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 پروژه های تحقیقاتی

 شناسایی گونه های گیاهی شهدزا و گرده زای مورد استفاده زنبور عسل در استان مرکزی)مجری( 
 کلنی های زنبور عسل در شرایط زنبورداری )مجری(بررسی روش های تولید انبوه ژله رویال از  

 بررسي خصوصیات كروموزومي توده هاي زنبور عسل كشور)مجري( 

 ) مجري(RAPDتعیین تنوع ژنتیكي سه جمعیت زنبور عسل كشور با استفاده از ماركر  
ارزیابی ساختار ژنتیکی جمعیت های مختلف زنبور عسل کشور با استفاده از مارکر  

 یت)مجری(میکروساتال
 )مجری( RNA-Seqیها-با استفاده از دادهانالیز یان تفریقی ژن های مقاومت به کنه واروا در زنبور عسل 

 از آنها)مجري( DNAمطالعه جمعیتي سه گونه دامي در خطر انقراض كشور و تهیه بانك  

تعیین پلي مورفیسم ژنوتیپ هاي مختلف ژن لپتین در گوسفندان لري بختیاري ،زل و گوسفند وحشي   
 ژاد ارمني در ايران به منظور حذف دنبه)مجري(.

 در گوسفندان لري )مجري(.کالپاستاتین تعیین پلي مورفیسم ژنوتیپ هاي مختلف ژن  
 یه هاي گوشتي به منظور کاهش مصرف داروهادر تغذيه جوج Mentha piperitaاستفاده از گیاه دارويي  

 بر افزايش وزن و كاهش تلفات  )مجري(  یکیوتیب یآنت
 پایش و ثبت شتر دوکوهانه ایران)مجری( 

 RNA-Seqیها-با استفاده از داده نیو هلشتا یستانیخالص س یگاوها تیژن در جمع انیب یقیتفر زیآنال 

 بررسي امكان دورگ گیري گوسفند اهلي و وحشي)همكار اول(  
 بررسي خصوصیات فنوتیپي و كاريوتیپي گوسفند اهلي و وحشي)همكار ( 

 بررسي كروموزومي شترهاي يك كوهانه :دوكوهانه و دورگ در ايران )همكار( 
اده از ماركر بررسي تنوع ژنتیكي چهار نژاد گوسفند سنجابي ،كردي ، مهرباني و  مغاني  با استف 

 میكروساتاليت )همكار(

در سويه گوشتي آرين و ارتباط آن با صفات رشد و  IGFBP2و  TGF-β3،IGF1چندشكلي ژنهاي  بررسي 
 تركیبات الشه )همكار(

با صفت چربي الشه Fatty Acid-Binding Proteinو   Apolipoprotein Bارتباط چندشكلي ژنهاي  بررسي 
 در سويه گوشتي آرين)همكار(

از نشانگرهاي ريزماهواره به منظور انجام آزمونهاي انساب و انتساب در جمعیت اسبچه  استفاده 
 خزر)همكار(

 و تعیین توالي ماركرهاي میكروساتاليت در گاومیش)همكار( كلونینگ 

 تنوع ژنتیكي داخل و بین توده هاي شتر ايران با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره)همكار( بررسي 
 تنوع ژنتیكي داخل و بین جمعیت هاي اسب ايران با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره)همكار( بررسي 

امكان استفاده از نانوسیلور ها به عنوان ضد عفوني كننده قوي در كاهش بار میكروبي  بررسي 
 شیر)همكار(

استان  نقايص ژنتیكي احتمالي ناشي از جنگ خلیج فارس بر روي جمعیت گوسفند و بز  رديابي 

 خوزستان)همكار(
رديابي  نقايص ژنتیكي احتمالي ناشي از جنگ خلیج فارس بر روي جمعیت گاومیش بومي استان  

 خوزستان)همكار(
رديابي  نقايص ژنتیكي احتمالي ناشي از جنگ خلیج فارس بر روي جمعیت گاو هاي بومي  استان  

 خوزستان)همكار(

 Realوم به اسكراپي در میان جمعیت هاي گوسفند به روش و تعیین فراواني ژنوتیپ هاي مقا شناسايي 
time PCR .)همکار( 

 

 تألیف و ترجمه کتاب

تدوین كتاب ) راهبرد ملي زيست فناوري حیوانات اهلي و آبزيان( .محمد حسین صنعتي، مرتضي دلیري  

،سیروس امیري نیا،احمد میرهادي ، علي اخويزادگان،  نعمت هللا اسدي، علي اكبر مسعودي ،حسین 
 م. 83- 18586، كتابخانه ملي ايران  ISBN964-8516-24-3عمراني. 

-978:) راهنماي عملیات آزمايشگاه سیتوژنتیك و ژنتیك مولكولي در علوم دامي(تدوين كتاب با عنوان  
964-92497-9-7  ISBN . 
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 راهنمایی و مشاوره پایان نامه

ماركر استفاده از مشاور پايان نامه كارشناسي ارشد تعیین تنوع ژنتیكي جمعیت هاي زنبور عسل غرب كشور با 
 .میكروساتاليت. دانشكده كشاورزي و منابع طبیعي دانشگاه رامین  اهواز

 استفاده ازمشاور پايان نامه كارشناسي ارشد تعیین تنوع ژنتیكي جمعیت هاي زنبور عسل شمال كشور با 
 ماركر میكروساتاليت. دانشكده كشاورزي دانشگاه زنجان

استفاده از نشانگرهای ریز  باشترهای دوکوهانه ایران تنوع ژنتیكي بررسی مشاور پايان نامه كارشناسي ارشد 
گیالن . دانشكده كشاورزي دانشگاه ماهواره   

 

 همایش های داخلی

 , apis mellifera مقايسه سیتو ژنتیكي دو گونه زنبور عسل غالمحسین طهماسبی. اسدي ،نعمت هللا ،  -1
apis florea   پانزدهمین كنگره گیاه پزشكي كشور –در ايران  

شانزدهمین كنگره  – -Cمطالعه كروموزومي جمعیت زنبور عسل موجود در غرب كشور با كمك تكنیك  نواربندي-2
  گیاه پزشكي كشور

 نشريه پژوهش و سازندگي–كزي زنبور عسل كشوربررسي وضعیت كروموزومي توده مر-3

پنجمین سمینار پژوهشي زنبور –ژنوم زنبور عسل با كمك يك تكنیك اصالح شده در ايران   DNA استخراج-4
  عسل كشور

بررسي امكان دورگ گیري گوسفند اهلي )نژاد فرهاني ( با گوسفند وحشي در ايران ، دومین سمینار -5
 انپژوهشي گوسفند و بز اير

در تغذيه جوجه هاي گوشتي بر روي افزايش وزن و كاهش  menta piperita اثرات استفاده از گیاه دارويي-6
 دومین سمینار تغذيه دام و طیور كشور –تلفات 

  سومین همايش ملي بیوتكنولوژي كشور- -C بررسي كروموزومي شترهاي دو كوهانه با كمك تكنیك نواربندي-7

اولین كنگره بین المللي  اخالق  –جنبه هاي حقوقي و  اخالقي فناوري زيستي در كشور ضرورت توجه به  -8
 زيستي در ايران

 ریت -یکشاورز یستیپدافند ز شیهما نیسوم -کشور یبوم دام ستیعامل و ضرورت حفاظت از ز ریپدافند غ-9
 98ماه 

شانزدهمین  – -Cتكنیك  نواربنديمطالعه كروموزومي جمعیت زنبور عسل موجود در غرب كشور با كمك -10
 كنگره گیاه پزشكي كشور، دانشگاه تبريز.

نقش بیوتكنولوژي در بهره وري از ذخاير ژنتیكي دام و طیور كشور.ششمین 1388. .اسدي،نعمت هللا -11
 1388همايش ملي بیوتكنولوژي مردادماه . دانشگاه علوم پزشكي ايران.

(. تعیین 1387عیل خانیان ، علي اكبر قره داغي ،سید احمد میرهادي.)اسدي،نعمت هللا . سعید اسما -15 -12
دانشگاه  -سومین كنگره علوم دامي كشور–فاصله ژنتیكي كلني هاي زنبور عسل منطقه مركزي كشور 

 مهر 25-24فردوسي مشهد.

تیكي در (.  مشاهده بروز يك مورد جهش ژن1387اسدي نعمت هللا،علي اكبر قره داغي،فرهاد آريامنش.)-13
 دهمین کنگره ژنتیك ايران –زنبور عسل غرب کشور  یكلني ها

(.  نگرشي بر ذخاير ژنتیكي در خطر انقراض كشور 1389اسدي ،نعمت هللا .، فضل هللا افراز،حسین بنابازي) -14
 خرداد دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي. 3الي 1)سخنراني كلیدي(.يازدهمین كنگره ژنتیك ايران.
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:جوایر و افتخارات  

 لوح تقدير از معاونت آموزش و تحقیقات و رئیس مركز تحقیقات استان مركزي 

و رئیس مركز تحقیقات استان مركزيلوح تقدير از معاونت آموزش و تحقیقات   

 لوح تقدير از معاونت آموزش و تحقیقات و رئیس مركز تحقیقات استان مركزي 

 لوح تقدير از وزير جهاد سازندگي 

نمونه موسسه تحقیقات علوم دامیلوح تقدیر کارمند   

  لوح تقدير از معاونین آموزش و تحقیقات  جهت شركت فعال در سمینار پژوهشي 

 جايزه ويژه از سومین همايش ملي بیوتكنولوژي كشور به مناسبت انتخاب مقاله برتر  

ه شهید رجاييانتخاب به عنوان كارشناس نمونه  سازمان تحقیقات و آموزش كشاورزي در هفتمین جشنوار   
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