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 Amaranthus) یاخروس علوفهتاج كیمورفولوژ اتيخصوص یو برخ نيکاشت بر عملكرد علوفه، پروتئ شیآرا ريتاث -31

hypocondriacusی نهال و بذرعبه زرا فصلنامه. 1399. شهرستان گرگان ییهواوآب طی( در شرا. 

 .یجانور ستیز طيفصلنامه مح. 1399. نیاستان قزو یريش یصنعت های یدر گاودار دمثليتول تيوضع یبررس -32
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 .یجانور ستیز طيمح
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 ، همکار و ناظر(:به عنوان مجری(خاتمه یافته پروژه های تحقیقاتی

 

 

:دستنامه /تألیف و ترجمه کتاب  

 .یکشاورز جیآموزش و ترو قات،یسازمان تحق جیتاالر ترو. 1396 .پرورش گوسفند و بز گاهیاحداث جا یراهنماهندبوک 

و رساله دکتری: راهنمایی و مشاوره پایان نامه  

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  :بررسی ارزش غذایی دو رقم یونجه در تغذیه گوسفندپایان نامه کارشناسی ارشد افشار میرزائی:  -1
  (.1384)شبستر

شده با قارچ  یعمل آور یزراع یفرع یفراورده ها یبرخ ییارزش غذا سهیو مقا نییتع :محمد ناصحیپایان نامه کارشناسی ارشد  -2
 (. 1392)علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاندانشگاه : دایپلوروتوس فلور

دانشگاه آزاد پایان نامه کارشناسی ارشد هاشم حیاتی: بررسی علل حذف گاوشیری هولشتاین در گاوداریهای صنعتی شهریار:  -3
 (.1396)اسالمی واحد کرج

 رديف عنوان محل انجام/انتشار تاريخ  

 1 تعیین قابلیت هضم تفاله زیتون به روش حیوان زنده در شتر موسسه تحقیقات علوم دامی  1394

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه  1398

 نهال و بذر 

 2 گلستان استان هوایي و آب درشرایط اي بر عملکرد کمي و کیفي تاج خروس علوفهبررسي اثرات الگوي کاشت 

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه  1397

 نهال و بذر 

 3 تعیین مناسبترین زمان برداشت و تاثیر آن بر کمیت و کیفیت علوفه سه رقم تاج خروس علوفه اي

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه  1397

 نهال و بذر 

 4 ايعوامل به زراعي و مقایسه عملکرد سه رقم تاج خروس علوفه بررسي

 هايجوجه گوارش دستگاه و ایمني خوني، هايتاثیر افزودن پري بیوتیک به توکسین بایندر بر عملکرد، فراسنجه موسسه تحقیقات علوم دامی  1398

 B1آفالتوکسین به آلوده هايبا جیره شده تغذیه گوشتي

5 

 6 گوشتي هاياي ایمني جوجههاثرات محرک رشد گیاهي اورکس بر عملکرد و پاسخ موسسه تحقیقات علوم دامی  1398

رهش با و بدون مالس، بر فراسنجه هاي شکمبه ایي، عملکرد رشد و صفات الشه گوسفند  بررسي اثر اوره آهسته موسسه تحقیقات علوم دامی  1398

 پرواري

7 

اثرات استفاده از سطوح مختلف دانه آمارانت )تاج خروس( در خوراک پلت بر عملکرد و فراسنجه هاي خوني  موسسه تحقیقات علوم دامی  1397

 جوجه هاي گوشتي

8 

بررسي اثرات سطوح مختلف خوراک گلوتن ذرت بر عملکرد، پاسخ ایمني و فراسنجه هاي خوني جوجه هاي  موسسه تحقیقات علوم دامی  1398

 گوشتي

9 

 10 گوشتي هايبررسي اثرات استفاده از سطوح مختلف کنجاله جرم ذرت بر عملکرد، ایمني،کیفیت الشه جوجه موسسه تحقیقات علوم دامی  1398

 11 بررسي ارزش غذایي علوفه سه رقم جدید تاج خروس طي زمان هاي مختلف برداشت در استان گلستان موسسه تحقیقات علوم دامی  1398

 12 مقایسه ارزش تغذیه اي چهار رقم سورگوم علوفه اي کشت شده در استان مازندران موسسه تحقیقات علوم دامی  1398

 13 هاي گوشتيهاي خوني و سیستم ایمني جوجهبررسي اثرات عصاره گلپر و آنیسون بر عملکرد، فراسنجه موسسه تحقیقات علوم دامی  1395

 14 بررسي اثر کاربرد بقایاي کلم بروکلي سیلو شده در جیره غذایي بره پرواري موسسه تحقیقات علوم دامی  1396

 15 تعیین مصرف اختیاري و قابلیت هضم علوفه سیب زمیني ترشي در گوسفند موسسه تحقیقات علوم دامی  1395

هضم پذیري برون تني و درون تني و فراسنج هاي شکمبه اي و خوني ناشي تعیین ارزش غذایي، تجزیه پذیري،  موسسه تحقیقات علوم دامی  1398

 از مصرف سه گونه گیاهي شورپسند در شترهاي یک کوهانه خوزستان

16 

 17 تاثیر پوشش چربي بر هضم شکمبه اي و روده اي منابع پروتئین و مکمل هاي متیونین و الیزین در گاو موسسه تحقیقات علوم دامی  1394

 18 بررسي خصوصیات سیلویي، روند تخمیر پذیري و پایداري هوازي سیالژ علوفه ارزن مرواریدي موسسه تحقیقات علوم دامی  1395

سازمان تحقیقات  1398

(دفتراستراتژیك)  
 يمرتبط با رشته علوم دام يگلخانه ا يبرنامه کاهش انتشار گازها نیتدو

19 
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در زمان های علوفه آمارانت (  میو س ی)خارکفسک: تعیین ارزش تغذیه ای دو رقم جدید ظاهری پایان نامه کارشناسی ارشد فریبا -4

 (. 1396) موسسه آموزش عالی رودکی تنکابندر استان البرز: کشت شده مختلف برداشت 

مختلف  علوفه آمارانت در زمان های(  لورا و سیم)تعیین ارزش تغذیه ای دو رقم جدید : وطنخواه محمدپایان نامه کارشناسی ارشد  -5

 (. 1397) تنکابن موسسه آموزش عالی رودکی: در استان یزدکشت شده برداشت 

علوفه آمارانت در زمان های (  لوراو  ی)خارکفسکتعیین ارزش تغذیه ای دو رقم جدید  :کریمی سعیدپایان نامه کارشناسی ارشد  -6

 (.1398) موسسه آموزش عالی رودکی تنکابن: در استان گلستانکشت شده مختلف برداشت 

خوراک  در برخی موادتخمیرپذیری تجزیه پذیری و پذیری، بر گوارشاثرات شوری آب  علی پیش دادی مطلق:میررساله دکتری  -7
 (.1399)دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبسترهای رایج در تغذیه گوسفند:

دانشگاه آزاد امکان بازیافت و تعیین ارزش غذایی محتویات شکمبه ای فراوری شده: : باعصمت صفریشهرام رساله دکتری  -8
 (.1399)اسالمی واحد شبستر

گراس پربازده  یگونه ها یو ارزش غذایی برخ یفیک یبرآورد شاخص ها: کلیبر موسی پورپیام رساله دکتری  -9

 (.1399)دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر:تولید گاز آزمایشگاهی با استفاده از روش یمرتع

 

:و بین المللی همایش های داخلی  

رانیا کشور   سندگانینو مقاله عنوان یبرگزار محل یعلم شیهما عنوان                خیتار              ارائه   ردیف

   

سومین همایش سراسری علمی، پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی 1383 مرداد 9-8 پوستری -1

 صفایی، آقاعلیخانی تعیین ارزش غذایی علوفه سبز کلزا فسا ایران 

 ای¬غذایی کشور )اولین کنگره منطقهشانزدهمین کنگره ملی صنایع  1385 فروردین 24-23 پوستری -2

 فضائلی، صفایی، مرغ علف بستر روی ساجورکاجو صدفی قارچ کشت بررسی گرگان ایران (خزر دریای

 عزیزی

یعیو منابع طب یکشاورز یپژوهش یعلم یسراسر شیهما نیپنجم 1385 شهریور 16-15 سخنرانی -3

 صفایی، روزبهان، آقاعلیخانی تعیین ارزش غذایی علوفه چهار ژنوتیپ کلزا رودهن رانیا 

مشهد ایران سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی 1391 شهریور 15-13 پوستری -4

 داران، صفایی-ناصحی، تربتی نژاد، زره اثر فرآوری بیولوژیك بر تجزیه پذیری ماده آلی کاه سویا و کانوال 

مشهد ایران یسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورز 1391 شهریور 15-13 پوستری -5

 داران، صفایی-ناصحی، تربتی نژاد، زره یکی کاه گندم و جو با قارچ ژلوروتوس«فرآوری بیولو 

همایش ملی ژرورش و حفظ سرمایه های ژنتیکی گوسفند زل و داالق 1391 آبان 18 پوستری -6

اه گندم و جو در اثر کشت قارچ پلوروتوس بر ترکیبات شیمیایی و تجزیه پذیری شکمبه ای ک گنبدکاووس ایران 

 داران، صفایی-ناصحی، تربتی نژاد، زره گوسفند داالق

همایش ملی ژرورش و حفظ سرمایه های ژنتیکی گوسفند زل و داالق 1391 آبان 18 پوستری -7

اثر کشت قارچ پلوروتوس بر ترکیبات شیمیایی و تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشك کاه  گنبدکاووس ایران 

 داران، صفایی-ناصحی، تربتی نژاد، زره د داالقنخود و سویا در گوسفن

 کنگره نیپنجم 1391 شهریور 9-8 پوستری -8

تابستانه در استان گلستان ریش دیو اُفت تول ییمقابله با تنش گرما یراهکارها اصفهان رانیا رانیا یدام علوم -9

 داران، ناصحی-صفایی، تربتی نژاد، زره 

اثر  اصفهان رانیا رانیا یدام علوم کنگره نیپنجم 1391 شهریور 9-8 پوستری -10

ناصحی ، تربتی  کاه گندم و برنج در گوسفند داالق یریپذ هیپلوروتوس بر تجز یبا قارچ صدف یکیولوژیب یعمل آور

 داران، صفایی-نژاد، زره

اصفهان رانیا رانیا یدام علوم کنگره نیپنجم 1391 شهریور 9-8 پوستری -11

 یها¬سهیبه روش ک دایپلوروتوس فلور یشده با قارچ صدف یعمل آور یو کانوال ایکاه سو یرپذی¬هیتجز یبررس 

 داران، صفایی-ناصحی ، تربتی نژاد، زره در گوسفند یلونینا           

 



 عضو هیات علمی بخش پژوهش های تغذیه دام و طیور)تحقیقات مرتبط با تغذیه، محیط زیست علوم دامی و تغییرات اقلیمی(: رزومه امیررضا صفایی

 

12- Poster 6-4  OCT 2011 The first international conference on agriculture 

and natural resources Iraq Hella Choosing a ground herbal plant for antibiotic 

growth promoters substitution based on muticriteria decision analysis Hosseini, 

Godarzi, Zarei, Meimandipoor, Safaei 

 تیقابل کرج رانیا رانیا یدام علوم کنگره نیچهارم 1389 شهریور 30-29 سخنرانی -13

 یصفائ ،یفضائل گوسفند هیلوک خوراک کامل در تغذب یاریهضم و مصرف اخت

14- Poster 29-26  AGU 2007 The 58th annual meeting of the European 

Association for Animal Production (EAAP) Ireland Dublin Nutritional 

evaluation of two forage species for ruminants using in vitro gas production technique

 Safaei, Maheri-Sis , Mirzaei-Aghsaghali 

15- Poster 29-26  AGU 2007 The 58th annual meeting of the European 

Association for Animal Production (EAAP) Ireland Dublin Effect of poly-

ethylene-glycol on the in vitro gas production and digestibility of fruit wastes.

 Safaei, Fazaeli, Zahedifar, Mirhadi 

16- Poster 29-26  AGU 2007 The 58th annual meeting of the European 

Association for Animal Production (EAAP) Ireland Dublin The nutritional value 

of four genotypes canola forage. Safaei, Ruzbehan, Aghaalikhani 

17- Presentation 29-26  AGU 2007 The 58th annual meeting of the European 

Association for Animal Production (EAAP) Ireland Dublin The developmental 

process of rumen fistulation in Iranian native ruminants. Safaei, Fazaeli, 

Zahedifar, Mansouri, Mirhadi 

18- Poster 29-26  AGU 2007 The 58th annual meeting of the European 

Association for Animal Production (EAAP) Ireland Dublin Determination of 

chemical compositions and in vitro gas production characteristics of chickpea processing 

by-products. Maheri Sis, Chamani,Sadeghi, Mirza Aghazadeh, Safaei 

کرج رانیا دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور 1386 اردیبهشت 27-26 سخنرانی -19

 یصفائ ،یفضائل قابلیت هضم و مصرف اختیاری علوفه سیلو شده تاج خروس 

کرج رانیا دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور 1386 اردیبهشت 27-26 پوستری -20

   in situو  in vitroلیت هضم و تجزیه پذیری دانه های جو، ماشك و گاودانه به روشاثر برشته کردن بر قاب 

 ییو صفا انهمکار           

 

21- Poster 20-17  SEP 2006 The 57th annual meeting of the European 

Association for Animal Production (EAAP) Turkey Antalya Determinationof 

chemical composition and voluntary feed intake of Saffron (Crocus sativus) hay

 Safaei, Fazaeli, Zahedifar 

22- Poster 20-17  SEP 2006 The 57th annual meeting of the European 

Association for Animal Production (EAAP) Turkey Antalya Studying the 

cultivativation of Pleurotus fungi on the substrate of Agropyron repens. Safaei, 

Fazaeli, Zahedifar 

23- Poster 20-17  SEP 2006 The 57th annual meeting of the European 

Association for Animal Production (EAAP) Turkey Antalya Chemical 

composition, digestibility and voluntary food intake two Alfalfa variety grown in West 

Azerbaijan in Iran Mirzaei-Aghsaghali , Mirza-Aghazadeh , Maheri-Sis, Safaei 

24- Presentation 18-17  April 2013 International Scientific Conference of Camel 

Research and Production (ISCCRP)Sudan Khartoum The New Method: Rumen 

Fistulation of Iranian Camels Safaei, Mansuori, Abarghani 

25- Poster 17-12  Feb 2013 Conference of Sustanability of Camel Population 

and Production (CSCPP)Saudi Arabia  Riyadh First Rumen Fistulation in Native 

Dromedary Camel of Iran Safaei, Mansuori  
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رانیا یعامل در شاخه کشاورز ریپدافند غ یمل شیهما 1392 آبان 30-29 یسخنران -26

 ارانو همکار یصفائ سمیبر ترور رگذاریتاث یبسترها قشم 

رانیا یعامل در شاخه کشاورز ریپدافند غ یمل شیهما 1392 آبان 30-29 یسخنران -27

 ارانو همکار یصفائ ست؟یچ سمیوتروریب قشم 

رانیا یعامل در شاخه کشاورز ریپدافند غ یمل شیهما 1392 آبان 30-29 یسخنران -28

 رانو همکا یصفائ نینو سمیترور دهیبا پد ییآشنا قشم 

رانیا یعامل در شاخه کشاورز ریپدافند غ یمل شیهما 1392 آبان 30-29 یپوستر -29

 ارانو همکار یصفائ یدجهانیتهد گانهیمهاجم ب یگونه ها قشم 

و  یدر بخش کشاورز نینو یها افتهی یالملل نیکفنرانس ب نیدوم 1394 اسفند 28 یسخنران -30

 یصفائ شکمبه شتر گذاری¬ستولیف دیجد كیوتکنیب تهران رانیا یعیمنابع طب

و  یدر بخش کشاورز نینو یها افتهی یالملل نیکفنرانس ب نیدوم 1394 اسفند 8 یپوستر -31

 یصفائ شیشکمبه گاوم گذاری¬ستولیف دیجد كیوتکنیب تهران رانیا یعیمنابع طب

کرج رانیا رانیا نیهلشتا یمل شیهما نیپنجم 1395 بهشتیارد 30-29 یپوستر -32

 ایفتاح ن ،ییصفا نیشکمبه در گاو هلشتا یگذار ستولیف كیوتکنیب 

تهران رانیا ارنیا نینو یها یفناور یکنگره سراسر نیچهارم 1395 وریشهر8 یپوستر -33

 یفتح ،یاسد ،ییصفا یشده زند یگذار ستولهیاز گوسفندان ف هیثانو یمراقبت ها 

منابع  ،یعلوم کشاورز جیتوسعه و ترو یپژوهش یکنگره علم نیسوم 1395 مهر 6 یپوستر -34

 یصادق ،ییصفا یاز کود دام وگازیبا بیو معا ایمزا یبررس تهران رانیا رانیا ستیز طیو مح یعیطب

 یپناه، غفار

منابع  ،یعلوم کشاورز جیتوسعه و ترو یپژوهش یکنگره علم نیسوم 1395 مهر 6 یسخنران -35

 یبا قارچ صدف یخشك علف گندم اهیحالت جامد گ ریتخم یایمزا تهران رانیا رانیا ستیز طیو مح یعیطب

 یفضائل ،ییصفا نشخوارکنندگان هیجهت تغذ

رانیا داریپا یو کشاورز ییدارو اهانیگ شیهما نیهفتم 1395 اسفند 14 یپوستر -36

مراحل مختلف برداشت در مزارع استان البرز یعلوفه آمارانت )رقم لورآ( ط یمواد معدن سهیمقا همدان 

 ییصفا ،یرضائ 

رانیا داریپا یو کشاورز ییدارو اهانیگ شیهما نیهفتم 1395 اسفند 14 یپوستر -37

مراحل مختلف برداشت در مزارع استان البرز ی( طمیعلوفه آمارانت )رقم س یمواد معدن سهیمقا همدان 

 ییصفا ،یرضائ 

رانیا داریپا یو کشاورز ییدارو اهانیگ شیهما نیهفتم 1395 اسفند 14 یپوستر -38

مراحل مختلف برداشت در مزارع استان البرز ی( طیعلوفه آمارانت )رقم خارکفسک یمواد معدن سهیمقا همدان 

 ییصفا ،یرضائ 

منابع  ،یعلوم کشاورز نینو یها افتهی یالملل نیکنفرانس ب نیسوم 1395 اسفند 18 یپوستر -39

مراحل  ی( طمیعلوفه آمارانت)رقم س یسلول وارهیشاخص د سهیمقا تهران رانیا ستیز طیو مح یعیطب

 یعامل ،یاحسان ،ییصفا ،یرضائ مختلف برداشت در مزارع استان البرز

منابع  ،یعلوم کشاورز نینو یها افتهی یالملل نیکنفرانس ب نیسوم 1395 اسفند 18 یسخنران -40

مراحل  یعلوفه آمارانت)رقم لورآ( ط یسلول وارهیشاخص د سهیمقا تهران رانیا ستیز طیو مح یعیطب

 یعامل ،یاحسان ،ییصفا ،یرضائ مختلف برداشت در مزارع استان البرز

منابع  ،یعلوم کشاورز نینو یها افتهی یالملل نیکنفرانس ب نیسوم 1395 اسفند 18 یسخنران -41

 ی( طیعلوفه آمارانت )رقم خارکفسک یسلول وارهیشاخص د سهیمقا تهران رانیا ستیز طیو مح یعیطب

 یعامل ،یاحسان ،ییصفا ،یرضائ مراحل مختلف برداشت در مزارع استان البرز

 ،یعلوم کشاورز جیتوسعه و ترو یپژوهش یکنگره علم نیچهارم 1396 ریت 21 یپوستر -42

در هفت نمونه  یتراتین تیمسموم جادیاحتمال ا یبررس تهران رانیا رانیا ستیز طیو مح یعیمنابع طب

 یکوچک ،ییصفا ،یغالم ،یرصادقیام یسورگوم علوفه ا

 ،یعلوم کشاورز جیتوسعه و ترو یپژوهش یکنگره علم نیچهارم 1396 ریت 21 یپوستر -43

 داتیدر خوراک دام و تول نیفلزات سنگ یریاندازه گ تهران رانیا رانیا ستیز طیو مح یعیمنابع طب

 ییصفا ،یبرازجان ،یباغجر ،یسام ،یرصادقیام ،یکوچک یدام



 عضو هیات علمی بخش پژوهش های تغذیه دام و طیور)تحقیقات مرتبط با تغذیه، محیط زیست علوم دامی و تغییرات اقلیمی(: رزومه امیررضا صفایی

 

منابع  ،یعلوم کشاورز نینو یها افتهی یالملل نیکنفرانس ب نیچهارم 1397 ریت 24 یپوستر -44

ییایدر حمل و نقل در یاهل یدام ها ژهیو طیشرا یبررس تهران رانیا ستیز طیو مح یعیطب

 ییصفا ،ییصفا 

منابع  ،یعلوم کشاورز نینو یها افتهی یالملل نیکنفرانس ب نیچهارم 1397 ریت 24 یپوستر -45

 ییصفا رانیدر ا ریش دیتول یپرورش االغ برا تهران رانیا ستیز طیو مح یعیطب

منابع  ،یعلوم کشاورز نینو یها افتهی یالملل نیکنفرانس ب نیسوم 1396 وریشهر 13 یپوستر -46

در دستگاه گوارش  یها در هضم و جذب مواد مغذ كیوتینقش پروب تهران رانیا ستیز طیو مح یعیطب

 ییصفا زاده،یعل وریط

رانیا )فرصتها و چالشها( یآبز اهانیجلبك و گ یمل شیهما 1396 آبان 9-8 یپوستر -47

 یفضائل ،ییصفا آزوال ییارزش غذا یبررس لیفراتحل تهران 

زدی رانیا یشورورز یمل شیهما نیاول 1396 آذر 2-1 یپوستر -48

 ینیباشت ،یفضائل ،ییصفا علوفه خارشتر ییارزش غذا یبررس لیفراتحل 

منابع  ،یعلوم کشاورز نینو یها افتهی یالملل نیکنفرانس ب نیچهارم 1397 ریت 24 یسخنران -49

نشخوارکنندگان هیدر تغذ یعلف ن ییارزش غذا یبررس تهران رانیا ستیز طیو مح یعیطب

 یافتخار ،یرضائ ،ییصفا ،یآقاشاه 

منابع  ،یعلوم کشاورز نینو یها افتهی یالملل نیکنفرانس ب نیچهارم 1397 ریت 24 یسخنران -50

 یعامل ،ییپور، صفا یموسو (میکدکس )اصول و مفاه تهران رانیا ستیز طیو مح یعیطب

 

:سوابق اجرایی  

 ردیف عنوان محل 

 1 عضويت در انجمن علوم دامی ايران دانشگاه تهران

 2 در انجمن زنبور عسل ايران عضويت موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

 3 عضو کمیته آموزش برنامه راهبردی شیر و گوشت معاونت تولیدات دامی

 4 عضو کمیته فنی کشت و توسعه گیاه آمارانت وزرات جهادکشاورزی  معاونت امور زراعت

 5  و آمارانت مجری و هماهنگ کننده استانی کشت و توسعه گیاه خارشتر موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

 6 دبیر و عضو کمیته فنی تخصصی تحقیقات تغذيه دام و طیور موسسه  موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

 7 عضو شورای پژوهشی موسسه موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

 8 عضو شورای هماهنگی موسسه موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

 9 علوفه کشوردبیر و عضو ستاد  سازمان تحقیقات کشاورزی

 10 رئیس گروه طرح و برنامه موسسه موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

 

 سخنرانی و تدریس در مجامع علمی و تحقیقاتی:



 عضو هیات علمی بخش پژوهش های تغذیه دام و طیور)تحقیقات مرتبط با تغذیه، محیط زیست علوم دامی و تغییرات اقلیمی(: رزومه امیررضا صفایی

 

 ردیف عنوان محل 

 1 تولید بايوگاز از کود دامی )بررسی معايب و مزايا( موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

 2 نوين جمع آوری کود در گاوداری های صنعتیروش های  موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

 3 پرورش دام سبک در راستای اقتصاد مقاومتی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

 4 گذاری در دستگاه گوارش نشخوارکنندگانفنآوری فیستول دانشگاه بیرجند

 R 5آنالیز فراتحلیل با استفاده از نرم افزار  موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

 

:و ثبت اختراعات افتخارات ،جوایر  

 

 1399مهر -با تشکر فراوان

 a.safaei@areeo.ac.ir-امیررضا صفایی

 محل نشر سال یافته عنوان ردیف

 اداره کل ثبت اختراعات و مالکین معنوی 1393 فیستول نرم شکمبه گوسفندی -1

 اداره کل ثبت اختراعات و مالکین معنوی 1393 کانوالی پالستیکی روده باریك گوسفند -2

 دامی کشورموسسه تحقیقات علوم  1381 بسیجی نمونه -3

 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور 1382 بسیجی نمونه -4

 پژوهشگر برتر استان البرز -5

  )رتبه سوم در مقطع دکتری تخصصی(

 جامعه مهندسین بسیجی استان البرز 1394

 )جشنواره تجلیل از پژوهشگران بسیجی استان البرز(


