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 مقاالت چاپ شده در نشریات داخلي

 

 ردیف عنوان نشریه سال صفحات نویسندگان

 قدس -وكیلي -غالمي -زاده زكي

 روحاني

 در پژوهش 1393 137-148

 نشخواركنندگان

 ارزش بر كاپاكازئین ژن تأثیرچندشكلي

 براون گاو شیر تولیدی صفات اصالحي

 سوئیس

1 

 قدس -غالمي -هاشمي-زاده زكي

 وكیلي -روحاني

 در نوكلئوتیدی تک تغییرات تاثیر كشاورزی بیوتكنولوژی 1393 61-80

 و استئوپونتین كازئین، كاپا ژنهای

PPAGCA و شیر تولید صفات روی 

 سوئیس براون نژاد نیر÷ تولید كیفیت

2 

 قدس -وكیلي -غالمي -زاده زكي

 روحاني

 چندشكلي تاثیر بررسي 1393 283-290

 روی اوستئوپونتین ژن

 برآورد اصالحي ارزش

 شیر تولیدی صفات شده

 سوئیس براون گاو

 ژن چندشكلي تاثیر بررسي

 اصالحي ارزش روی اوستئوپونتین

 گاو شیر تولیدی صفات شده برآورد

 سوئیس براون

3 

 دامي علوم پژوهشهای 1393 394-388 سلیماني -حائری -زاده زكي

 ایران

 های¬ژن چندشكلي تعیین

POU1F1 و STAT5A ارتباط و 

 گاو در شیر تولید صفات آنهابا

4 

 -مقدم سپهری -زاده زكي-وكیلي

 زنگنه

 پاییز 105-114

1394 

 آب پودر و خوراك فیزیكي شكل اثر ایران دامپزشكي مجله

 تغییرهای و عملكرد بر پنیر

 گوشتي های جوجه ژژنوم مورفولوژیكي

5 

 زكي داران،¬زره حسني، رحماني،

 احمدی خان  زاده،

 زمستان 57-68

95 

 ژن 17 اگزون شكلي چند بررسي كشاورزی بیوتكنولوژی

DGAT1 چربي درصد با آن ارتباط و 

 ایستگاه كردی نژاد گوسفندان شیر

6 
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 شیروان نژاد اصالح

 ، هاشمي جالل میر ، زاده زكي سونیا

 روحاني قدس محسن و  وكیلي رضا

 و پاییز 149-156

 زمستان

95 

 تولیدات پژوهشهای

 دامي

 براون گاو شیر تولید صفات روی

 چند تاثیر PPARGC1α سوئیس

 ژن جایگاه دو شكلي

7 

 دامي علوم پژوهشهای 1396 483-471 رشید -صارمي -عباسي -زاده زكي

 ایران

 بدني های سلول بر موثر عواملبررسي 

 در آن پارامترهای تخمین و شیر

 رضوی خراسان استان هلشتاین گاوهای

8 

 دهقان، علي زاده، زكي سونیا زرقي،

 زنگنه علي

 Thymus). آویشن افزودن اثر  دامي علوم نشریه 96پاییز  41-54

vulgaris L )ی پایه بر جیره به 

 رشد، عملكرد شاخصهای بر گندم

 جوجه خون های متابولیت و ایمني

 گوشتي های

9 

 بر شیمیایي انگل ضد و تانن نژاد، اثرات دامي علوم نشریه 96 بهار 34-21 فروغي -جعفری -زاده زكي

 برخي و كوكسیدیوز انگل عملكرد،

 گوسفند خوني هایفراسنجه

10 

 برگ پودر مختلف سطوح افزودن اثر دامي علوم 98بهار  44-29 صلواتي ابراهیمي، زاده، زكي زرقي،

 بر گندم پایه بر جیره به كوهي پونه

 متابولیتهای و ایمني پاسخ عملكرد،

 گوشتي های جوجه خون

11 

 زنگنه، جوادمنش، ترابي، زاده، زگي

 شیرازی ناظم

 تابستان 19-42

1397 

 بیوتكنولوژی مجله

 كشاورزی

 فیزیكي شكل و پنیر آب پور تاثیر

 بیان و هومورال ایمني پاسخ بر خوراك

 گاما اینترفرون و 4-اینترلوكین ژنهای

 گوشتي های جوجه ژژنوم در

12 

  صارمي، بهنام  زاده زكي سونیا

 سیما نجفي، مهناز رشید، حسین

 سفلي ساور

 علوم پژوهشهای نشریه 1398 513-526

 ایران دامي

 فراواني پستان، ورم بر موثر عوامل

 پارامترهای برآورد و پاتوژنها شیوع

 ژنتیكي

13 

 ساقي، داوودعلي زاده، زكي سونیا

 معماریان هادی

 كردی گوسفندان رشد منحني توصیف دامي تولیدات تحقیقات 1399 45-59

 و مصنوعي عصبي شبكه از استفاده با

 غیرخطي مدلهای برخي با آن مقایسه

14 

  

 مقاالت چاپ شده در نشریات بین المللي

 ردیف عنوان نشریه سال صفحات نویسندگان

Davari Varanlou, S. 

Hassani, M.Ahani Azari, 

F. Samadi, S. Zakizadeh 
and A.R. Khan Ahmadi 

69-74 2016 Iranian Journal 

of Applied 

Animal Science 

Association between 

MTNR1A and CYP19 

Genes Polymorphisms and 
Economic Traits in Kurdi 

Sheep 

1 

Rezaei, M., S. Zakizadeh 

and N. Eila 

541-547 2019 Iranian Journal 

of Applied 

Animal Science 

Effects of Pigments 

Extracted from the 

Marigold Flower on Egg 
Quality and Oxidative 

Stability of the Egg Yolk 
Lipids in Laying Hens 

2 

 

 



 

 

 

به عنوان مجری پروژه های تحقیقاتي  

اتمامسال  همكاران شماره فروست  ردیف عنوان  سال شروع 

 -شیرازی ناظم -زاده زكي 50016

زنگنه -ترابي -وكیلي  

28/8/1394  13/8/1392  عملكرد بر خوراك فیزكي شكل و پنیر آب پودر تاثیر 

 و 4 اینترلوكین ژنهای بیان و هومورال ایمني پاسخ

گوشتي های جوجه ژوژنوم در گاما اینترفرون  

1 

 -ساقي -زاده زكي 57047

صلواتي -معماریان  

1/2/1398  1/6/1396  از استفاده با كردی گوسفندان رشد منحني بیني پیش 

خطي مدلهای با مقایسه و مصنوعي عصبي شبكه  

2 

زاده زكي -سفلي ساور  1/9/1396 در حال اجرا   بهره مشاركت با افشاری گوسفندان گروهي نژاد اصالح 

 برداران

3 

جوانروح  -نه با -زكي زاده 

 -رحماني نیا  -آبادی علي 

طاهری  -ساورسفلي 

نظری  -هریان م -دزفولي

 -افرازنده  -پهلوان  -

كاظمي -نوبری  -عباسي   

1/5/1399 در حال اجرا وصیف منحني شیردهي گاوهای هلشتاین شكم اول ت 

 -درایران با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي

4 

 

به عنوان همكارخاتمه یافته  پروژه های تحقیقاتي  

 ردیف عنوان  سال اتمام همكاران شماره فروست

شهدادی -زاده زكي -ساقي 51310  26/1/1396  و تولیدمثلي صفات فنوتیپي و ژنتیكي پارامترها برآورد 

كردی گوسفند در دهي بره  

1 

شهدادی -زاده زكي -ساقي 54029  28/2/1397  اثر بزرگ ژنهای ردیابي و ژنتیكي پارامترهای برآورد 

 شمال كردی نژاد گوسفند رشد صفات از برخي برای

آماری مختلف روشهای از استفاده با خراسان  

2 

زاده زكي -سفلي ساور   بهره مشاركت با سنجابي گوسفندان گروهي نژاد اصالح در حال اجرا 

 برداران

3 

 خانیان، اسماعیل بنابازی، نیاركي، جلوخاني 57356

پناه صادقي و زاده زكي  

 های¬جمعیت اطالعات مدیریت سامانه سازی¬پیاده 1399

 مكاني اطالعات سیستم فناوری بر مبتني ایران گوسفند

وب¬تحت  

4 

 خانیان، اسماعیل نیاركي، جلوخاني 58587

  نوبری، ، پناه صادقي عمراني، ساورسفلي،

زاده زكي بانه،  

 بز های جمعیت اطالعات مدیریت سامانه سازی پیاده 1399

 تحت مكاني اطالعات سیستم آوری فن بر مبتني ایران

 وب

5 

 فیروزی، واسجي، بنابازی، كارگربرزی، 56061

 طاهری افشار، شاكری، اقبال، ساورسفلي،

 كمالپور، ولي، اسدزاده، نادر داغي، قره یگانه،

چوبتراش زاده زكي پناه، صادقي  

راییني كركي بز جمعیت ثبت و پایش 1397  6 

 بنابازی، یگانه، طاهری ساورسفلي، صادقي، 57413

 نكیسا، واسجي، اقبال، كمالپور، اسدزاده،

چوبتراش زاده زكي نژاد، قبادی پناه، صادقي  

كشور عدني بز جمعیت ثبت و پایش 1399  7 

 - پناه صادقي ابوالحسن -بهمني حمیدرضا 57726

 - بنابازی محمدحسین - ساورسفلي سیما
مرخز بز جمعیت ثبت و پایش   8 



 ملیحه - افشار - رسولي امین - اسدزاده

 - اقبال - چوبتراش زاده زكي - كمالپور

یگانه طاهری  

 - نیاركي جلوخاني - بابازاده -پاپي 57730

 صادقي - خانیان اسماعیل - علیمحمدی

 - زواره ناجي - بانه - اسدزاده - پناه

 - بنابازی - آهنگری - بارفروشي جواهری

زاده زكي  

زل گوسفند جمعیت پایش و ثبت   9 

 

 

 تألیف و ترجمه كتاب

 ردیف عنوان نام ناشر تعداد صفحات سال انتشار

 علمي عالي آموزش موسسه 283 1395

كشاورزی جهاد كاربردی  

گاو كاربردی نژاد اصالح اصول  1 

 2 مقدمه ای بر ژنتیک مدرن نوربخش 389 1389

 

 راهنمایي و مشاوره پایان نامه

دفاعتاریخ  نام دانشگاه نقش  ردیف عنوان مقطع 

 استاد راهنما
 -اسالمي آزاد دانشگاه

كاشمر واحد  
10/10/1394  كارشناسي ارشد 

 در غیرخطي مدلهای با عصبي شبكه مقایسه

آرمان نژاد گوسفند در رشد منحني  
1 

 استاد مشاور
 آموزش و تحقیقات مركز

طبیعي منایع و كشاورزی  
15/2/1395  كارشناسي ارشد 

 و بایندر توكسین اثرات بررسي معرفي

 ایمني سیستم و شیر تركیب تولید بر پروبیوتیک

شیرده گاوهای  

2 

 استاد مشاور
 آموزش و تحقیقات مركز

طبیعي منایع و كشاورزی  
9/4/1395  كارشناسي ارشد 

 دستگاه یالمت بر درمنه مرتعي گیاه تاثیر

 منطقه( كوكسیدیوز) انگلي بیماریهای و گوارش

 شاهرود

3 

مشاوراستاد   
 آموزش و تحقیقات مركز

طبیعي منایع و كشاورزی  
24/3/1396  كارشناسي ارشد 

 چراگاه به دسترسي و كتان بذر از استفاده اثرات

 اسید الگوی  و خوني های فراسنجه عملكرد، بر

پرواری نر های بره چرب  

4 

 استاد مشاور
 آموزش و تحقیقات مركز

طبیعي منایع و كشاورزی  
24/3/1396  كارشناسي ارشد 

 و شده اكسترود كتان دانه از استفاده اثرات

 الشه، خصوصیات بر چراگاه به دسترسي

 های بره لیپوژنیک ژن بیان و ای تغذیه رفتارهای

پرواری نر  

5 

 استاد راهنما
 آموزش و تحقیقات مركز

طبیعي منایع و كشاورزی  
19/6/1396  كارشناسي ارشد 

 كیفیت و كمیت بر زیره مختلف سطوح اثرات

سانن بز خوني های فبراسنجه و تولیدی شیر  
6 

 استاد راهنما
 آموزش و تحقیقات مركز

طبیعي منایع و كشاورزی  
29/11/1396  كارشناسي ارشد 

 اسید و كتان روغن چرب اسیدهای اثرات مقایسه

 ایمني پاسخ و عملكرد بر كونژوگه لینولئیک

هلشتاین شیرخوار های گوساله  

7 

 استاد راهنما
 آموزش و تحقیقات مركز

طبیعي منایع و كشاورزی  
30/4/1397  كارشناسي ارشد 

 مراتع در دام نیاز و مرتعي علوفه كیفیت بررسي

 ارگانیک محصوالت تولید جهت قشالقي شاخص

 گوسفند

8 

 استاد راهنما
 آموزش و تحقیقات مركز

طبیعي منایع و كشاورزی  
30/4/1397  كارشناسي ارشد 

بر عملكرد خصوصیات الشه  بررسي تاثیر زرشک

و پارامترهای خوني جوجه های گوشتي تحت 

 شرایط دسترسي و عدم دسترسي به چراگاه

9 



 

 

 همایش های داخلي

 ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری زمان برگزاری نویسندگان

 تبریز-ایران 1393 شهریور زاده زكي -جعفری
 علوم كنگره ششمین

 ایران دامي

 داروی با مقایسه در دباغي تانن مصرف تاثیر

 پرواری های بره عملكرد بر شیمیایي
1 

 تبریز-ایران 1393 شهریور زاده زكي -جعفری
 علوم كنگره ششمین

 ایران دامي

 بر مخلوط كامال هایجیره فیزیكي شكل اثر

  ظاهری هضم قابلیت و تولیدی عملكرد

 بلوچي نر هایبره

2 

 ، زاده زكي سونیا

 ناظم حسین محمد

 ترابي مریم و شیرازی

 شهریور 17-18

95 
 كرج -ایران

 علوم كنگره هفتمین

 دامي

 بر جیره فیزیكي فرم و پنیر آب تاثیر

 -اینترلوكین ژنهای بیان و لنفاوی اندامهای

 گوشتي های جوجه در گاما-اینترفرون و 4

3 

 ، زاده زكي سونیا

 و صارمي بهنام

 رشید حسین

 شهریور 17-18

95 
 كرج -ایران

 علوم كنگره هفتمین

 دامي

 موثز عوامل پستان، ورم پذیزی وراثت بزآورد

 پاتوژنها شیوع فزاواني و آن بز
4 

 -زاده زكي -زرقي

 -متین ابراهیمي

 دهقان

 تهران -ایران 28/7/95

 های¬یافته ملي همایش

 در فناوری و پژوهشي

 طبیعي های¬اكوسیستم

 (كشاورزی و

 یا و دسترسي) پرورش سیستم اثر بررسي

 رشد عملكرد بر( چراگاه به دسترسي عدم

 گوشتي های جوجه

5 

 -فروغي -سنگاني

 حسیني -زاده زكي
 تهران -ایران 19/9/95

 بین كنفرانس چهارمین

 های¬پژوهش المللي

 علوم در كاربردی

 كشاورزی

 بر پروبیوتیک و بایندر توكسین اثرات بررسي

 شیر آفالتوكسین میزان و تركیب تولید،
6 

 -زاده زكي -یاقوتي

 ساقي -فروغي

 شهریور 28 و 27

96 
 كرج -ایران

 روز المللي بین همایش

 بز جهاني

 تغذیه رفتارهای بر زیره مختلف سطوح اثرات

 كردی-سانن بز خوني پارامترهای و ای
7 

 زاده زكي -رضائي
 شهریور 28 و 27

96 
 كرج -ایران

 روز المللي بین همایش

 بز جهاني

 بزغاله رشد بر آغازین جیره از استفاده تاثیر

 كرمان استان عشایر شیرخوار های
8 

 زاده زكي -رضائي
 شهریور 28 و 27

96 
 كرج -ایران

 روز المللي بین همایش

 بز جهاني

 با عشایر شیرخوار های بزغاله پرورش بهبود

 آغازین جیره از استفاده
9 

 

 همایش های بین المللي

 ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری زمان برگزاری نویسندگان

Zakizadeh- 

Jafari 

August 

2014 
Vancouver 10th WCGALP 

Genetic parameters for 

somatic cell count and 

clinical mastitis in the first 
lactation of Iranian Holstein 

cattle 

1 
 

 

 

Vakili- 
Zakizadeh 

June 2014 Norway XIV WPSA 
Performance of broilers fed 
by diets containing soybeans 

2 

Zakizadeh- 
Jafari-

Memarian 

August 

2014 
Denemark 65th EAAP 

An expert integrative 
approach for growth rate 

simulation of sheep 

3 

 

 



 جوایر و افتخارات

 ردیف عنوان سال سطح 

 منایع و كشاورزی آموزش و تحقیقات مركز

 طبیعي خراسان رضوی
 1 استاد برتر آموزشهای علمي كاربردی 1394 ملي

 منایع و كشاورزی آموزش و تحقیقات مركز

 طبیعي خراسان رضوی
1395-1396 ملي  

در  1396-1395مدرس برتر سال 

 حوزه آموزش عمي كاربردی
2 

 1396 وزارت جهاد كشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی
 علمي مراكز برتر پژوهشگر مدرس

كشاورزی جهاد كاربردی  
3 

 
 

 سوابق اجرایي

 ردیف عنوان شروع پایان محل خدمت

     

مركز تحقیقات و آموزش جهاد 

 كشاورزی خراسان رضوی
22/12/1395  13/8/1394 دامپزشكي و دامي علوم گروه مسوول مدرس   1 

مركز تحقیقات و آموزش جهاد 

رضویكشاورزی خراسان   
28/10/1393 دامي علوم گروه مدیر 3/5/90   2 

موسسه تحقیقات علوم دامي 

 كشور
1/7/1396 تاكنون  3 عضو شورای فني بخش ژنتیک و اصالح نژاد 

موسسه تحقیقات علوم دامي 

 كشور
15/2/1399  11/9/1397  4 رییس بخش ژنتیک و اصالح نژاد 

 دامي علوم تحقیقات موسسه

 كشور
27/10/1397  27/10/1396  5  رشد اندازی مركز راه كمیته عضو 

 دامي علوم تحقیقات موسسه

 كشور
1/4/1399  1/4/1397  6 عضو كمیته علمي فني 

 دامي علوم تحقیقات موسسه

 كشور
1/1/1398 تاكنون  7 عضو شورای انتشارات  

 

 سوابق تدریس در دانشگاه ها و مراكز اموزش عالي

 مدت پایان شروع  مكان  ردیف

 سال 20 31/4/1396 1/1/1376 مركز آموزش جهادكشاورزی خراسان رضوی 1

 سال 2 1389 1387 واحد كاشمر–دانشگاه آزاد اسالمي  2

 اقدامات ترویجي

 مكان تاریخ/ مدت زمان عنوان فعالیت ردیف

 انجام مصاحبه رادیویي 1

 كشور سبک دام نژاد اصالح

 گروهي نژاد اصالح)

 محدودیتهای گوسفند،

 (نژاد اصالح

 دقیقه 90 /1398
صدا و سیمار جمهوری 

 اسالمي ایران

 برگزاری روز مزرعه 2

 پرورش، مدیریت مزرعه روز

 دام نژاد اصالح و تغذیه

 سبک

2/4/ 1398 

تحقیقات و آموزش مركز 

كشاورزی و منابع طبیعي 

 خراسان رضوی

 


