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 مقاالت چاپ شده در نشریات داخلی

 

ش یجواهر یهد (1 سن ،یبارفرو سدزاده، ،پناه یصادق ح ضلو  ینادر پاپ نادر ا سو ف  ینوع مکمل چرب ریتأث. 1399. پور یاهلل مو

صرف س ختیو ر ریش بیو ترک دیبر تول یم ستان در بزها یشنا شکم اول یپ شماره 22. دوره یدام داتیتول. سانن   - 479، ص 3، 

490. 

ماده  دمثلیبازده تول شیافزا. 1398. یرحمن ابن عباس و یصالح صالح ،یرضا بهمن دیحم ،پناه یابوالحسن صادق ،یمفاخر وایش (2

 .۶8- ۵9، ص 123. شماره (ی)پژوهش و سازندگ یعلوم دام هینشر. در دو سال( شی)سه زا یمتوال یهاشیمرخز با زا یبزها

 ازیرابطه امت. 1398. یابوالفضل قربانو  ییرضا یعصر امکی؛ سپناه یابولحسن صادق س؛یس یناصر ماهر ؛یدیبهرام افشار حم (3

. شماره (ی)پژوهش و سازندگ یعلوم دام هینشر. یجانیآذربا ردهیش یهاشیگاوم یمثلدیبا عملکرد تول شیدر زمان زا یبدن تیوضع

 .80-۶9 ، ص123

صادق، نژاد میابراه ییحی، یحسننن فتح (4 سن   اهانیاثرات اسننانس گ سننهیمقا. 1397. قیجالل شننا و ینیعبداهلل حسنن دی، سننپناه یح

س ختیو ر یکروبیبر عملکرد، فلور م کیوتیو پروب کیوتیب یگزنه و مارچوبه، آنت ییدارو . یگوشت یجوجه ها کیروده بار یشنا

 .39- 21، ص 4، شماره 28. دوره یعلوم دام یفصلنامه پژوهش ها

صادق و یستانکیکالنتر ن دیپرست؛ مج گانهیمحمد  ؛یخجسته ک یمهد (۵ سن  سنج. 1397. پناه یح ستفاده از فن آور یامکان   یا

 .1۵4- 143، ص 119(. شماره ی)پژوهش و سازندگ یعلوم دام هینشر. یگوشت یهاوزن جوجه نیتخم یبرا نیماش یینایب

سدزادهپناه یحسن صادق ؛یمحمود صحرائ (۶ سازاثرات . 1397. یاباذر قنبر و ؛ نادر ا بر عملکرد  یکمک هیو تغذ یفحل یهمزمان 

 .230- 219، ص 119(. شماره ی)پژوهش و سازندگ یعلوم دام هینشر. مرتع طیدر شرا یمغان شیم یدیتول

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=Zlj9F2AAAAAJ


و  شکیش یدمثلیبر عملکرد تول نگیمختلف فالش یمارهایاثر ت. 1397. پناه یابوالحسن صادق و یطالب یمحمدعل ،یمحسن باقر (7

 .14- 3، ص 118(. شماره ی)پژوهش و سازندگ یعلوم دام هینشر. یاریبخت یبالغ لر شیم

ش یجواهر یهد (8 صادق ،یدیتوح نیارم ؛یبارفرو سن  س و ینیالد نیز دیسع ؛یژند ی؛ مهدپناه یح . 1397. یبناباز نیمحمد ح

ستان گاو با مصرف روغن ماه ۀمؤثر بر رشد و نمو غد یهاژن انیب یابیارز -43، ص 1، شماره 49. مجله علوم دامی ایران. دوره یپ

۵3. 

ضا نا دیحم (9 صادق ،انیجییر سن  سعود و پناه یح ضا م ست یغلظت ها سهیمقا. 139۶. یر بر  ایسو نیمختلف زرده تخم مرغ و ل

 .40- 29، ص 11۶. شماره (ی)پژوهش و سازندگ یعلوم دام هینشر. عملکرد اسپرم بز مرخز

 یاریبخت یلر یها شیم نگیفالش رهیدر ج یچرب ینیگزیاثر جا. 139۶. پناه یابوالحسن صادق و یطالب یمحمدعل ،یمحسن باقر (10

 .1۶۶-1۵3، ص 11۵. شماره (ی)پژوهش و سازندگ یعلوم دام هینشر. ییو بره زا یبر نرخ آبستن

. پناه یابوالحسن صادقاحمد زارع شحنه، آرمین توحیدی، حمید کهرام، عباس اکبری شریف، محسن شرفی و ، یرضا مسعود (11

سپرم و تلق قیرقاثر . 139۶ صنوع حیکننده انجماد ا سپرم منجمد حیتلق یها شیم یدمثلیتول بر بازده یم شکی  .شده با ا شریه دامپز ن

 .1۵2-148، ص 114)پژوهش سازندگی(. شماره 

ابوالحسن ی، دانیال آل داود و احمد زارع شحنه، آرمین توحیدی، حمید کهرام، عباس اکبری شریف، محسن شرف، یرضا مسعود (12

نشننریه  .شننده با اسننپرم تازه و منجمد حیتلق  یزند یها شیم یدمثلیبر بازده تول یمصنننوع حیروش تلقاثر . 139۶. پناه یصااادق

 .130-12۶، ص 114دامپزشکی )پژوهش سازندگی(. شماره 

سور (13 سدزاده، منوچهر  صادقو  ینیمع ی، محمد مهدینادر ا سن  سیدچرب امگا139۵. پناه یح سه تاثیر افزودن ا و پودر  ۶-. مقای

 علوم دامی )پژوهش سننازندگی(. نشننریهچربی پالم به جیره فالشننینگ بر بازده تلقیح مصنننوعی اپاراسننکوپیک میش های شننال. . 

 .202الی  187. ص 112شماره 

 یشاوندیگوسفند شال با کنترل خو یبازده اقتصاد شیافزا. 139۵. نادر اسد زاده  و پناه یحسن صادق، یبارفروش یجواهر یهد (14

 .42الی  33. ص 19، شماره ۵. فصلنامه تحقیقات کاربردی در علوم دامی. دوره کوچک یدر گله ها

بازده  یابیارز. 139۵. یاحمد رحمان  و پناه یابوالحسن صادق ، یستانکیکالنتر ن دیمج  ،پرست گانهیمحمد ، یخجسته ک یمهد (1۵

 3. ص 18، شننماره ۵. فصننلنامه تحقیقات کاربردی در علوم دامی. دوره یدر گوسننفند زند یفحل یو همزمان سنناز یمصنننوع حیتلق

 .12الی

ضانعل (1۶ صادق و یشمس اله ریآزاده م ؛یزیعز یرم س. 1394. پناهیابوالحسن  ضع یبرر سفندان گله یمثل دیعملکرد تول تیو  یهاگو

 .38الی  29. ص 14، شماره 4کاربردی در علوم دامی. دوره . فصلنامه تحقیقات یاستان مرکز یریعشا

و  eCG  ،PGF2α یاثر هورمون ها. 1394. فیشر یو عباس اکبر انیجینائ درضای، حمی، رضا مسعودپناه یابوالحسن صادق (17

GnRH 194)ص  1394 تابستان، 2، شمارۀ  ۶4دورۀ . رانیا یعلوم دام. مجله دمثلیدر فصل تولی زند یها شیم دمثلیبر بازده تول-

189.) 

صادق (18 سن  سعودی.پناه یح ضا م ضا نائیجیان و ر س یاثرات آنت. 1394 ؛ حمیدر سیه تدیلیبوت یدانیاک ( در BHTتولوئن ) یدروک

شماره  ،11 . دوره. مجله دامپزشکی ایرانبز مرخز ی ذوب شده-اسپرم منجمد یفیک یهابر فراسنجه ایسو نیلست هیکننده بر پا قیرق

 .8۵الی  77. ص 2

چربی ا ی یاثر روغن ماه .1394ی. نیالد نیز دیسع و یژند یمهد ؛پناه یحسن صادق ی؛دیتوح نی، آرم یبارفروش یجواهر یهد (19

الی  113. ص 108شنماره  علوم دامی )پژوهش سنازندگی(. . نشنریهطی دوره انتقال نیگاو هلشنتا بر وضنعیت متابولیکیپالم  اشنباع

128. 

ژاد ن یها گ میشنفالشی هجیر نمودنتأثیر مکمل . 1394. پناه یحسن صادقو  ینیمع ی، محمد مهدیمنوچهر سورنادر اسدزاده،  (20

سکوپی. پس از تلقیح  روغن ماهی بر بازده تولیدمثلیشال با  صنوعی به روش اپارا شرم شخوارکنندگان. دوره  هین ، 3پژوهش در ن

 .84 یال ۵9. ص 4شماره 



ط یدر شنننرا کیوتیپروب یها یغشننناا باکتر تیقطب رییتغ. 1394. ابوالحساان صااادقی پناهنرگس واسنننجی، ناهید مژگانی و  (21

 .4۵-۵۶، ص 108. نشریه دامپزشکی )پژوهش سازندگی(. شماره یشگاهیآزما

 .1393. گنج خانلو یو مهد ینیالد نیز دیسننعی؛ ژند یمهد ؛پناه یحساان صااادق ی؛دیتوح نی، آرم یبارفروشنن یجواهر یهد (22

پژوهش در  . نشریهنیهلشتا یگاوها ریچرب ش یدهایاس بیبا روغن پالم در دوره انتقال بر ترک یاثرات مصرف روغن ماه سهیمقا

 .94الی  ۶9. ص 3شماره  ،2 . دورهنشخوارکنندگان

سا بابایی کافی آباد (23 صادق؛ مه سن   یرپذیجفت جادیا یبرنامه هورموندر  eCG قیتزر یزمانبند. 1393 و کاظم کریمی. پناه یح

 .132الی  113. ص 2شماره  ،2 . دورهپژوهش در نشخوارکنندگان نشریه. قیهنگام آنستروس عمبه ییقشقا -یترک هایشیدر م

صادق محمدرضننا عابدینی و؛ امین آرچین (24 سن  در مرغ  یسننتیز تیامن یشنناخصننها بهبوددر  مهینقش ب بررسننی. 1393. پناه یح

 .۶8الی  ۵7. ص 40، شماره 11. فصلنامه پژوهشی بیمه و کشاورزی. دوره استان بوشهر یگوشت یهایدار

 اهانیاثرات گ یبررس. 1393. پناه یابوالحسن صادق و پور یمندیم ریام ،یابوالفضل زارع ،یگودرز یمهد ،ینیحس دعبدالهیس (2۵

 -یدو ماهنامه علم. یگوشنننت یجوجه ها یگوارشننن یو اندام ها یدیروئیت یهورمون ها ،یمنیبر ا انیب نیریو شننن انهیراز ییدارو

 .۵90الی  ۵83. ص 4شماره  ،30 ره. دورانیو معطر ا ییدارو اهانیگ قاتیتحق یپژوهش

سع یژند ی، مهدپناه یحسن صادق ،یدیتوح نیآرم ،یبارفروش یجواهر یهد (2۶ بر  یاثر نوع مکمل چرب. 1393. ینیالد نیز دیو 

 .2۵۵- 24۵: 3، شماره 4۵. دوره رانیا یعلوم دام. مجله نیانتقال در گاو هلشتا ۀخون در دور یو فراسنجه ها ریش بیو ترک دیتول

 یاقتصاد بیبرآورد ضرا. 1392. پناه یحسن صادقافشار؛ محمود وطن خواه؛  نیام یمهد ؛یعباس یپهلوان افشار؛ مختار عل انیک (27

. پژوهش در نشخوارکنندگان ی. نشریهاقتصاد - ستیبا استفاده از مدل ز یدر روش پرورش روستائ یصفات مهم گوسفند نژاد زند

 .7۶الی  1۵7. ص 4شماره  ،1 دوره

سیدعبداله حسینی، ابوالفضل زارعی، هوشنگ لطف الهیان،  (28 سلطانی،  . 1391. و نادر پاپی صادقی پناه ابوالحسندانیال محسنی 

. مجله های گوشنننتی با آسنننیت در جوجه های مرتبط ر ایمنی و فراسننننجهمعدنی ب -اثر برنامه خوراك دهی و ترکیبات ویتامینی 

 .2۵الی  17. ص شماره سوم ،اول . دورهتحقیقات تولیدات دامی

. ارزیابی اقتصادی 1391، ابوالفضل بابایی یزدی و مجید رغبیان. ابوالحسن صادقی پناهمهدی خجسته کی، محمد جواد بحرانی،  (29

شرایط پرورش مزرعه ای، در خارج از های زندی تیمار عملکرد میش ستن، در  سرم مادیان آب سترون و گونادوتروپین  شده با پروژ

 .۵8الی  4۵. ص شماره سوم ،10 فصل تولیدمثل. فصلنامه دانش و پژوهش علوم دامی. دوره

صاری رنانی (30 ضا ان شاه  ،حمیدر ضا باقر سن ،سپهر مرادی، حمیدر سید مومن ،صادقی پناه ابوالح سدزادهو  سید مجتبی  . نادر ا

×  مغانی و سننافولک × تغییرات فیزیولوژیک الیاف و فولیکول های پشننم گوسننفندان توده ژنتیکی کیوسننی، آرخامرینوس . 1390

 (ISI) . 2۶9الی  2۶۵، ص 3، شماره ۶۶. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه تهران. دوره مغانی در پاسخ به طول دوره روشنایی

. اثر افزودن منابع مختلف چربی به جیره گشن 138۵د زارع شحنه، علی نیکخواه و امیر نیاسری نسلجی. احمحسن صادقی پناه ،  (31

 (ISI) . 10۶الی  101، ص 2، شماره ۶1افزائی بر تولید مثل میشهای زندی. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه تهران. دوره 

جنین بر غلظت متابولیتهای پالسمای میش در گامه های پایانی . تاثیر سرعت رشد 1383حسن صادقی پناه.  احمد زارع شحنه و (32

 پژوهشی(-. )علمی131الی  123، ص 4آبستنی و پس از زایش. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. سال هشتم، شماره 

ر عملکرد پروار گوساله . اثر سطح و منبع چربی جیره ب1380احمد زارع شحنه و پرویز جامعی. حسن صادقی پناه، علی نیکخواه،  (33

 پژوهشی(-. )علمی۶48الی  ۶37، ص 3، شماره 32های نر کردی. مجله علوم کشاورزی ایران. جلد 
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بعنوان مجری پروژه های تحقيقاتی  

 اثر فتوپریود مصنوعی بر بازده تولیدمثل خارج از فصل میش (1

 تعیین تغییرات شبانه روزی غلظت های کورتیزول، ایمونوگلوبولین ها و متابولیتهای سرم خون گوسفند (2

های تاثیر اسنننتفاده از ترکیبات مختلف بنتونیت )مونتموریلونیت( بر پیامدهای فیزیولوژیک و متابولیک مرتبط با آسنننیت در جوجه  (3

 گوشتی

 تاثیر استفاده از قوچهای شال غیرخویشاوند با فنوتیپ مناسب بر رشد، بلوغ و  بازده تولیدمثل شیشکهای ماده منطقه قزوین (4

 های متیونین و ایزین در گاوای منابع پروتئین و مکملای و رودهچربی بر هضم شکمبه تاثیر پوشش (۵

 نیهلشتا ردهیش یگاوها دمثلیبر بازده تول n-3و  n-6چرب  یدهایتاثیر جایگزینی منابع اس (۶

 اثرات آغشته سازی دانه غالت جیره با چربی بر تولید اسید و گاز در شکمبه و تغییر نسبی محل هضم نشاسته (7

 در جوجه های گوشتی کیو متابول ولوژیکیزیف یاثرات سطوح اسانس بابونه بر عملکرد، فراسنجه ها (8

 در جوجه های گوشتی کیو متابول ولوژیکیزیف یعملکرد، فراسنجه هااثرات سطوح اسانس ریحان بر  (9

 تعیین تجزیه پذیری شکمبه ای و قابلیت هضم روده ای مکمل متیونین عبوری پرومت در گاو (10

 سانن شکم اول یآپوپتوز در بزها ریمس یژن ها انیبر ب 3 -با دانه بذرك اکسترود شده بعنوان منبع امگا هیتغذ ریتاث (11

 )سازمان امور عشایر ایران( "افزایش نرخ بره گیری در گله های عشایری ایران"طرح کالن  (12

 )صندوق بیمه کشاورزی ایران( های گوسفند و بز ایرانگری و ارزیابی خسارت در گلهاستانداردسازی عملیات بیمه (13

سفنج پروژسترون واژ ییکارا سهیمقا (14 ساز -نیآر نالیا سپانجاوت در همزمان   9303433۵شماره طرح: ، شیم یفحل یپروجست و ا

 )صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور(

 

 تأليف و ترجمه کتاب

راهنورد، کارمان  یعل ف،یپهلوان شننر نیابوالقاسننم اقباله، افشنن ،یافتخار یمهد ،یلیاسننماع نیحسنن ،یدیداود صنن ،یغالم نیحسنن (1

ضا صادق ،یزدیر سن  سماع ،پناهیح صالح ان،یصادق لیا . 139۵. محمود وطن خواه ،یرحمانکالته دهیفاتح، حم میمر ،یمهناز 

نشننر  ج،یمعاونت آموزش و ترو ،یکشنناورز قاتیآموزش و تحق ج،یسننازمان ترو(. تهران، تالیف)پرورش گوسننفند و بز  یراهنما

 یآموزش کشاورز

 تهران، انتشارات آییژ. آناتومی و فیزیولوژی حیوانات اهلی )ترجمه(. 1389. پناهحسن صادقیاحمد زارع شحنه و  (2

 
 

رساله های دکتریراهنمایی   

بل زا یبدن تیوضنننع ازیاثرات امت (1 جه ،یمثل دیو تول یدیبر عملکرد تول شیدوره ق در  یهورمون راتییو تغ یخون یهافراسنننن

 . دانشگاه آزاد اسالمی شبستر.1397. یدیبهرام افشار حم – ردهیش یهاشیگاوم

 ،یعملکرد یها( بر فراسننننجهUrtica dioica( و گزنه )Asparagus rasemosusمارچوبه ) ییدارو اهانیاثر اسنننانس گ (2

 . دانشگاه آزاد اسالمی شبستر.1394. یحسن فتح –ی گوشت یهادر جوجه یکیو متابول یکیولوژیزیف
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سازی دانه (3 شته  سی اثر آغ شکمبهبرر ضم  سته با چربی بر ه شا  – in saccoو  in vitroهای ای آنها به روشهای غالت و منابع ن

 . دانشگاه آزاد اسالمی شبستر.1390. یحمید رضا محمدیان تبریز

شکمبه ا تیقابل نییتع (4 ضم  سو یو روده ا یه شده با چرب نیزیو ا نیونیمت ،یپودر ماه ا،یکنجاله  شش داده   in یبه روش ها یپو

vitro  وin sacco –  .دانشگاه آزاد اسالمی شبستر. .1390محمد حسین پالیزدار 

 
رساله های دکتری مشاوره  

س ریتأث (1 ش رهیدر ج 3-و اُمگا ۶-چرب اُمگا یدهایمنابع ا سدزاده – شال یهاشیم دمثلیبر تول نگیفال شگاه راز. 139۵. نادر ا  یدان

 .کرمانشاه

سیدهای چرب امگا (2 ش 3-اثر تغذیه ا ستان و  عملکرد  شد و تکامل بافت پ شتا یگاوها یردهیبر ر ش یجواهر یهد – نیهل ی. بارفرو

 .دانشگاه تهران. 1393

 
پایاننامه های کارشناسی ارشدراهنمایی   

. 1398. قهیمونا سل – سانن شکم اول یپستان در بزها یشناسو بافت سیآپوپتوز ریمس یهاژن انیاثرات دانه کتان اکسترود شده بر ب (1

 .زنجاندانشگاه 

 .کرجدانشگاه آزاد اسالمی واحد . 139۶. یعبداله مراد – موثر بر نرخ تلفات گوسفند و بز در استان لرستان یتیریعوامل مد نییتع (2

سی تأثیر برخی عوامل مد (3 ستان مازندران یتیریبرر سفند و بز در ا سالمی . 139۵. محمد مهرآذر – بر نرخ تلفات گو شگاه آزاد ا دان

 .کرجواحد 

دانشنننگاه آزاد . 1394. جمعه پور دهیسنننپ –ی نییرا یمثل بزها دیبربازده تول یفحل یدر برنامه همزمان سننناز eCG قیزمان تزر ریتاث (4

 .کرجاسالمی واحد 

 .دانشگاه باهنر کرمان. 1393. یمحسن احسان –ی نیرائ یکرک یمثل بز ها دیآهسته رهش بر بازده تول یمکمل مواد معدن ریتاث (۵

سانس زردچوبه با و یدنتیاکس یتوان انت سهیمقا (۶ سپرم قوچ طیدر مح E نیتامیا سالمی . 1393. یمحمد جبل – انجماد ا شگاه آزاد ا دان

 .علوم و تحقیقات )تهران(واحد 

. 1392. یمیابراه وشیدار –ی های مختلف به اکسنننتندر بر کیفیت منی منجمد قوچ افشننناراثرات افزودن قندها و آنتی اکسنننیدان (7

 .زنجاندانشگاه 

 -یخارج از فصنننل در گوسنننفند ترک دمثلی( بر بازده تولCIDRبا پروژسنننترون ) ماریو طول مدت ت eCG قیزمان تزر اثرات دز و (8

 پیشوا.-ورامیندانشگاه آزاد اسالمی واحد . 1392. آباد یکاف ییمهسا بابا –یی قشقا

 قوچ افشاری در داخل فصل تولیدمثلمقایسه اثرات سطوح مختلف لسیتین سویا و زرده تخم مرغ در محیط انجماد بر کیفیت اسپرم  (9

 پیشوا.-ورامیندانشگاه آزاد اسالمی واحد . 1392. یبیرزاطبیمحمدرضا  م –

 .زنجان. دانشگاه 1391. یحمزه آذر – رهیج کینولنیل دیبه اس یریش یگاوها یمثل دیتول یپاسخها (10

هورمونها و متابولیتهای مرتبط با آن در بزهای شکم اول آبستن تاثیر منبع چربی مکمل جیره بر ماموژنز )رشد و نمو پستان( و غلظت  (11

 .علوم و تحقیقات )تهران(دانشگاه آزاد اسالمی واحد . 1391. نژاد ییغالمرضا نیرحسیام – سانن

 دیوح – در گاو نیپرومت، مپرون و اسننمارتام یعبور نیونیسننه مکمل مت یهضننم روده ا تیوقابل یشننکمبه ا یریپذ هیتجز سننهیمقا (12

 چالوس.دانشگاه آزاد اسالمی واحد . 1391. یریقد

دانشنننگاه آزاد . 1390. زارع پور دیمج – گوسنننفند و بز در اسنننتان خراسنننان یموثر بر نرخ تلفات در گله ها یتیریعوامل مد نییتع (13

 .کاشمراسالمی واحد 

س (14 سنجه ینیگزیاثرات جا یبرر ستان یمهد –ی نرمغان های در بره یخون یها-دانه جو با ذرت بر عملکرد پروار و فرا . 1390. یکوه

 چالوس.دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 .زنجان. دانشگاه 1389. محمود قاسمی – رانیگوسفند و بز در مناطق مختلف ا یهاموثر بر نرخ تلفات در گله یتیریعوامل مد نییتع (1۵



سی تاث (1۶ ش رهیمنبع دانه غله در ج ریبرر سید  –شال یهاشیخون در م یهاتیها و متابولمثل و غلظت هورمون دیبر بازده تول نگیفال

 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر. 1389. فرهاد مدرسی

شده با ترکیبات مختلف  (17 شتی آرین تغذیه  سمای خون جوجه های گو سیت در پال مطالعه غلظت متابولیتها و هورمونهای مرتبط با آ

 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر. 1388. حسین حسینی جنگجوسید  –بنتونیت )مونتموریلونیت(

دانشگاه . 1388. رضا مصلحی – بررسی تغییرات شبانه روزی غلظتهای کورتیزول، ایمونوگلوبولینها و متابولیتهای سرم خون گوسفند (18

 .آزاد اسالمی واحد قائمشهر

 
 پایاننامه های کارشناسی ارشد مشاوره

 

ستان اردب ریگوسفند عشا یگله ها دمثلیآهسته رهش در شکمبه بر بازده تول یمکمل مواد معدن ریتاث (1 ی دمثلیدر داخل فصل تول لیا

 .کرجدانشگاه آزاد اسالمی واحد . 1393. یدیتوح وشیدار –

 .شوایپ-نیواحد ورامدانشگاه آزاد اسالمی . 1392. نیآرچ نیام – استان بوشهر یگوشت یها یمرغدار تیریدر بهبود مد مهینقش ب (2

فرشنننید ابویی  –اثر فتوپریود مصننننوعی بر بازده تولیدمثل خارج از فصنننل، غلظت مالتونین، پرواکتین و متابولیتهای خون میش (3

 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر. 1388. کوچکسرایی

 
 

 
 

 همایش های داخلی

 eCGهورمون  قیاثر زمان تزر. 1397. یو رحمان ابن عباس یصالح صالح ،یبهمن درضای، حمپناه یحسن صادق ،یمفاخر وایش (3

 .1397شهریور  ۶، سنندج، رانیا یکنگره علوم دام نیهشتم. بر بازده تولید مثل خارج از فصل ماده بزهای مرخز

 یدر بزها منیس تیفیبر ک یطول مدت نگهدار ریناث. 139۵. یو صالح صالح یبهمن درضایحم ،پناه یحسن صادق ،یمفاخر وایش (4

 .139۵ ورشهری 17 تهران، کرج، دانشگاه ،رانیا یکنگره علوم دام هفتمین .نر مرخز

ش یجواهر یهد (۵ صادق ،یبارفرو سن  سدزاده و پناه یح  یریش یبزها ریش بیو ترک دیبر تول یاثر نوع مکمل چرب. 139۵. نادر ا

 .139۵ ورشهری 17 تهران، کرج، دانشگاه ،رانیا یکنگره علوم دام هفتمین .شکم اول

 یموثر بر رشد و نمو پستان گاوها یژنها انیب راتییروند تغ. 139۵و نادر اسدزاده.  پناه یحسن صادق ،یبارفروش یجواهر یهد (۶

 .139۵ اردیبهشت 29، کرج، رانیا نیانجمن هلشتا یمل شیهما نیپنجم .شیو پس از زا شیپ یبا مصرف روغن ماه نیهلشتا

روی مقدار و  یو دست ینیماش یردوشیاثر دو روش ش سهیمقا .1393. یخیمحمد رضا مشا و پناه یحسن صادق، یعیصن یغالمعل (7

 .1393 ورشهری ۶ و ۵ ،زتبری دانشگاه ،رانیا یکنگره علوم دام نیششم. در خوزستان شیگاوم ریش باتیترک

خارج از فصننل  دمثلیبر بازده تول eCGدز هورمون  ریتاث. 1392ی. میکاظم کر و پناه یحساان صااادق، ی آبادکاف ییمهسننا بابا (8

شقا یگوسفند ترک صنعت دام، ط یکاربرد یهاپژوهش یمل شیهما نیاولیی. مجموعه مقاات ق شگاه انیو آبز وریدر  ستر، دان شب  .

 آزاد اسالمی واحد شبستر. )پوستر(

صادق،  یدیتوح نیآرم ،یبارفروشنن یجواهر یهد (9 سن   .1392 .ییو صننابر کاس آقا ینیالد نیز دیسننع ،یژند یمهد، پناه یح

 آذر 28و  27، تهران ران،یا نیانجمن هلشنننتا یمل شیهما نیچهارم نه؟. ای یآر ن،یگاو هلشنننتا شیاز زا شیپ رهیدر ج یروغن ماه

1392. 

 ریتاث. 1392. یانید دیامو یهرمز منصور ،یفوز یمسعود اسد ،پناه یحسن صادق ،ینیحس یفیشر یمحمدمهد ،یمحسن احسان (10

 نیدوم. شهرستان بافت استان کرمان ریعشا ینیرائ یبز کرک یمثل گله ها دیآهسته رهش در شکمبه بر بازده تول یمکمل مواد معدن

 .1392شهریور  1۶، کرمان، دانشگاه شهید باهنر، وریپرورش دام و ط تیریمد یمل ناریسم



 یساز نهیبا به ییقشقا -یترک یشهایم یدمثلیبازده تول شیافزا. 1392ی. میکاظم کر و پناه یحسن صادق، ی آبادکاف ییمهسا بابا (11

 یبا فرصنننت ها ییآشننننا یعلم شیهما. مجموعه مقاات قیدر هنگام آنسنننتروس عم یدر برنامه القاا فحل eCG قیتزر یزمانبند

 ورامین. )پوستر(. ورامین، دانشگاه آزاد اسالمی واحد و محصوات سالم ییغذا تی، امن یکشاورز

سن، امانلو حمید، پالیزدار محمدحسننین (12 ، پهلوان رسننتم، محمدیان تبریزی حمیدرضننا، میرهادی سننیداحمد، صادقی پناه ابوالح

تعیین قابلیت هضم روده ای و ناپدید شوندگی شکمبه ای متیونین به روش کیسه های نایلونی . 1391. قدیری وحیدو  الماسی صالح

 .1391، داشگاه صنعتی اصفهان، شهریور رانیا یکنگره علوم دام نیپنجم. متیونین محافظت شدهمتحرك در مکمل های 

. 1391. عباس یسانیابور و جعفی روزبان جوانمرد ،اصل رضا یصفر محمد، یخالد ،سنپناه ابوالح یصادق ،رضایعل یآقاشاه (13

ستانداردساز هفتمین کنگره دامپزشکی ایران. تهران.  .ختهیو آم یبوم یگاوها یخسارت در گله ها یابیو ارز یگر مهیب اتیعمل یا

 جامعه دامپزشکان ایران.

ستانی،  (14 صادقی پناهمهدی کوه سن  سی اثرات جایگزینی دانه جو با ذرت بر 1390، حمیدرضا محمدیان و نادر پاپی. ابوالح . برر

آوری های نوین در تحقیقات علوم دامی.  وزن زنده و مصنننرف خوراك در بره های نر مغانی. همایش منطقه ای اسنننتفاده از فن

 چالوس، دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس. )سخنرانی(

ستانی،  (1۵ صادقی پناهمهدی کوه سن  سی اثرات جایگزینی دانه جو با ذرت بر 1390، حمیدرضا محمدیان و نادر پاپی. ابوالح . برر

سنجه های خونی )گلوکز و کلسترول( در بره های نر مغانی. همای ستفاده از فن آوری های نوین در تحقیقات علوم فرا ش منطقه ای ا

 دامی. چالوس، دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس. )سخنرانی(

صادقی پناه، شیوا مفاخری (1۶ سن  صالحی. بهارك ، ح صالح  شیر پس چرخ و اکتوز  بر . 1390محمدیان و  اثر رقیق کننده های 

شننهریور. ص  21الی  19علوم و فناوریهای نوین کشنناورزی. زنجان، دانشننگاه زنجان. . اولین کنگره ملی کیفیت منی تازه بز مرخز

 . )پوستر(371الی  3۶9

ش (17 صادق، یابوی دیفر سن  شحنه پناه یح شح مالتون یالگو. 1389. و احمد زارع  روز کوتاه و روز  ینور میدر دو رژ شیم نیتر

 (پوستر)و منابع طبیعی دانشگاه تهران.  . کرج، پردیس کشاورزیکنگره علوم دامی کشور . چهارمینبلند

صادق، شننیوا مفاخری (18 سن  اثر نسننبت های . 1389. رضننا بهمرامو  مرتضننی جعفر اوغلی، بهروز خلیلی، صننالح صننالحی ،پناه یح

. کرج، پردیس کشنناورزی و منابع طبیعی کنگره علوم دامی کشننور . چهارمینمختلف رقیق سننازی بر کیفیت سننیمین تازه بز مرخز

 (پوستر)ه تهران. دانشگا

صادقی پناه، (19 سن  های نر اثرات چربی مکمل جیره بر خصننوصننیات اشننه گوسنناله. 1388علی نیکخواه و احمد زارع شننحنه.  ح

 . کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. )سخنرانی(سمینار بهبود کمیت و کیفیت اشه دام و طیور. کردی

اثر طول مدت  پروار و جنس درخصوصیات  .1388. محمد بابایی، و هدی جواهری بارفروشی ،حسن صادقی پناهنادر اسدزاده،  (20

. کرج، پردیس کشنناورزی و منابع طبیعی سننمینار بهبود کمیت و کیفیت اشننه دام و طیور .اشننه  شننترهای یک کوهانه کلکوهی

 (پوستر) دانشگاه تهران.

مقایسه عملکرد . 1388. مد بابایی، محمد حسین بناا بازی و محمد خاکی، فتح اهلل سرحدی، مححسن صادقی پناهنادر اسدزاده،  (21

 . مشهد. )سخنرانی(همایش منطقه ای اولویت های تحقیقاتی شتر. پروار در شترهای یک کوهانه و آمیخته دو کوهانه یک کوهانه

اثرات افزودن پیه به جیره . 1387. ،  علی نیکخواه، احمد زارع شحنه، هدی جواهری بارفروشی، نادر اسد زادهحسن صادقی پناه (22

اولین همایش ملی فن آوری های نوین در کشاورزی و منابع . بر عملکرد پروار و قابلیت هضم مواد مغذی در گوساله های نر کردی

 . رشت، دانشگاه آزاد اسالمی. )سخنرانی(طبیعی

. هدی جواهری بارفروشی و مد مرادی شهر بابک، احمد زارع شحنه، علی نیکخواه، امیر نیاسری نسلجی، مححسن صادقی پناه (23

مطالعه مصننرف کلسننترول و اسننیدهای چرب و تولید اسننتروئید ها توسننط تخمدان در میش های تغذیه شننده با نمک های . 1387

 (پوستر). مشهد، دانشگاه فردوسی. سومین کنگره علوم دامی کشور. درگامه فوليكوالر  -1کلسیمی اسیدهای چرب سویا : 



ص (24 سن  سلجیادقی پناهح سری ن شحنه، علی نیکخواه، امیر نیا شی و ، احمد زارع  صرف . 1387. هدی جواهری بارفرو مطالعه م

سیدهای چرب  سیمی ا شده با نمک های کل سط تخمدان در میش های تغذیه  ستروئید ها تو سیدهای چرب و تولید ا سترول و ا کل

 (پوستر). مشهد، دانشگاه فردوسی. سومین کنگره علوم دامی کشور. لوتئالدرگامه   -2سویا : 

صطف دیحم ،ینادر پاپ (2۵ صادق و انیمعمار یامانلو، م سن  س. 1387. پناه یابوالح سانتره بر عملکرد  یبرر سطوح مختلف کن اثرات 

 (پوستر). مشهد، دانشگاه فردوسی. سومین کنگره علوم دامی کشور. نر شال یهاپروار بره

اثر افزودن اسیدهای . 1387. هدی جواهری بارفروشی و علی نیکخواه، امیر نیاسری نسلجی، احمد زارع شحنه، حسن صادقی پناه (2۶

. نخسننتین همایش ملی صنننعت دام و طیور در اسننتان گلسننتان. چرب سننویا به جیره فالشننینگ بر بازده تولید مثل میش های زندی

 (پوستر)گرگان، سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان. 

صادقی پناه (27 سن  تاثیر افزودن مخلوط چربی طیور وپیه . 1387. هدی جواهری بارفروشننی و زارع شننحنه، علی نیکخواه ، احمدح

ساله های نر کردی ستان. گاو به جیره برعملکرد پروار گو ستان گل صنعت دام و طیور در ا ستین همایش ملی  سازمان نخ ، گرگان، 

 (پوستر)جهاد کشاورزی استان گلستان. 

شحنه، علی نیکخواه، احمد زاحسن صادقی پناه (28 تاثیر چربی مکمل جیره بر قابلیت هضم . 1387. هدی جواهری بارفروشی و رع 

، گرگان، سنازمان جهاد نخسنتین همایش ملی صننعت دام و طیور در اسنتان گلسنتان .ظاهری مواد مغذی در گوسناله های نر کردی

 (پوستر)کشاورزی استان گلستان. 

صادقی پناه، (29 سن  شهربابک و هدی جواهری بارفروشی.  ح سلجی، محمد مرادی  شحنه، علی نیکخواه، امیر نیاسری ن احمد زارع 

در گامة  -1ها در تخمدان میش: . اثر افزودن منابع متفاوت چربی مکمل به جیره فالشینگ بر سوخت و ساز برخی متابولیت1387

 (پوستر)دانشگاه آزاد اسالمی.  . اولین همایش ملی علوم دام و آبزیان. سنندج،فوليكوالر

صادقی پناه، (30 سن  شهربابک و هدی جواهری بارفروشی.  ح سلجی، محمد مرادی  شحنه، علی نیکخواه، امیر نیاسری ن احمد زارع 

در گامة  -2ها در تخمدان میش: . اثر افزودن منابع متفاوت چربی مکمل به جیره فالشینگ بر سوخت و ساز برخی متابولیت1387

 (پوستر)اولین همایش ملی علوم دام و آبزیان. سنندج، دانشگاه آزاد اسالمی.  .لوتئال

. گزارشی از وقوع لنفادنیت چرکی به عنوان یکی از عوامل آسیب به 1387و محمد بابائی.  ابولحسن صادقی پناهفریدون امینی،  (31

 (پوستر)وسسه تحقیقات علوم دامی کشور. پوست و پشم در گوسفند. دومین سمینار پوست، چرم و الیاف دامی ایران. کرج، م

. اثر افزودن منابع مختلف چربی به جیره گشن 1384، احمد زارع شحنه، علی نیکخواه و امیر نیاسری نسلجی. صادقی پناه حسن (32

افزائی بر تولید مثل میشننهای زندی. دومین سننمینار پژوهشننی گوسننفند و بز کشننور، کرج، موسننسننه تحقیقات علوم دامی کشننور. 

 خنرانی()س

بر  PMSG تاثیر تعداد روزهای تیمار پروژسترون )سیدر( و دز. 1383اصغر ساکی. احمد زارع شحنه و علی حسن صادقی پناه، (33

های کشنناورزی و منابع . اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشننور. کرج، دانشننکدهبازده تولید مثل خارج از فصننل میشننهای مهربان

 انی(طبیعی دانشگاه تهران. )سخنر

. تاثیر سرعت رشد جنین بر غلظت متابولیتهای پالسمای میش در گامه های پایانی 1383. و احمد زارع شحنه حسن صادقی پناه (34

 های کشنناورزی و منابع طبیعی دانشننگاه تهران.آبسننتنی و پس از زایش. اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشننور. کرج، دانشننکده

 (پوستر)

. اثرات سطح و منبع چربی جیره بر عملکرد پروار 1378علی نیکخواه، احمد زارع شحنه و پرویز جامعی.  ابوالحسن صادقی پناه، (3۵

 گوساله های نر کردی. دومین سمینار پژوهشی تغذیه دام و طیور کشور، کرج، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور. )سخنرانی(
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و افتخارات زجوای  

 برگزیده جشنواره بنیاد ملی نخبگان(دارای دو عنوان ثبت اختراع در زمینه تولید اسفنج پروژسترون )اختراع 

 کسب رتبه اول در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری از دانشگاه های تبریز و تهران

 

 سوابق اجرایی

 (139۶تا  139۵) مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشورمعاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته های تحقیقاتی 

 (139۵تا  1390) مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور دام و طیوررئیس بخش تحقیقات مدیریت پرورش 

 (1390تا  1389) مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور رئیس بخش تحقیقات بیوتکنولوژی

 (1389تا  1388) مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشورهای تحقیقاتی مدیر هماهنگی امور ایستگاه

 تا کنون( 1387) مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشورعضو هیئت علمی 

 (139۶تا  1388) عضو کمیته علمی فنی مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور

 (139۶تا  1388) مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشوروهشی شورای پژعضو 

 (139۶تا  1388) مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشورریزی شورای هماهنگی و برنامهعضو 

 تا کنون( 138۶) شورای فنی بخش مدیریت و پرورش دام و طیورعضو 

 (1397تا  138۶شورای فنی بخش بیوتکنولوژی )عضو 

 (1394تا  1393کشور ) دام سبک یاستگذاریعضو کارگروه س

 

 


