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سیدآبادی، علی مجتهدین. تجزیه تحلیل ژنتیکی ناحیه -44 ضا  سمیان، حمید ر روح اهلل خادمیان، ام البنین قا

HVR1  میتوكندری در بز نجدی استتتان خوتستتتان. ستتومین پمایش هاوپش پای كارب دی در اتتن   دام و

 .1394. اسفند 123. دانشگاه آتاد اسالمی واحد شبست . طیور و آبزیان

. ب رستتی دند شتتکلی ن   حمید رضااس داایدی س  مجتبی ملک محمدی، كیان ههلوان افشتتاری، -45

در جم ی  گاو ستتتیستتتتانی.ستتتومین كنف انل بین المللی هاوپش پای كارب دی در علوم  BLADژنتیکی 

 .1394كشاورتی. دانشگاه ت بی  مدرس. بهمن 

ب رسی اث  سطوح تغذیه  ، علی نوری امام تاده، جاب  نظ ی.حمیدرضس دیدی س  سیما ساور سفلی، -46

پا و دستاوردپای كارب دی در انایع در جوجه پای گوشتی. پمایش ملی هاوپش IL8ای متیونین ب  بیان ژن 

 .1395دیبهش  ار 22دام، طیور و آبزیان. ه دیل دانشگده كشاورتی و منابع طبی ی دانشگاه گ گان. 

سفلی، -47 ساور  دیدی س  سیما  ضس  سطوح  حامد قزوینی.، علی نوری امام تاده، حمیدر سی تاث   ب ر

پا و تغذیه ای استتانل آویشتتن شتتی اتی ب  بیان ژن موستتین در جوجه پای گوشتتتی. پمایش ملی هاوپش

منابع طبی ی دانشتگاه دستتاوردپای كارب دی در اتنایع دام، طیور و آبزیان. ه دیل دانشتگده كشتاورتی و 

 .1395اردیبهش   22گ گان. 

دیدی س  ستتیما ستتاور ستتفلی، -48 ضس  كیان ههلوان افشتتار، علی ضتتا ج ف ی. تجزیه و تحلیل  ،حمیدر

پمایش ملی  ژنوم میتوكندری. cytBمولکولی جم یتی ات  گوستتتفندان افشتتتاری با استتتتفاده ات توالی ناحیه 

ایع دام، طیور و آبزیان. ه دیل دانشگده كشاورتی و منابع طبی ی پا و دستاوردپای كارب دی در انهاوپش

 .1395اردیبهش   22دانشگاه گ گان. 



سفلی،-49 ساور  دیدی س  سیما  ضس  شار، مجتبی ملک محمدی. ردیابی ن ای   ،حمیدر كیان ههلوان اف

ن ای ان. موسسه در جم یتی ات گاوسیستانی. هنجمین پمایش ملی انجمن پلشتای FXIو  BLAD,DUMPSژنتیکی 

 .95اردیبهش   30-29تح ی ات علوم دامی كشور. 

كارآیی آتمون انساب در جم ی  اسب كاسپین با استفاده ات  .حمیدرضس دیدی س   سیما ساور سفلی، -50

 .95شه یور  18-17. پفتمین كنگ ه علوم دامی ای ان.دانشگاه ته ان. ه دیل كشاورتی. نشانگ پای ریزماپواره

سفلی،  -51 ساور  دیدی س  سیما  ضس  ساب در  .حمیدر شانگ پای ریزماپواره بمنظور آتمون ان ستفاده ات ن ا

 .95شه یور  18-17. پفتمین كنگ ه علوم دامی ای ان.دانشگاه ته ان. ه دیل كشاورتی. جم ی  اسب ت كمن

دیدی س  ستتی وس عیدی وندی،  -52 ضس  مولکولی ناحيه تجزیه و تحليل . ، ن م  ا... رحیمی تادهحمیدر

ND6  ازDNA های طبيعی و های پژوهش و فناوری در اکوسیییي یییت همایش ملی یافته. ميتوکندری بز عدنی

 .95های نو و محيط زی ت، پژوهشگاه دانشگاه تهران. مهر کشاورزی. پژوهشکده           انرژی

دیدی س  سی وس عیدی وندی،  -53 ضس  شکلی ژن حمیدر سی دند  سوی. ب ر  Lactoglobulin-β، علی مو

شی  در بزپای عدنی. پمایش ملی یافته افات كیفی و كمی  ستمم تبط با  سی پای پای هاوپش و فناوری در اكو

 .95پای نو و محیط تیس ، هاوپشگاه دانشگاه ته ان. مه  طبی ی و كشاورتی. هاوپشکده ان ژی

، فضتتل ا.. موستتوی هور، ایوب ستتلطانی كارمی. ب رستتی داایدی س  حمیدرضااس ستتیما ستتاور ستتفلی،  -54

ژنوم میتوكندری گاومیش خوتستان. اولین پمایش ملی و بین المللی علوم محیط تیس ،  cytBفیلوژنتیکی ناحیه 

 .95كشاورتی و منابع طبی ی. دانشگاه ته ان. ك ج. آبان 

دیدی س   -55 ضس  سفلی، ،حمیدر ساور  سوندی.  سیما  سطح ت ئونشبنم ای ژن  انیب  ب نیآغات  هیج نیاث  

. ششمین پمایش س اس ی كشاورتی نیآر هیسو یپای گوشت جوجه در یمنیا ستمیگامای موث  ب  س نت ف ونیا

 .95و منابع طبی ی هایدار. م كز پمایش پای توس ه هایدار ای ان. ته ان. دی 

 IGLپای ژنی و ژنوتیپی ژن ب رسی ف اوانیكیان ههلوان افشار.  سیما ساور سفلی، ،حمیدرضس دیدی س   -56

سالمونال  شاورتی و اینت تیدیل در جم ی  م غ م ندیم تبط با م اوم  بیماری  س ی ك س ا شمین پمایش  ش  .

 .95دی  منابع طبی ی هایدار. م كز پمایش پای توس ه هایدار ای ان. ته ان.



 یتیجم  یمولکول لیو تحل هیتجزمحمد ج ف  سنا، محمد آذر.  سفلی،سیما ساور  ،حمیدرضس دیدی س   -57

ستفاده ات توال شیات گاوم ستان با ا شاورتی و منابع  ژنوم میتوكندری. ND5 یخوت س ی ك س ا شمین پمایش  ش

 .95دی  طبی ی هایدار. م كز پمایش پای توس ه هایدار ای ان. ته ان.

سفلی، -58 ساور  دیدی س   سیما  شناسایی جهش پای جدید حمیدرضس  ، نیما مساوات، محسن ملک تاده. 

ژنوم میتوكندری جم یتی ات گاومیش خوتستان. سومین پمایش ملی گاومیش خوتستان. دانشگاه  ND4در ناحیه 

 .95بهمن  27كشاورتی و منابع طبی ی رامین. 

ژنوم میتوكندری  HVR-Iآنالیز ژنتیکی ناحیه  بابک ق یب.، حمیدرضاس دایدی س   ستتیما ستتاور ستتفلی، -59

سومین پمایش ملی گاومیش خوتستان. دانشگاه كشاورتی و منابع طبی ی رامین.  .اومیش خوتستانگجم یتی ات 

 .95بهمن  27

، محمد ج ف  ستتنا، محمد آذر. ب رستتی روابط فیلوژنتیکی حمیدرضاس دایدی س   ستتیما ستتاور ستتفلی، -60

سومین پمایش ملی گاومیش خوتستان.  .ژنوم میتوكندری ND6جم یتی ات گاومیش خوتستان با استفاده ات توالی 

 .95بهمن  27دانشگاه كشاورتی و منابع طبی ی رامین. 

 ژنهای دندشکلی ب رسیباق  افاری تارع. ، محمد ج ف  سنا،حمیدرضس دیدی س   سیما ساور سفلی، -61

 دام، ه ورش مدی ی  ملی سمینار دهارمین. بزعدنی گله در دوقلوتائی اف  با م تبط FECBو  BMP15كاندید 

 .96شه یور  15. راینی ك كی بز جشنواره دومین و آبزیان و طیور

اب اپیمی، آتوستتا تاپدی ستتی وس امی ی نیا، محمد علی ، حمیدرضااس داایدی س   ستتیما ستتاور ستتفلی، -62

 دام، ه ورش مدی ی  ملی ستتمینار دهارمین. ریزماپواره نشتتانگ پای ات استتتفاده با نجدی بز انستتاب آتمونهور.

 .96شه یور  15. راینی ك كی بز جشنواره دومین و آبزیان و طیور

تجزیه و تحلیل مولکولی جم یتی ات بزپای نجدی، م خز و علی جوان وح. ، حمیدرضااس داایدی س   -63

. اولین پمایش بین المللی بز. موستتتستتته ژنوم میتوكندری  ND6و HVR ،CytBمهابادی با استتتتفاده ات توالی ناحیه 

 شه یور ماه. 29-27تح ی ات علوم دامی كشور. 

دیدی س  ، ستتیما ستتاور ستتفلی، -64 ضس  میتوكندریایی و ستتاختار ب رستتی تنوع  .رضتتا ستتید شتت یفی حمیدر

اولین پمایش بین المللی بز. موسسه تح ی ات علوم  .COXIفیلوژنتیکی بزپای بومی ای ان با استفاده ات توالی ناحیه 

 شه یور ماه. 29-27دامی كشور. 



ژنوم  COXIت یین توالی ناحیه . ه ویز عوض تاده حمیدرضس دیدی س  ،بابک اسدی،  سیما ساور سفلی، -65

كشاورتی و منابع طبی ی میتوكندری گاومیش خوتستان.

ساری

سفلی،  ساور  دیدی س  ، سیما  ضس  ان ان حمیدر سطوح تغذیه ای . موسی م ینی، حسین  سی تأثی   ب ر

.استتانل استتطوخدوس ب  بیان ژن موستتین جوجه پای گوشتتتی

كشاورتی و منابع طبی ی ساری

گوسفند افشاری با  تییب رسی ساختار جم  .حمیدرضس دیدی س  محمد محمودی، كیان ههلوان افشاری، 

ستفاده ات توالی ناح شگاه تنجان. ژنوم میتوكندری. 16srRNAو  12srRNA هیا شاری. دان سفند اف اولین پمایش گو

 .96بهمن 

ضا محمود  یام -68 ضسیحم ،یر ستفاده ات دانه كتان ب نوان . یج ف  آباد یقباد عسگ  ، دی س ید در تاثی  ا

 .ب  بیان ژن پای درگی  در رشتتتد و نمو باف  هستتتتان در بزپای ستتتانن در آبستتتتنی و شتتتی دپی او 3-منبع امگا

 .1396.یدر علوم و فناور نینو یهاوپش پا یمل شیپما نیاتدپمی

ارتباط ژن پورمون  یب رس.ساعد  نیآرم ،یوند یدیع  وسیس حمیدرضس دیدی س  ،سیما ساور سفلی،  -69

با م دار و ت ك فاده در ب نامه انت اب گاوم  یشتتت باتیرشتتتد  پمایش ملی دانش و  نیدوم .شیبه منظور استتتت

 .1396.یفناور

سفلی،  -70 ساور  دیدی س  سیما  ضس  اب  دی، مجحمیدر سداهلل  شار، ا سانل آو .نااد  یاف ب   یباغ شنیاث  ا

 .1396.یپمایش ملی دانش و فناور نیدوم .یگوشت یعملک د جوجه پا
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 سوابق اجرایی

 مدی  هاوپشی

 مدی  امور استانها و ایستگاه پای تح ی اتی

 مسئو  پوی  گذاری اسب وتارت جهاد كشاورتی

 سوابق تدریل در دانشگاه پا و م اكز اموتش عالی

 تدریل در دانشگاه آتاد واحد شبست 

 تدریل در دانشگاه آتاد واحد گ مسار

هایان نامهراپنمایی و مشاوره   



 رساله دکتری تخصصیعنوان  پایان نامه/ ردیف
 

 نام دانشجو

  

 اسامی 

 استادان راهنما

 اسامی

 استادان مشاور 

1 
میتوکندری بز  DNAاز  Bتجزیه و تحلیل مولکولی ناحیه سیتوکروم 

 نجدی
 محمد جعفر سنا حمیدرضا سیدآبادی مجید پوالدی

2 
پودر رازیانه بر عملکرد جوجه های اثرات استفاده از  سطوح مختلف 

 گوشتی
 علی نوری امام زاده حمیدرضا سیدآبادی میرحسین یوسفی

3 
تجزیه و تحلیل مولکولی جمعیتی از گاومیش خوزستان با استفاده از 

 ژنوم میتوکندری HVR-Iتوالی 
 سیروس عیدی وندی حمیدرضا سیدآبادی بابک قریب

4 
گوارش جوجه های گوشتی تغذیه  بررسی سویه های باکتریایی دستگاه

 شده با پروبیوتیک ها با روش تعیین توالی
 - حمیدرضا سیدآبادی حسین شاد

5 
با مقدار و ترکیبات شیر به منظور  GHRو  GH بررسی ارتباط ژنهای 

 استفاده در برنامه انتخاب گاومیش خوزستان
 سیروس عیدی وندی حمیدرضا سیدآبادی آرمین ساعد

6 
مرتبط با صفات کیفی و کمی شیر در  B-LACبررسی چند شکلی ژن 

 بزهای عدنی
 حمیدرضا سیدآبادی محمد جعفر سنا علی موسوی

7 
مرتبط با  FECBو  BMP15بررسی چند شکلی ژن های کاندید 

 صفات دوقلوزایی در گله بزهای عدنی
 حمیدرضا سیدآبادی محمد جعفر سنا باقر صفاری زارع

8 
تجزیه تحلیل مولکولی جمعیتی از گوسفندان افشاری با استفاده از 

 زنوم میتوکندری CYTBو  HVR-Iتوالی 
 حمیدرضا سیدآبادی موسی معینی علی رضا جعفری

9 
تجزیه و تحلیل مولکولی جمعیتی از بز نجدی با استفاده از توالی 

HVR-I ژنوم میتوکندری 
 حمیدرضا سیدآبادی ام البنین قاسمیان روح اهلل خادمی

 میتوکندری بز تالی DNAاز  ND6تجزیه و تحلیل مولکولی ناحیه  10
نعمت اهلل رحیمی 

 زاده
 حمیدرضا سیدآبادی محمد جعفر سنا

11 

تعیین اثرات پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای گندم، جو و جو بدون 

 پوشینه بر فراسنجه های تولیدی، متابولیک ، فیزیولوژیکی و بیان ژن

 در جوجه های گوشتی سویه آرین

 عباس رستمی
یحیی  -اکبر یعقوبفر

 ابراهیم نژاد

حمیدرضا -حبیب اقدم شهریار

 سیدآبادی

 حمیدرضا سیدآبادی علی نوری امام زاده حسن نوبهاری بررسی وضعیت تهویه در مرغداری های استان سمنان 12

13 
تجزیه و تحلیل مولکولی جمعیتی از گاومیش خوزستان با استفاده از 

 ژنوم میتوکندریND5, ND6توالی 
 محمد جعفر سنا حمیدرضا سیدآبادی محمد آذر

 ژنوم میتوکندری گاومیش ND2و  ND1تعیین توالی ناحیه  14
عبدالمهدی 

 آلبوصوف
 سیروس عیدی وندی حمیدرضا سیدآبادی

15 
در  Bتجزیه و تحلیل مولکولی ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه سیتوکروم 

 گاومیش خوزستان 

ایوب سلطانی 

 کاظمی
 فضل اله موسوی نسب حمیدرضا سیدآبادی

16 
ژنوم میتوکندری گاومیش  ND4Lو  ND4تعیین توالی ناحیه 

 خوزستان

محسن ملک زاده 

 منصور آباد
 نیما مساوات حمیدرضا سیدآبادی



 

 

 

 

 

 

17 

شناسایی کارآمد ترین ترکیب ریزماهواره ای شناخته شده در گوسفند 

زندی برای تعیین انساب مبتنی بر نشانگرهای ژنتیکی به کمک شبیه 

 سازی رایانه ای

 حمیدرضا سیدآبادی عباس جهان بخشی حمیدرضا فانی

18 
ژنوم میتوکندری گاومیش  ND3و  COX111تعیین توالی ناحیه 

 خوزستان

بهادری وحید 

 قنوات
 حمیدرضا سیدآبادی فضل اله موسوی نسب

19 
بررسی ساختار جمعیتی گاومیش خوزستان با استفاده از توالی ژنهای 

16srRNA  12وsrRNA میتوکندری 
 حمیدرضا سیدآبادی بابک اسدی ایمان حرسی

20 
تجزیه و تحلیل مولکولی جمعیتی از بز مهابادی با استفاده از توالی 

HVR1, ND6ژنوم میتوکندری 
 حمیدرضا سیدآبادی  کیان پهلوان افشار ستاربیگ محمدی

21 
ژنوم میتوکندری گاومیش  COX1و  COX11تعیین توالی ناحیه 

 خوزستان
 حمیدرضا سیدآبادی بابک اسدی پرویز عوض زاده

22 
و  COX11بررسی ساختار جمعیتی گوسفند افشاری با استفاده از توالی 

COX1 ژنوم میتوکندری 
 حمیدرضا سیدآبادی  کیان پهلوان افشار مریم قربانی

23 
تجزیه و تحلیل مولکولی جمعیتی از گوسفند افشاری با استفاده از توالی 

16srRNA  12وsrRNA ژنوم میتوکندری 
 حمیدرضا سیدآبادی  کیان پهلوان افشار محمد محمودی

24 
تجزیه و تحلیل مولکولی جمعیتی از گوسفند افشاری با استفاده از توالی 

HVR1, ND6ژنوم میتوکندری 
 حمیدرضا سیدآبادی  کیان پهلوان افشار زهرا سلیمانی

25 
بر بیان ژنهای درگیر  3تاثیر استفاده از دانه کتان به عنوان منبع امگا 

 در رشد و نمو بافت پستان در بزهای سانن
 قباد عسگری جعفر آبادی حمیدرضا سیدآبادی  ا محمودیامیر رض

26 
تاثیر استفاده از آنزیم فیتاز میکروبی هوستازیم، فیزایم و رونوزایم بر 

 در جوجه های گوشتی IGF1بیان ژن عملکردی 
 حمیدرضا سیدآبادی  کیان پهلوان افشار علی اسمعیل پور

27 
تجزیه و تحلیل مولکولی جمعیتی از اسب کرد با استفاده از توالی 

HVR ژنوم میتوکندری 
 میالد نیک بخش

حمیدرضا -ورکوهیشیدا 

  سیدآبادی
 

حسن جلیلیان  تعیین توالی ژنوم میتوکندری اسب کرد 28

 مجد

 درضایحم-یورکوه دایش

  یدآبادیس
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


