراني، ع -21

. گزارش نهايي طرح تحقیقاتي، مؤسسه تحقیقات علوم دامي كشور، فارس جیجنگ خل ریمناطق تحت تأث
 .49673شماره ثبت : 

. صادقي، ك.ه. كمالي، ما.ا. تشتي زاده، م. ي فرد، كبیرع.م. ، مصطفي تهراني. عصادقی، س.ا.،  -22

تعیین میزان فلزات سنگین در گونه هاي جلبكي غالب سواحل استان بوشهر . 1395. خاج .ح و سرطاوي

. گزارش نهايي طرح تحقیقاتي، مؤسسه تحقیقات علوم دامي تحت تاثیر آلودگي هاي جنگ خلیج فارس
 .49674كشور، شماره ثبت : 



و  زادهیمهد.م. سی، مهدوع.   عقوبفر،ی ا. ،یآقاشاه ع.ر. ،ییرضا م. ،یغالم، ح. اني، ع.مصطفي تهر -23
در حال رشد در بندر  یبره ها یمتوازن بر عملکرد و غلظت عناصر خون یاثر مکمل معدن. 1394ع. محمدی. 

ت : . گزارش نهايي طرح تحقیقاتي، مؤسسه تحقیقات علوم دامي كشور، شماره ثبگز استان گلستان
48783. 

و ا.  آقاشاهيع.ر.  ،مصطفي تهراني. عضائي، م. راليتي، ع. واسدزاده، غالمی، ح. ع. تیموری، ن.  -24
بهبود عملكرد تولیدي گله هاي گوسفند و بز عشايري حاشیه رودخانه كرخه با استفاده از . 1394. كردنژاد

ت علوم دامي كشور، شماره ثبت . گزارش نهايي طرح تحقیقاتي، مؤسسه تحقیقا  خوراك  كامل پلت شده
  :47538. 

حمد .ا. امنصوري، س. آقاشاهي، ه.ر. مهدوي، ع. شباني، ع. صابري، ع. فضائلي، عزاهدی فر، م.، ح.  -25
ابراهیمي . دو  میر بابايي.م. میر كمالي، س، س.م. مصطفي تهراني. عحسیني، س.ع.  میرهادي،

. گزارش نهايي طرح سته و استفاده از آن در تغذيه دامروش هاي بهینه سیلو كردن پوسته پ. 1394. میمند
 .48196تحقیقاتي، مؤسسه تحقیقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 

 ع. مصطفي و يئرضا. فر، م زاهدي. میرهادي، م.ا. گرامي، س. منصوري، ع. فضائلي، هغالمی، ح.، ح.  -26
برآورد انرژي قابل . 1393و ف. سیگارودی.  ، ا.ف. عباسی، م. بابائی، ن. تیموری نژاد، ک. رضایزدیهرانيت

. گزارش متابولیسم و خالص مواد خوراكي موجود در ايران بر اساس تركیبات شیمیايي و معادالت پیش بیني
 .46565نهايي طرح تحقیقاتي، مؤسسه تحقیقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 

. آقاشاهي، ن.ر. ع میري نیا،. اعباسي، س.ع. منصوري، م. ه زاهديفر،. تیموري، مرضائی، م.، ع.ر.  -27
پیش بیني . 1392و ا. یعقوبفر.  مصطفي تهراني. عغالمي، . قرباني، حش.  تركاشوند، .اسدزاده، ي

. گزارش نهايي طرح تحقیقاتي، مؤسسه تحقیقات توسعه جمعیت گاومیش از طريق مدل سازي در برنامه
 .44511علوم دامي كشور، شماره ثبت : 

. مصطفي تهراني. ع و فیاضي. نجاتي جوارمي، ج. عباسي، ا.ع. مشايخي، مزفولی، ب.، م.ر. طاهری د -28
تعیین هدف و ارايه استراتژي اصالح نژاد مناسب براي جمعیت گاومیش خوزستان با استفاده از شبیه . 1392

 ت :. گزارش نهايي طرح تحقیقاتي، مؤسسه تحقیقات علوم دامي كشور، شماره ثبسازي رايانه اي
44636. 

ی. ص.ع. ورمقانی و ، آقاشاهي .ر.ع ،يعقوبفر .المي، ا. غرضايي، ح .، ممصطفي تهراني .عجعفری، ه.،  -29
. بررسي وضعیت عناصر معدني در دام هاي استان ايالم تحت تاثیر جنگ خلیج فارس .1392عباسپور. 

 .44509 :گزارش نهايي طرح تحقیقاتي، مؤسسه تحقیقات علوم دامي كشور، شماره ثبت 

 .ر. ، عع. مصطفي تهرانيي، ئرضا. يعقوبفر، م. اهدي فر، ا. زمیرهادي، م .ا.فضائلي، سغالمی، ح.، ح.  -30

اثر شكل فیزيكي خوراك بر فراسنج هاي تخمیري و بافتي شكمبه، . 1392. اسدي الموتي. عو  آقاشاهي
نهايي طرح تحقیقاتي، مؤسسه  . گزارشرفتار خوراك خوردن و متابولیت هاي خون در بره هاي نر پرواري

 .44036تحقیقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 

س.ع.  ،ع. مصطفي تهرانيمیرهادي،  .ا.مقصودي نژاد، س. لطفي پور، قمهدیزاده، س.م.، م.ص.  -31

اثر پروبیوتیك بر عملكرد، مرفولوژي روده باريك و  خصوصیات  .1392. عامليو م.  صادقي پناه.ح. ا ،حسیني
 .43089. گزارش نهايي طرح تحقیقاتي، مؤسسه تحقیقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : بكالشه ك

. ور نژاد، نمتی، ن. ع. مصطفي تهراني عبادي،. انصاري، زح.ر. طاهر پور، صالحی، م.، ا.ف. عباسی، ن.  -32
بديل ضايعات بررسي اثر تغذيه اي محصول نهايي خط ت .1392. كمال پور. مو  افشار. پور آذر، م. پاپي، پ

گزارش نهايي طرح تحقیقاتي،  .میوه و تره بار به خورا دام بر تولید كمي و كیفي الیاف و پوست بره هاي نر
 .43979:  مؤسسه تحقیقات علوم دامي كشور، شماره ثبت

. اسدزاده، ش. آقاشاهي، ن.ر. امیري نیا، ع. منصوري، س. فر، ه زاهدي .تیموري، مترکاشوند، ی.، ع.ر.  -33
لبنیات با  بررسي امكان توسعه تولید .1392مهدوي عادلي.ر. ح و مصطفي تهراني .عمي، . غالاني، حقرب

 گزارش نهايي طرح تحقیقاتي، مؤسسه تحقیقات علوم دامي كشور، شماره ثبت ش.استفاده از شیر گاومی
 :42830. 

 .آقاشاهي، ن .ر.ا، عامیري نی .منصوري، س. فضائلي، ه. تیموري، حزاهدی فر،م.، م. رضائی، ع.ر.  -34
تعیین نیازهاي انرژي و . 1392. مصطفي تهراني .عد، ش. قربانی، ح. غالمی و تركاشون .اسدزاده، ي

گزارش نهايي طرح . پروتیین جمعیت گاومیش در طرح جامع توسعه پرورش گاومیش در استان خوزستان
 42619تحقیقاتي، مؤسسه تحقیقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 

. تیموري، ا.ر. ع امیري نیا، .منصوري، س .زاهديفر، ه. رضايي، م .عباسي، م .ع.مشاهی، ع.ر.، آقا -35
حسن صادقي .ح. ا و مصطفي تهراني .عغالمي،  .اسدزاده، ح. باني، ن. قرتركاشوند، ش. باسي، يع



زارش نهايي . گساماندهي جايگاه پرورش گاومیش و ارائه الگوهاي مطلوب توسعه در خوزستان. 1392. پناه
 .42833طرح تحقیقاتي، مؤسسه تحقیقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 

 .ع و مهديزاده .م.مهدوي، س. يعقوبفر، ع .آقاشاهي، ا .ر.رضايي، ع .غالمي، م .ح، مصطفي تهراني، ع. -36

گز اثر مكمل معدني متوازن بر عملكرد و غلظت عناصر خوني بره هاي در حال رشد در بندر. 1391 .محمدي
 .39533. گزارش نهايي طرح تحقیقاتي، مؤسسه تحقیقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : استان گلستان

، آقاشاهي.ر. غالمي، ع. میرهادي، ح.ا. ، سمصطفي تهراني. عزاهدي فر، م. م. زمانیان، رضائی، م.،  -37
ين هاي برتر شبدر ارزيابي عملكرد كمي و ارزش غذايي علوفه ال. 1391. ابراهیمي. د و اكبري رادق. 

 40290 گزارش نهايي طرح تحقیقاتي، مؤسسه تحقیقات علوم دامي كشور، شماره ثبت :. ايراني

، ضايي. رالمي، مح. غ، مصطفي تهراني. عوروزي، س. نحسیني،  .ع.لطف الهیان، س. هیعقوبفر، ا.،  -38

 نهیآم دیاثرات استفاده از اس یبررس. 1391. قاسملو. وو  پاپي. تجاسب، ن. سراج، ر.ج. توحیديان، مم.ت. 
 یبر عملکرد جوجه ها ییغذا یها رهی( در جAMEn, TMEnقابل سوخت و ساز ) یکل وقابل هضم و انرژ

 گزارش نهايي طرح تحقیقاتي، مؤسسه تحقیقات علوم دامي كشور، شماره ثبت :. نیآر هیسو یگوشت
40816 

. اكبريو س.م.  معارفي پورم.  یمور نژاد،تن. میري نژاد، . ش، مصطفي تهراني. عحسینی، س.م.،  -39
گزارش نهايي طرح تحقیقاتي، . بررسي وضعیت عناصر معدني در علوفه هاي مرتعي منطقه مارگون. 1391

 .42003 مؤسسه تحقیقات علوم دامي كشور، شماره ثبت :

اثر . 1391. عبدليو ع.ر.  آيت الهي مهرجردي.ح. پیري، م، ع. مصطفي تهرانيع. امامی میبدی، م.ع.،  -40

. گزارش نهايي طرح تحقیقاتي، مخلوط سیلو شده  ذرت و پوست و تفاله دانه انار بر عملكرد بزهاي شیرده
 .42004مؤسسه تحقیقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 

 .ر. پاپي، ا، ن. منصوريه. آقاشاهي، .ر. ، عمصطفي تهراني. عرضايي، . فضائلي، م. حغالمی، ع.،  -41
اثر شكل فیزيكي خوراك بر عملكرد پروار، قابلیت . 1391. اسماعیلي راد. ا و ابراهیمي. اكبري، د. صفايي، ا

. گزارش نهايي طرح تحقیقاتي، مؤسسه تحقیقات هضم جیره و میزان مصرف اختیاري خوراك در بره هاي نر
 .41998علوم دامي كشور، شماره ثبت : 

م. منصوري، ه. غالمي، ح. صادقي پناه، ا.ح. اهديفر، زم. هدوي، ع. محسیني، آقاشاهی، ع.ر.، س.ع.  -42
اثرات جايگزيني ذرت . 1391، س.ه. حسینی و س.ف. موسوی میرهاديا.  ،مصطفي تهراني. عرضايي، 

. گزارش نهايي طرح تحقیقاتي، به جاي جو بر تولید و تركیب شیر گاوهاي هلشتیان اوايل شیردهي
 .40819ثبت : مؤسسه تحقیقات علوم دامي كشور، شماره 

اثر مكمل مواد . 1391. معارفي پورو م.  آشتیاني.ح. رنجبري، ع.ر. ا، مصطفي تهرانيع.  ف.،، آذر فر -43
معدني )فسفر، سلنیوم، مس( بر عملكرد و خصوصیات الشه گوسفندان چراكننده از مراتع يیالقي مارگون 

یقات علوم دامي كشور، شماره . گزارش نهايي طرح تحقیقاتي، مؤسسه تحقتحت تاثیر جنگ خلیج فارس
 .40953ثبت : 

. كشاورز، ه. افضلي، ا. میرمهدوي، ما. رحیم آبادي، ا. ابرغاني، ، ا. مصطفي تهراني .عقربانی، ا.،  -44
اثر مكمل هاي تزريقي و خوراكي  . 1391. مهديزاده .مر و مازياا. سايبان، پ. حسین پور، ر. ان زاده، قده

. گزارش نهايي طرح تحقیقاتي، مؤسسه تحقیقات علوم اشتي استان گیالنسلنیوم بر عملكرد میش هاي د
 .41156دامي كشور، شماره ثبت : 

ی و م. غالمح.  زاده،یمهدس.م.  عقوبفر،ا. ی ان،یلطف اله، س.ع. حسینی، ه. مصطفي تهراني، ع. -45
الشه جوجه  تایبر عملکرد و خصوص ییغذا رهیدر ج یو معدن یاثر سطوح مختلف کروم آل. 1390یی. رضا

 .39533ی. گزارش نهايي طرح تحقیقاتي، مؤسسه تحقیقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : گوشت

مصطفي  .ع ژ. میرعبدالباقی، ،یرهادیس. ا. م ،ینیس. ع. حس ان،یس. م.، ه. لطف اله زاده،یمهد -46

بر  رهیدر ج یا هیو چند سو هیتک سو یها کیوتیاثرات استفاده از پروب یبررس .1390ی واسج .، نتهراني
ی. گزارش نهايي طرح تحقیقاتي، مؤسسه تحقیقات علوم دامي كشور، شماره گوشت یعملکرد جوجه ها

 .39429 ثبت :

ه. لطف الهیان، ا.  ،ع. مصطفي تهرانيغالمی، ح.، ا. ر. کوچکی، م. ع. نظری، ف. خراسانی، م. رضایی،  -47

تعیین ارزش غذايي و كربوهیدرات هاي غیر . 1390. میرهادی، ا. یعقوبفر، ع. ر. آقاشاهی و ع. ر. کوچکی
گزارش نهايي طرح تحقیقاتي، مؤسسه تحقیقات نشاسته اي الين هاي امیدبخش تريتیكاله در تغذيه طیور. 

 .52/90علوم دامي كشور، شماره ثبت : 

 یبایارز .1389ی. رهادیمس.ا.  و مصطفي تهرانيع.  ،یغالمح. زاهدي فر، س.م.ع.، م. مفیديان،  -48

گزارش نهايي طرح تحقیقاتي، مؤسسه ی. ریمناطق سردس ونجهی پیاکوت 17 یفیو ک یعملکرد کم
 .1587/89 تحقیقات علوم دامي كشور، شماره ثبت :



، م. رضایی، م. خجسته کی، م. یگانه پرست و ب. خاموشی. ع. مصطفي تهرانيکالنتر نیاستانکی، م.،  -49
نیاسین در جیره بر عملکرد گاوهای شیری. گزارش نهايي  . تأثیرسطوح محتلف مکمل آلی کبالت و1389

 .966/89طرح تحقیقاتي، مؤسسه تحقیقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 

مهدیزاده، س. م.، ه. لطف الهیان، س. ع. حسینی، ع. ا. قره داغی، س. ا. میرهادی، س. پزشکیان، ن.  -50

اثرات سطوح مختلف  .1389. هرانيع. مصطفي تواسجی، ژ. میرعبد عبدالباقی، ب. خاموشی و 
. گزارش نهايي طرح تحقیقاتي، مؤسسه تحقیقات علوم پروبیوتیک در جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی

 .317/89دامي كشور، شماره ثبت : 

. 1390. غالمي و ح. یصطفي تهرانع. م ،ینوروزس. حسیني، س.ع. ف الهیان، یعقوبفر، ا.، ه. لط -51

 یکل و قابل هضم و انرژ نهیآم دیبر اساس اس ییغذا یها رهیبا ج نیآر یگوشت عملکرد گله مادر یبررس
. گزارش نهايي طرح تحقیقاتي، مؤسسه تحقیقات علوم دامي كشور، (AMEn, TMEnقابل سوخت و ساز )

 .39348شماره ثبت : 

ع. مصطفي  عزیزی، ف.، ح. غالمی، ا. میرهادی،م. زاهدیفر، ا. یعقوبفر، ع. ر. آقاشاهی، م. رضایی، -52

ارزیابی کمی و تعیین ارزش غذایی علوفه هیبرید های ذرت . 1389، ر. جمشیدی و ع. ر. غفاری. تهراني
 .929/89گزارش نهايي طرح تحقیقاتي، مؤسسه تحقیقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : سیلویی. 

، ح. غالمی، مصطفي تهرانيع. یعقوبفر، ا.، س. ا. میرهادی، م. برازجانی، ه. لطف الهیان، م. زاهدیفر،  -53

م. رضایی، ف. امینی، ن. پاپی، ع. تجاسب، ع. کوچکی، م. کیکاووسی، ا. باغجری، ع. ا. جوان و ف. جوادی 

. تعیین ترکیبات شیمیایی مکمل غذایی تفتان شیمی و اثرات استفاده از آن بر عملکرد 1389سیگارودی. 
سه تحقیقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : جوجه های گوشتی. گزارش نهايي طرح تحقیقاتي، مؤس

1290/89. 

، س. ا. میرهادی، ن. ع. مصطفي تهرانيرضایی، م. ع. ر. آقاشاهی، م. زاهدیفر، ا. یعقوبفر، ح. غالمی،  -54

. تاثیر سطوح مولتی آنزیم ناتوزایم پالس بر قابلیت هضم، 1389تیمورنژاد، ا. ر. صفایی، د. ابراهیمی. 
پذیری یونجه خشک. گزارش نهايي طرح تحقیقاتي، مؤسسه تحقیقات علوم دامي تخمیرپذیری و تجزیه 
 .   699/89كشور، شماره ثبت : 

تعیین ارزش . 1389. ع. مصطفي تهرانيیعقوبفر، ا.، ا. یوسفی، م. زاهدیفر، خ. موسانی، ع. ر. کوچکی،  -55

. گزارش نهايي طرح ینهغذايي و غلظت مواد ضد تغذيه اي ارقام و الين هاي امید بخش جو بدون پوش
 . 827/89تحقیقاتي، مؤسسه تحقیقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 

، گلستانی، کوچکی، سیگارودی، ع. مصطفي تهرانيیعقوبفر، ا.، م. رضایی، ه. لطف الهیان، ح. غالمی،  -56

قابل . بررسي اثرات مولتي آنزيم ناتوزيم پالس بر انرژي 1388د. یوسفی، ا. مالی و ب. خاموشی. 

متابولیسم جیره غذايي و عملكرد جوجه هاي گوشتي. گزارش نهايي طرح تحقیقاتي، مؤسسه تحقیقات 
 .1173/88علوم دامي كشور، شماره ثبت : 

. ع. مصطفي تهرانيزاهدیفر، م.، ا. یوسفی، ا. عباسی، س. ا. میرهادی، ا. ر. صفایی، ا. ر. کوچکی و  -57

میدبخش جو. گزارش نهايي طرح تحقیقاتي، مؤسسه تحقیقات . تعیین ارزش غذایی کاه الینهای ا1388
 .440/88علوم دامي كشور، شماره ثبت : 

. ع. مصطفي تهرانيزاهدیفر، م.، ش. جاسمی، ح. فضائلی، ح. نوروزیان، ن. تیموری نژاد، ع. ناظری و  -58

سسه تحقیقات . گزارش نهايي طرح تحقیقاتي، مؤتعیین ارزش غذایی کاه الین های امیدبخش گندم. 1388
 .444/88علوم دامي كشور، شماره ثبت : 

، ف. امیني، ا. اكبري، تهرانيع. مصطفيپناه، پاپي، ن.، ف. سرحدي، م. معماريان، م. بابايي، ا. صادقي -59

. بررسي اثرات سطوح مختلف كنسانتره بر عملكرد پرواري بره هاي نر شال. گزارش 1387و ع. واليتي. 
 .1638/87سسه تحقیقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : نهايي طرح تحقیقاتي، مؤ

. تعیین ارزش غذايي و 1387. تهرانيع. مصطفيفر، د. ابراهیمي، ا. ر. صفايي، و فضائلي، ح.، م. زاهدي -60
خاصیت سیلويي علوفه تاج خروس. گزارش نهايي طرح تحقیقاتي، مؤسسه تحقیقات علوم دامي كشور، 

 .730/87شماره ثبت : 

. تأثیر سطوح مختلف سديم، 1385پرست. ، و م. يگانهتهرانيع. مصطفيفر، ع.، ك. رضايزدي، سلیماني -61

پتاسیم، و كلر بر توان تولیدي گاوهاي هولشتاين شیرده تحت تنش گرمايي. گزارش نهايي طرح تحقیقاتي، 
 .965/64مؤسسه تحقیقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 

تعیین ارزش غذايي  شناسايي و.1383. مصطفي تهرانيع. و ضائلي ف، ح. بیرجنديجوان، ع.ا.، م.ر.  -62
. گزارش نهايي طرح تحقیقاتي، مؤسسه تحقیقات منابع غذايي دام و طیور استان سیستان و بلوچستان

 .1028/83علوم دامي كشور، شماره ثبت : 



 

 
 
 

 

 تألیف و ترجمه کتاب

پور، ط. فکوریان، ا. مهدی پور، م شاعری، ح. دانشیان، ج.، ح. نوشاد، د. فتح اله طالقانی، ح. علی -1
، م. عرب ع. مصطفی تهرانینجفی، س.ک. موسوی،م. عسکری، ع.ا. قنبری، ع. قمری زارع، 

مجموعه اطالعات ايستگاه ها و پايگاه . 1398سلیمانی، ب. زند، ح.ر. بهشتی، و. صمدی و د. آتشکار. 

. دفتر امور پژوهشی سازمان یعینابع طبو م یو آموزش کشاورز قاتیهاي تحقیقاتي مراکز تحق
 .تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

غالمی، ح.، ح. فضائلی، س.ا. میرهادی، ک. رضایزدی، م. رضائی، م. زاهدی فر، ع. گرامی، ن.  -2
دام  یخوراکها یمغذ باتیجداول ترک. 1396. ع. مصطفی تهرانیتیمورنژاد، م. بابائی، ن. واسجی و 

 عات و مدارک علمی کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.. مرکز اطالرانیا

 

 

  راهنمایی و مشاوره پایان نامه

پایاننامه: ، 6تعداد واحد: عنوان: بررسی وضعیت عناصر معدنی در مراتع قشالقی استان سمنان،  -3

ساوه، تاریخ  تغذیه دام، دانشگاه: آزاد اسالمی واحد-کارشناسی ارشد، رشته: مهندسی علوم دامی
استاد ، علی مصطفي تهراني، دانشجو: شهرام جودی کرمی، استاد راهنما: 1395دفاع: شهریور 

 مشاور: مهدی پرویز.
پایاننامه: ، 6تعداد واحد:  عنوان: تعیین وضعیت عناصر معدنی در مراتع ییالقی استان سمنان، -4

آزاد اسالمی واحد کرج، تاریخ  علوم دامی، دانشگاه:-کارشناسی ارشد، رشته: مهندسی کشاورزی 

، علی مصطفي تهراني، دانشجو: مصطفی تفنگساز رحیمی، استاد راهنما: 1394دفاع: بهمن 
 استاد مشاور: حسین نوروزیان.

عنوان: اثر صطوح مختلف پروتئین قابل متابولیسم متوازن شده برای اسید آمینه های ضروری بر توان  -5
رساله: دکتری، رشته: علوم ، 24تعداد واحد:  اری پیرامون زایش،تولید و وضعیت ایمنی میش های افش

، دانشجو: سیدسعید موسوی، استاد 1394تغذیه دام، دانشگاه: زنجان، تاریخ دفاع: تابستان -دامی
 .علی مصطفي تهراني -استاد مشاور: حمیدرضا میرزائی الموتی، علی نیکخواه-راهنما: حمید امانلو

تعداد واحد: یا کاهش یونجه خشک از جیره های گاوهای شیری هلشتاین، عنوان: امکان سنجی حذف  -6

، 1393تغذیه دام، دانشگاه: زنجان، تاریخ دفاع: شهریور -رساله: دکتری، رشته: علوم دامی، 24
استاد مشاور: حمیدرضا ، هرمز منصوری-دانشجو: نبی اه آقازیارتی فراهانی، استاد راهنما: حمید امانلو

 .علی مصطفي تهراني -یمیرزائی الموت
تعداد عنوان: تاثیر مکمل های معدنی متوازن بر عملکرد تولیدی و تولید مثلی گوسفندان استان ایالم،  -7

علوم دامی، دانشگاه: آزاد اسالمی -پایاننامه: کارشناسی ارشد، رشته: مهندسی کشاورزی ، 6واحد: 

علی ری گسکری محله، استاد راهنما: ، دانشجو: یاسر قنب1392واحد ساوه، تاریخ دفاع: تابستان 
 استاد مشاور: کیوان کرکودی.، مصطفي تهراني

تعداد  ،بررسي غلظت عناصر معدني در بره هاي در حال رشد منطقه بندرگز استان گلستانعنوان:  -8
علوم دامی، دانشگاه: آزاد اسالمی -پایاننامه: کارشناسی ارشد، رشته: مهندسی کشاورزی ، 6واحد: 

علی ، دانشجو: عمار محمدی کفترکار، استاد راهنما: 1391م شهر، تاریخ دفاع: شهریور واحد قائ

 استاد مشاور: محمدعلی جعفری.، مصطفي تهراني
 یالشه جوجه ها اتیبر عملکرد و خصوص ییغذا رهیدر ج یو معدن یاثر سطوح مختلف کروم آلعنوان:  -9

دامی، دانشگاه: آزاد اسالمی واحد مراغه، علوم -رشته: مهندسی کشاورزی ، 6تعداد واحد:  ،یگوشت
استاد ، علی مصطفي تهراني، دانشجو: تورج محمدی، استاد راهنما: 1389تاریخ دفاع: مرداد 

 .علیرضا صفامهرمشاور: 

 

 

 همایش های داخلی 



عناصر  تیوضع یابیارز. 1395، ص. ورمقانی و ی. عباسپور. ع. مصطفی طهرانیجعفری، ه.،  -10
 ،1395شهريور ماه  18-17،هفتمین كنگره علوم دامي. خون گوسفندان منطقه مهرانموجود در  یمعدن

 دانشگاه تهران.
 هینوع مکمل تغذ راث یرسرب. 1395، ص. ورمقانی و ی. عباسپور. ع. مصطفی طهرانیجعفری، ه.،  -11

 ،1395شهريور ماه  18-17،هفتمین كنگره علوم دامير. اگرچ یتداش یها شید مرعملک رب یا

 انشگاه تهران.د
 یمواد معدن یکمبودها نییتع. 1395، ص. ورمقانی و ی. عباسپور. ع. مصطفی طهرانیجعفری، ه.،  -12

شهريور ماه  18-17،هفتمین كنگره علوم دامي. در مراتع مهران یعلوفه و خاک و ارائه مکمل معدن
 دانشگاه تهران. ،1395

. ناصري و م. نعمتي، ب .ح.، مرانيع. مصطفي تهموسوي، س.س.، ح. امانلو، ع. نیكخواه،  -13
هفتمین . بر عملکرد بره هاي نر پرواري در دوره پیش از شیرگیري یکمک یهتغذ راث .1395. حسیني

 دانشگاه تهران. ،1395شهريور ماه  18-17،كنگره علوم دامي

اثر تغذيه بر خصوصیات كمي، فیزيكي و . 1394و ا. عباسي.  ع. مصطفي تهرانيصالحي، م.،  -14
 ، دانشگاه تبريز. 1394، ارديبهشت ماه 10-9، دومین سیمنار ملي الیاف دامي. كانیكي چرم گوسفندم

مقايسه خصوصیات پوست گوسفند در شرايط . 1394. ع. مصطفي تهرانيصالحي، م.، ا. عباسي و  -15
 بريز. ، دانشگاه ت1394، ارديبهشت ماه 10-9، دومین سیمنار ملي الیاف دامي. تغذيه اي مطلوب و فقیر

اثر مكمل معدني متوازن بر عملكرد بره هاي در . 1393. و ع. محمدي كفتركاري. مصطفي تهراني، ع -16
 دانشگاه تبريز، 1393شهريورماه  6-5ششمین كنگره علوم دامي ايران، . حال رشد داالق

بررسي غلظت خوني عناصر معدني در بره . 1393. و ع. محمدي كفتركاري. مصطفي تهراني، ع -17

، 1393شهريورماه  6-5ششمین كنگره علوم دامي ايران، . االق تغذيه شده با مكمل معدنيهاي د
 .دانشگاه تبريز

تأثیر استفاده از مكمل هاي . 1392و ك. كركودي.  ع. مصطفي تهرانيقنبري گسكري محله، ي.،  -18
ین همايش ملي دوم .معدني متوازن بر تغییر وزن بره ها و تولید شیر میش هاي نژاد كردي استان ايالم

 آزاد ساوه.دانشگاه ، 1392بیست و هشت آذر ماه مباحث نوين در كشاورزي، 

تأثیر مكمل معدني متوازن بر . 1392و ك. كركودي.  ع. مصطفي تهرانيقنبري گسكري محله، ي.،  -19

دوازده دومین همايش ملي مباحث نوين در كشاورزي،  .عملكرد تولید مثلي گوسفندان استان ايالم
 آزاد ساوه.دانشگاه ، 1392شت ماه ارديبه

تاثیر عنصر گوگرد خوراك بر میزان . 1392. همتی. او  افشار. م، ع. مصطفي تهرانيصالحي، م.،  -20
دوازده همايش ملي دام و طیور شمال كشور،  .گوگرد موجود در خون، پشم و پوست گوسفند

 ساري. دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعي، 1392ارديبهشت ماه 

تاثیر مقادير مختلف مس خوراك بر . 1392، ا. عباسي و ز. عبادي. ع. مصطفي تهرانيصالحي، م.،  -21

همايش ملي دام و طیور شمال كشور،  .در سرم، پشم و پوست بره هاي مغاني مقدار مس موجود
 .دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعي، 1392دوازده ارديبهشت ماه 

. تاثیر سطوح مختلف کروم آلی و معدنی بر 1392. مصطفی تهرانی ع.محمدی، ت.، ع.ر. صفامهر و  -22
فراسنجه های بیوشیمیایی خون جوجه های گوشتی. همایش ملی دام و طیور شمال کشور، دوازده 

 .684-681صفحه  .دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعي، 1392اردیبهشت ماه 

. 1391و ح. غالمي . ع. مصطفي تهراني، زاهدي فر، م.، ح. فضائلي، ا. عباسي، ن. تیمورنژاد -23

مطالعه تركیب شیمیايي و تخمیرپذيري كاه برخي ارقام و الين هاي گندم. پنجمین كنگره علوم دامي، 
 شهريورماه، دانشگاه صنعتي اصفهان.. 8-9

. مطالعه چرخه فحلي اسب قره باغ در استان آذربايجان 1391. ع. مصطفي تهرانيامیني، ف. و  -24
 شهريورماه، دانشگاه صنعتي اصفهان. 9-8مین كنگره علوم دامي، شرقي. پنج

. تأثیرسطوح محتلف 1390، ج. ساالري و م. خجسته کی.ع. مصطفي تهرانيکالنتر نیاستانکی، م.،  -25

نیاسین بر صفات تولیدي گاوهاي شیري تحت تنش گرمايي. نخستین سمینار ملي مديريت پرورش دام 
 .72-69دانشگاه شهید باهنر كرمان.، صفحه  ،1390شهريورماه 16و طیور در مناطق گرمسیري، 

گزارش يك مورد انتقال جنین در ماديان در موسسه . 1389. ع. مصطفي تهرانيامیني، ف. و  -26
شهريورماه، پرديس كشاورزي و  30-29. چهارمین كنگره علوم دامي كشور، تحقیقات علوم دامي كشور

 .2156منابع طبیعي دانشگاه تهران، صفحه 



. اثر سطوح مختلف كروم آلي و معدني در 1389، و ع. صفامهر. ع. مصطفي تهرانيمحمدي، ت.،  -27
-29جیره غذايي بر عملكرد و خصوصیات الشه جوجه هاي گوشتي. چهارمین كنگره علوم دامي كشور، 

 .969شهريورماه، پرديس كشاورزي و منابع طبیعي دانشگاه تهران، صفحه  30

 پروار عملکرد بر جیره فیزيکي شکل اثر. 1389، ح. فضائلي و ا. اكبري. ي تهرانيع. مصطفپاپي، ن.،  -28

شهريورماه، پرديس كشاورزي و منابع طبیعي  30-29چهارمین كنگره علوم دامي كشور، نر.  هاي بره
 . 1985دانشگاه تهران، صفحه 

ودر گوشت و . اثر سطوح مختلف پa1387. تهرانيع. مصطفيحسیني، س. م.، ف. آزادفرد، و  -29

استخوان جیره بر عملكرد جوجه هاي گوشتي. سومین كنگره ملي بازيافت و استفاده از منابع آلي 

ارديبهشت ماه، دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد واحد خوراسگان،  26-24تجديد شونده در كشاورزي، 
 .1صفحه 

تلف پودر خون در جیره . اثر سطوح مخb 1387.تهرانيع. مصطفيحسیني، س. م.، ف. آزادفرد، و  -30

غذايي بر عملكرد جوجه هاي گوشتي. سومین كنگره ملي بازيافت و استفاده از منابع آلي تجديد 

ارديبهشت ماه، دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد واحد خوراسگان، صفحه  26-24شونده در كشاورزي، 
2. 

صیات پروار بره هاي نر . بررسي خصو1387، و ح. منوچهري. تهرانيع. مصطفيحسیني، س. م.،  -31

خرداد ماه،  12-11توده بهمئي با استفاده از سه سطح انرژي. اولین همايش ملي علوم دامي و آبزيان، 
 .137دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد واحد سنندج، صفحه 

. بررسي خصوصیات تولید مثلي 1387، و هدي جواهري بارفروش. تهرانيع. مصطفيامیني، ف.،  -32
مهرماه، دانشكده كشاورزي دانشگاه  25-24نژاد تركمن. سومین كنگره علوم دامي كشور،  ماديان هاي

 .298فردوس مشهد، صفحه 

. اثر مكمل كروم بر a1386ا. زارع شحنه، غ. ر. قرباني، و س. ا. میرهادي. ع.،  ،تهرانيمصطفي -33

نگره علوم دامي و آبزيان غلظت برخي از متابولیت هاي خون در بره هاي نر توده ژنتیكي شال. دومین ك
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