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تحصيالت
كبسؿٌبػي :علَم داهي –داًـكذُ كـبٍسصي –داًـگبُ صًدبى  1374الي 1378
كبسؿٌبػي اسؿذ :علَم داهي –داًـكذُ كـبٍسصي –داًـگبُ آصاد ٍاحذ كشج

 1378الي 1380

دكتشي تخصصي :طًتيك ٍ اصالح ًظاد دام –داًـكذُ كـبٍسصي –داًـگبُ آصاد ٍاحذ علَم تحقيقبت تْشاى  1386الي 1389
پبيبى ًبهِ كبسؿٌبػي اسؿذ :ثشسػي چٌذؿكلي پٌح پشٍتئيي خَى دس دٍ ًظاد اػت عشة ٍ اػجچِ خضس ايشاى
پبيبى ًبهِ دكتشي :استجبط طى ّبي  TGF-β3, ApoB, A-FABP ApoVLDL-IIثب صفبت سؿذ ٍ چشثي الؿِ دس ػَيِ
گَؿتي هشغ آسيي

عضَيت دس اًدويّبي علوي ٍ صٌفي
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

دثيش ؿبخِ خبًَسي اًدوي طًتيه ايشاى ٍ ساثظ ؿبخِ ثب وويتِ اعالع سػبًي ٍ هغجَػبتي اًدوي(. )1387-1386
ػضَ وويتِ اخشائي ًْويي وٌگشُ طًتيه ايشاى.
ػضَ وويتِ فٌي هلي تَػؼِ ٍ پشٍسؽ ٍ اكالح ًظاد اػت وـَس
ػضَ صيشوويتِ ثخؾ ثيَتىٌَلَطي هَػؼِ تحميمبت ػلَم داهي وـَس
ػضَ وبسگشٍُ تؼييي ػيبػت ّب ،اٍلَيت ّب ٍ هؼبئل هشتجظ ثب اًتمبل طى دس دام  ،عيَس ٍ آثضيبى
ػضَ وبسگشٍُ تذٍيي دػتَسالؼول هبدُ  11لبًَى ًظبم خبهغ داهپشٍسي وـَس
ػضَ وبسگشٍُ التلبدي هَػؼِ تحميمبت ػلَم داهي وـَس
ػضَ وويتِ فٌي هلي تَػؼِ پشٍسؽ ٍ اكالح ًظاد اػت وـَس
ػضَ وويتِ تذٍيي هحتَي دس صهيٌِ تىٌَلَطي ّبي ًَ دس ػبصهبى تحميمبت صط

هقبالت هٌتـش ؿذُ دس هدالت
 فضل اهلل افشاص ،ػؼيذ اػوبػيل خبًيبى ،حويذ سضب ػيذآثبدي .1384 .ثشسػي چٌذؿىلي پشٍتئيٌْبي آلىبليي فؼفبتبص ،پيؾتشاًؼفشيي ،ػل اػتشاص ،وبتبالص ٍ ّوَگلَثيي دس دٍ خوؼيت اػت ػشة ٍ اػجچِ خضس .پظٍّؾ ٍ ػبصًذگي .ؿوبسُ  .66كفحبت -33
.38
 حويذ سضب ػيذآثبدي ،خالل هيشيبى .1383.تَاسث سًگ دس اػتً .ـشيِ تخللي ػلَم داهي ٍ ثيَتىٌَلَطي خْبى داهپشٍسي.ؿوبسُ  .6كفحِ .43-42

 ػلي خَاًشٍح ػلي آثبد ٍ صّشا، هحوذ چوٌي، سػَل ٍاػظ تشؿيضي، ًَس اهيش هظفشي، ػيشٍع اهيشي ًيب،  حويذ سضب ػيذآثبديپظٍّـي- هدلِ ػلوي. ثب كفبت سؿذ ٍ چشثي الؿِ دس ػَيِ عيَس گَؿتي آسييA-FABP  ثشسػي استجبط طى.1389 .سٍدثبسي
.25-17 ِ كفح. 4  ػبل،12 ُ ؿوبس.داهپضؿىي داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ ػٌٌذج
 ثبIGFBP2  ثشسػي استجبط طى.1391 . سػَل ٍاػظ تشؿيضي، ػيشٍع اهيشي ًيب، حويذ سضب ػيذآثبدي، ػلي خَاًشٍح ػلي آثبدداًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ، داًؾ ٍ پظٍّؾ ػلَم داهي،پظٍّـي-هدلِ ػلوي.كفبت سؿذ ٍ چشثي الؿِ دس ػَيِ عيَس گَؿتي آسيي
.29-19 ِ كفح،89  پبييض-7  خلذ.وشج
 دسCVM ٍ DUMPS  ثشسػي هَلىَلي ثيوبسي.1391 . ػيشٍع اهيشي ًيب، حويذ سضب ػيذآثبدي، ػيشٍع ػيذي ًٍذ خلذ.داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ وشج، داًؾ ٍ پظٍّؾ ػلَم داهي،پظٍّـي- هدلِ ػلوي.گبٍّبي َّلـتبيي ٍ ثَهي اػتبى خَصػتبى
.73-65 ِ كفح،89  ثْبس-6
. فللٌبهِ پظٍّـْبي ػلَم داهي. آيٌذُ طًتيه هَلىَلي دس اكالح ًظاد عيَس.1391 . حويذ سضب ػيذآثبدي، ػلي خَاًشٍح.76-65 ِ كفح-1388  پبييض-11 ُؿوبس.هَػؼِ تحميمبت ػلَم داهي وـَس
، هغبلؼِ هَلىَلي.1391 . حويذ سضب ػيذآثبدي، سػَل ٍاػظ تشؿيضي،ُ خَاد احوذ پٌب، هيثبق هشيذي، ػلي اوجش هؼؼَدي هدلِ ػلوي پظٍّـي ػلَم.ٍ) دس گبHsp70(  ويلَ دالتًَي ؿَن گشهبئي71 تىبهلي ٍ عجمِ ثٌذي طىّبي خبًَادُ پشٍتئيي ّبي
.187-179 :ِ كفح2 ُ ؿوبس،42 ُ دٍس. داًـگبُ تْشاى. داًـىذُ ػلَم ٍ هٌْذػي وـبٍسصي.داهي ايشاى
 ثشسػي چٌذ ؿىلي پشٍهتَس طى.1391 . هحوَد ٌّشٍس، ػيذ حؼي هؼلَهي، حويذ سضب ػيذآثبدي، ويبى پْلَاى افـبسُداًـگب، داًؾ ٍ پظٍّؾ ػلَم داهي،پظٍّـي- هدلِ ػلوي.  دس خوؼيت هشؽ هشًذيTGF-B3  ٍ ايٌتشٍى چْبسم طىTGF-B2
.91-83 ِ كفح،91 صهؼتبى-9  خلذ.آصاد اػالهي ٍاحذ وشج
 هشتجظ ثب كفبتFecB,BMP15  ثشسػي چٌذ ؿىلي طًْبي وبًذيذ. ػلي خَاًشٍح،  حويذ سضب ػيذآثبدي،ػيوب ػبٍس ػفلي. 91-83 ِكفح-1394  ثْبس-116 ُ ؿوبس.پظٍّـي پظٍّؾ ػبصًذگي- هدلِ ػلوي.دٍللَصايي دس گلِ گَػفٌذ هغبًي
ُتؼييي ػْن ػَاهل ّضيٌِ اي هَثش ثش ليوت توبم ؿذ. حويذ سضب ػيذآثبدي، هشتضي وَچه صادُ هاليشي، حؼيٌي..ػيذ ػجذا.پظٍّـي تَليذات داهي داًـگبُ تْشاى-هدلِ ػلوي.ّش ويلَگشم هشؽ گَؿتي ثب سٍؽ تلوين گيشي چٌذ ؿبخلِ دس اػتبى تْشاى
.58-51 ِكفح.1394  ثْبس ٍ تبثؼتبى،1 ُ ؿوبس،17 ُدٍس
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 ػويٌبسّب ٍ ّوبيؾ ّب،هقبالت اسائِ ؿذُ دس كٌگشُ ّب
 پيؾ، ثشسػي چٌذؿىلي پشٍتئيٌْبي آلىبليي فؼفبتبص. حويذ سضب ػيذآثبدي، ػؼيذ اػوبػيل خبًيبى، فضل اهلل افشاص- ّـتويي وٌگشُ طًتيه ايشاى ( تْشاى. وبتبالص ٍ ّوَگلَثيي دس دٍ خوؼيت اػت ػشة ٍ اػجچِ خضس، ػل اػتشاص،تشاًؼفشيي
.) 1382 اسديجْـت
 ٍ ؿٌبػبيي ًبللييDNA-PKcs  "ثشسػي هَلىَلي طى. هحوذ حؼيي ثٌبء ثبصي، فضل اهلل افشاص، حويذ سضب ػيذآثبدي "چْبسهيي ّوبيؾ هلي ثيَتىٌَلَطيPCR  دس ثيي اػجبى ػشة ايشاى ثب اػتفبدُ اص آصهبيؾ هجتٌي ثشSCID ثيوبسي
.)1384 ُ هشدادهب-(وشهبى
 ؿٌبػبئي ًبلليي. ًشگؾ ٍاػدي، هحوذ حؼيي ثٌبء ثبصي، فضل اهلل افشاص, هحوذ حؼيي ثٌبثبصي،  حويذ سضب ػيذآثبدي-

خْؾ دس طى  DNA-PKcsػبهل ثيوبسي  SCIDدس ثيي اػجبى ػشة ايشاى ثب اػتفبدُ اص تىٌيه  . PCR-SSCPاٍليي
ّوبيؾ ثيي الوللي ػلَم صيؼتي ايشاى (وشج -آرس .)1384
 ًشگغ ٍاػدي ،هحوذ حؼيي ؿىَُ صًگٌِ ،ػيذ احوذ هيشّبدي ،هحوذ حؼيي ثٌبثبصي ،حويذ سضب ػيذآثبدي ،هٌلَسُػبهلي .ثشسػي ثبوتشيَ فبطّبي الوتيه اػيذي دس ؿيش .اٍليي ّوبيؾ ثيي الوللي ػلَم صيؼتي ايشاى (وشج -آرس . )1384
 -هحوذ حؼيي ثٌبثبصي ،آسؽ خَاًوشدً ،بدس اػذصادُ ،حويذسضب ػيذآثبدي " .تبييذ خٌؼيت ثب اػتفبدُ اص تىٌيه PCR-

 RFLPدس طى ZFX/ZFYاػت ػشة " چْبسهيي ّوبيؾ هلي ثيَتىٌَلَطي (وشهبى -هشدادهبُ .)1384
 هحوذ حؼيي ثٌبثبصي  ،ػؼيذ اػوبػيل خبًيبى ،حويذسضب ػيذآثبديً ،شگغ ٍاػدي .ساثغِ فيلَطًتيىي ٍ تؼييي اًـمبقثيي دٍ خوؼيت وشدي وشدػتبى ٍ وشدي خشاػبى ثب اػتفبدُ اص ًـبًگشّبي سيضهبَّاسُ .اٍليي ّوبيؾ ثيي الوللي ػلَم صيؼتي
ايشاى (وشج -آرس .)1384
 ػلي خَاًش ٍح ػلي آثبد ،اثَالفضل ػجبػي ،هحؼي ؿَوت فذائي ،ػجذالشػَل ػالهِ ،حويذ سضب ػيذآثبدي ،فتح اهللػشحذي .ثشسػي هـىالت ٍ اٍلَيت ّبي تحميمبتي دس ثخؾ هذيشيت ٍ پشٍسؽ دام (اص ديذگبُ وبسؿٌبػبى ٍ ثْشُ
ثشداساى).دٍهيي وٌگشُ ػلَم داهي ٍ آثضيبى وـَس (.وشج)1385 -
 ػيشٍع اهيشي ًيب ،حويذ سضب ػيذآثبدي ،هحوذ حؼيي ثٌبثبصي .همذهِ اي ثش ثشخي اص وبسثشدّبي فٌبٍسي ّؼتِ اي دسحَصُ دام  ،عيَس ٍ آثضيبى .اٍليي ّوبيؾ ًمؾ داًؾ ّؼتِ اي دس تَػؼِ وـبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼي( تْشاى-خشداد .)1386
 حويذ سضب ػيذآثبدي  ,ػيشٍع اهيشي ًيب ,هحوذ حؼيي ثٌبثبصي ,ثْبسُ عبّشي دصفَلي .ثشسػي تٌَع طًتيىي ٍ احتوبلٍلَع  Bottleneckدس خوؼيت اػجچِ خضس ثب اػتفبدُ اص ًـبًگشّبي سيضهبَّاسُ اي .ؿـويي ّوبيؾ هلي ثيَتىٌَلَطي (
تْشاى -هشداد .)1388
 حويذ سضب ػيذآثبدي ,ػيشٍع اهيشي ًيب ,هحوذ حؼيي ثٌبثبصي ,ثْبسُ عبّشي دصفَلي .اػتفبدُ اص ًـبًگشّبي سيضهبَّاسُثوٌظَس اًدبم آصهَى ّبي اًؼبة ٍ اًتؼبة دس خوؼيت اػجچِ خضس .دٍهيي ّوبيؾ ثيَتىٌَلَطي  .داًـىذُ وـبٍسصي داًـگبُ
ؿْيذ ثبٌّش وشهبى .تيش .1388
 حويذسضب ػيذآثبدي ،ػيشٍع اهيشي ًيب ،ػلي خَاًشٍح ػلي آثبد ،سػَل ٍاػظ تشؿيضي ،ثْبسُ عبّشي دصفَلي .استجبط ثييچٌذؿىلي ته ًَولئَتيذي طى  apoVLDL-IIثب كفبت سؿذ ٍ ؿبيؼتگي دس ػَيِ گَؿتي آسيي .يبصدّويي وٌگشُ ثيي
الوللي طًتيه .داًـگبُ ؿْيذ ثْـتي.1389 .
 صّشا سٍدثبسي ،هؼؼَد ػلي پٌبُ ،ػيشٍع اهيشي ًيب ،حويذسضب ػيذآثبدي .ثشسػي پلي هَسفيؼن طى Pit-1دس هشغبىگَؿتي .يبصدّويي وٌگشُ ثيي الوللي طًتيه .داًـگبُ ؿْيذ ثْـتي .تْشاى.1389 .
 حويذسضب ػيذآثبدي ،ػيشٍع اهيشي ًيبًَ ،س اهيش هظفشي ،سػَل ٍاػظ تشؿيضي ،هحوذ چوٌي ،ػلي خَاًشٍح ػلي آثبد،ثْبسُ عبّشي دصفَلي .استجبط ثيي چٌذؿىلي ته ًَولئَتيذي طى  A-FABPثب كفبت سؿذ ٍ ؿبيؼتگي دس ػَيِ گَؿتي آسيي.
چْبسهيي وٌگشُ ػلَم داهي .وشج1389 .
 ػلي خَاًشٍح ػلي آثبد ،حويذسضب ػيذآثبدي ،ػيشٍع اهيشي ًيب ،سػَل ٍاػظ تشؿيضي ،ثْبسُ عبّشي دصفَلي .استجبط ثييچٌذؿىلي ته ًَولئَتيذي طى  IGF1ثب كفبت سؿذ ٍ ؿبيؼتگي دس ػَيِ گَؿتي آسيي .چْبسهيي وٌگشُ ػلَم داهي .وشج.
. 1389
 -صّشا سٍدثبسي ،هؼؼَد ػلي پٌبُ ،ػيشٍع اهيشي ًيب ،حويذ سضب ػيذ آثبدي .ؿٌبػبئي چٌذ ؿىلي ته ًَولئَتيذي فبوتَس 1

طى َّسهَى سؿذ ) (PIT-Iدس اليي گَؿتي ٍ استجبط آى ثب كفبت سؿذ .چْبسهيي وٌگشُ ػلَم داهي.وشج.1389 .
 ػلي خَاًشٍح ػلي آثبد ،حويذسضب ػيذآثبدي ،ػيشٍع اهيشي ًيب ،سػَل ٍاػظ تشؿيضي ،ثْبسُ عبّشي دصفَلي .ؿٌبػبييچٌذؿىلي ته ًَولئَتيذي طى  TGFB3دس يه اليي گَؿتي ٍ استجبط آى ثب كفبت تشويجبت ثذى .ؿبًضدّويي وٌفشاًغ
ػشاػشي ٍ چْبسهيي وٌفشاًغ ثيي الوللي صيؼت ؿٌبػي ايشاى .داًـگبُ فشدٍػي هـْذ 25-23 .ؿْشيَس هبُ .1389
 ػلي خَاًشٍح ػلي آثبد ،ػيشٍع اهيشي ًيب ،حويذسضب ػيذآثبدي ،هحوذ ثبثبئي ،ػيوب ػبٍس ػفلي .اثش ًبًَ رسات ًمشُ ثشؿوبسؽ ػلَلْبي ثذًي ؿيش( )SCCدس يه دٍسُ ؿيشدّي گبٍّبي ؿيشيّ .فتويي وٌگشُ ثيَتىٌَلَطي .پظٍّـگبُ ًيشٍ-تْشاى.

 23-21ؿْشيَس هبُ .1391
 صّشا سٍدثبسي ،حويذ سضب ػيذ آثبدي ،كذسالِ هَاليي .ؿٌبػبئي چٌذ ؿىلي طى  GHF1دس اليي گَؿتي آسييّ .فتوييوٌگشُ ثيَتىٌَلَطي .پظٍّـگبُ ًيشٍ-تْشاى 23-21 .ؿْشيَس هبُ .1391
 ػلي خَاًشٍح ػلي آثبد ،حويذسضب ػيذآثبدي ،ػيوب ػبٍس ػفلي .ثشسػي استجبط طى  IGFBP2ثب كفبت سؿذ ٍ چشثي الؿِدس ػَيِ گَؿتي آسييّ .فتويي وٌگشُ ثيَتىٌَلَطي .پظٍّـگبُ ًيشٍ-تْشاى 23-21 .ؿْشيَس هبُ .1391
 ػيشٍع ػيذي ًٍذي ،حويذسضب ػيذآثبدي ،ػيشٍع اهيشي ًيب .ثشسػي هَلىَلي ثيوبسي  CVMدس گبٍّبي َّلـتبيي ٍثَهي اػتبى خَصػتبىّ .فتويي وٌگشُ ثيَتىٌَلَطي .پظٍّـگبُ ًيشٍ-تْشاى 23-21 .ؿْشيَس هبُ .1391
 ػلي خَاًشٍح ػلي آثبد ،ػيشٍع اهيشي ًيب ،حويذسضب ػيذآثبدي ،هحوذ ثبثبئي ،ػيوب ػبٍس ػفلي .اثش ًبًَ رسات ًمشُ ثشؿوبسؽ ولي ثبوتشي ؿيش( ) TBCدس يه دٍسُ ؿيشدّي گبٍّبي ؿيشي .اٍليي وٌگشُ هلي ػلَم ٍ فٌبٍسيْبي ًَيي وـبٍسصي.
داًـگبُ صًدبى 21-19 .ؿْشيَس هبُ .1391
 ػيشٍع ػيذي ًٍذي ،حويذسضب ػيذآثبدي ،ػيشٍع اهيشي ًيب ،ػيوب ػبٍس ػفلي .سديبثي ًمق طًتيىي ً BLADبؿي اصخٌگ خليح فبسع دسگبٍّبي َّلـتبيي ٍ ثَهي اػتبى خَصػتبى .اٍليي وٌگشُ هلي ػلَم ٍ فٌبٍسيْبي ًَيي وـبٍسصي .داًـگبُ
صًدبى 21-19 .ؿْشيَس هبُ .1391
 ػيشٍع اهيشي ًيب ،حويذسضب ػيذآثبدي  .هشٍسي ثش هغبلؼبت ػبختبس طًتيىي گبٍ ّلـتبيي ايشاى ثب اػتفبدُ اص سٍؽ ّبيهَلىَلي .ػَهيي ّوبيؾ هلي اًدوي ّلـتبيي ايشاى  31-29 .ؿْشيَس .1391
 ػلي خَاًشٍح ػليآثبد ،ػيشٍع اهيشي ًيب ،حويذسضب ػيذآثبدي ٍ هحوذ ثبثبئي .اػتفبدُ اص ًبًَ ػيلَس ثِ ػٌَاى ضذػفًَيوٌٌذُ پغ اص دٍؿؾ دس يه دٍسُ ؿيشدّي گبٍّبي ؿيشي .ػَهيي ّوبيؾ هلي اًدوي ّلـتبيي ايشاى  31-29 .ؿْشيَس
.1391
 صّشا سٍدثبسي ،هؼؼَد ػلي پٌبُ ،حويذسضب ػيذآثبدي .اّويت اًتخبة دس ًظادّبي ثَهي دس هٌبعك گشهؼيشً .خؼتييػويٌبس هلي هذيشيت پشٍسؽ دام ٍ عيَس دس هٌغك گشهؼيش 274-271 .ؿْشيَس.1391
صّشا سٍدثبسي ،حويذسضب ػيذآثبدي  ،آسصٍ هحوذ ّبؿوي ،هشين للي صادُ .آًبليض ثيَاًفَسهبتيىي ًبحيِ وٌتشل دس ًظادّبيگَػفٌذ.چْبسهيي ّوبيؾ ثيَاًفَسهبتيه 17-16.آثبى هبُ .1391
هحوذ احوذي ،حويذسضب ػيذآثبدي  ،ػيذ ػجذاهلل حؼيٌي .ثشسػي ػَاهل هذيشيتي ٍ تغزيِ اي هؤثش ثش ػولىشد هضاسع
پشٍسؽ خَخِ گَؿتي اػتبى گلؼتبى .وٌگشُ هلي فٌبٍسي ّبي ًَيي دس ػلَم داهي .داًـگبُ آصاد ٍاحذ خَساػگبى31-29 .
آثبى .1392
هحوذ ثبلش ػجذي ،حويذسضب ػيذآثبدي ،اثَالفضل لشثبًي .ثشسػي چٌذ ؿىلي طى ًَسٍپپتيذ ٍاي ٍ استجبط آى ثب كفبت
تَليذهلي دس هشؽ ثَهي آرسثبيدبى .اٍليي ّوبيؾ پظٍّؾ ّبي وبسثشدي دس كٌؼت دام ٍ عيَس ٍ آثضيبى .داًـگبُ آصاد اػالهي
ٍاحذ ؿجؼتش .228 .اػفٌذ .1392
هحوذ ثبلش ػجذي ،حويذسضب ػيذآثبدي ،اثَالفضل لشثبًي .ثشسػي چٌذ ؿىل ي طى پشٍالوتيي ٍ استجبط آى ثب كفبت تَليذهلي
دس هشؽ ثَهي آرسثبيدبى .اٍليي ّوبيؾ پظٍّؾ ّبي وبسثشدي دس كٌؼت دام ٍ عيَس ٍ آثضيبى .داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ
ؿجؼتش .229 .اػفٌذ .1392
هيشهْذي ػيذ ثبثبيي ،حويذسضب ػيذآثبدي ،اثَالفضل لشثبًيً ،لشت اهلل ضشغبهي ،هحوذ ثبلش ػجذي .ثشسػي چٌذ ؿىلي طى
 ٍ IGF-Iاستجبط آى ثب ثشخي كفبت سؿذ ٍ تَليذ هثل دس هشغبى ثَهي آرسايدبى غشثي .اٍليي ّوبيؾ پظٍّؾ ّبي وبسثشدي دس
كٌؼت دام ٍ عيَس ٍ آثضيبى .داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ ؿجؼتش .218 .اػفٌذ .1392
هيشهْذي ػيذ ثبثبيي ،حويذسضب ػيذآثبدي ،اثَالفضل لشثبًيً ،لشت اهلل ضشغبهي ،هحوذ ثبلش ػجذي .ثشسػي چٌذ ؿىلي طى
 ٍ GHRاستجبط آى ثب ثشخي كفبت سؿذ ٍ تَليذ هثل دس هشغبى ثَهي آرسايدبى غشثي .اٍليي ّوبيؾ پظٍّؾ ّبي وبسثشدي دس
كٌؼت دام ٍ عيَس ٍ آثضيبى .داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ ؿجؼتش .219 .اػفٌذ .1392
هيثن ايلخبًي ،حويذسضب ػيذآثبدي  ،ػجذالشضب يگبًِ .تدضيِ ٍ تحليل هَلىَلي خوؼيتي اص هشؽ ثَهي آرسثبيدبى غشثي ثب

 داًـگبُ آصاد. اٍليي ّوبيؾ پظٍّؾ ّبي وبسثشدي دس كٌؼت دام ٍ عيَس ٍ آثضيبى. طًَم هيتَوٌذسيHVR-I اػتفبدُ اص تَالي
.1392  اػفٌذ.231 .اػالهي ٍاحذ ؿجؼتش
ٍ  ثب همذاسB-Lactoglobulin  ثشسػي استجبط طى. ثْبسُ عبّشي دصفَلي، حويذسضب ػيذآثبدي،ػؼيذ صهبًي اهيش صوشيب
ٍ  اٍليي ّوبيؾ پظٍّؾ ّبي وبسثشدي دس كٌؼت دام.تشويجبت ؿيش ثِ هٌظَس اػتفبدُ دس ثشًبهِ اًتخبة گبٍهيؾ خَصػتبى
.1392  اػفٌذ.231 . داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ ؿجؼتش.عيَس ٍ آثضيبى
 ثشسػي تٌَع طًتيىي خوؼيت گَػفٌذ ؿيي ثؾ ثب اػتفبدُ اص. حويذ سضب ػيذآثبدي، ػلي خَاًشٍح،كالح الذيي خذاهشادي
.1393  خشداد5-3 . اٍليي وٌگشُ ثيي الوللي ٍ ػيضدّويي وٌگشُ طًتيه ايشاى.mtDNA ٍ ًُـبًگشّبي سيضهبَّاس
 ثشسػي اثش ػغَح هختلف داًِ ولضاي اوؼتشٍد ؿذُ ٍ آًضين. حويذسضب ػيذآثبدي،َ ؿْشيبس هملَدل،ًَسهحوذ هختَهي
.1393  ؿْشيَس6-5 . ؿـويي وٌگشُ ػلَم داهي ايشاى.ُ سٍص35 چٌذگبًِ ثش ؿبخق تَليذ خَخِ ّبي گَؿتي
 ثشسػي اثش ػغَح هختلف داًِ ولضاي اوؼتشٍد ؿذُ ٍ آًضين. حويذسضب ػيذآثبدي،َ ؿْشيبس هملَدل،ًَسهحوذ هختَهي
.1393  ؿْشيَس6-5 . ؿـويي وٌگشُ ػلَم داهي ايشاى.چٌذگبًِ ثش كفبت تَليذي خَخِ ّبي گَؿتي خَاى
 دس گبٍهيؾ ّبيDGAT1 ُ ثشسػي تٌَع طًتيىي خبيگب. ػؼيذ صهبًي صوشيب،  حويذسضب ػيذآثبدي،ثْبسُ عبّشي دصفَلي
.1393  ؿْشيَس6-5 . ؿـويي وٌگشُ ػلَم داهي ايشاى.اػتبى خَصػتبى
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حويذ سضب ػيذآثبدي ،فضل اهلل افشاص،ػؼيذ اػوبػيل خبًيبى .1381.اػجچِ خضس(چىيذُ پظٍّـْب).هؼبًٍت پظٍّـي پظٍّـىذُ
هشدم ؿٌبػي .ػبصهبى هيشاث فشٌّگي .كفحِ .54-53
عشح ّبي تحقيقبتي

ثشسػي چٌذ ؿىلي پشٍتئيي ّبي خَى دس دٍ ًظاد اػت ػشة ٍ اػجچِ خضس (هدشي)
ؿٌبػبئي طى خْؾ يبفتِ ػبهل ثيوبسي  SCIDدس اػت ػشة ثب اػتفبدُ اص تىٌيه ( PCR-SSCPهدشي)اػتفبدُ اص ًـبًگشّبي سيضهبَّاسُ ثوٌظَس اًدبم آصهًَْبي اًؼبة ٍ اًتؼبة دس خوؼيت اػجچِ خضس (هدشي)پبيؾ ًمبيق طًتيىي احتوبلي ًبؿي اص خٌگ خليح فبسع ثش سٍي خوؼيت گبٍّبي ثَهي اػتبى خَصػتبى (هدشي)
آصهَى ّبي اًؼبة ٍ اًتؼبة ثش سٍي اػجبى ايشاًي ثب اػتفبدُ اص ًـبًگشّبي هَلىَلي(هدشي)
ثشسػي استجبط چٌذؿىلي طى ّبي وبًذيذ  BMP15 ٍ FecBثب كفت دٍللَصائي دس گلِ گَػفٌذ هغبًي ايؼتگبُخؼفشآثبد(هدشي)
استجبط ثيي طًْبي وبًذيذ  TGF-B2,B3,IGL, Caspase1ثب همبٍهت ثِ ثيوبسي ػبلوًَال ايٌتشتيذيغ دس خوؼيت هشؽ -هشًذيٍ اليي گَؿتي آسيي(هدشي)
سديبثي ًمبيق طًتيىي دس خوؼيت گبٍػيؼتبًي(هدشي)ثشسػي استجبط طىّبي  DGAT1 ٍ αs1-Casein ، к- Casein ،β-Lactoglobulinثب همذاس ٍ تشويجبت ؿيش ثِ هٌظَساػتفبدُ دس ثشًبهِ اًتخبة گبٍهيؾ خَصػتبى(هدشي)
 اسصيبثي اػپشم اػجچِ خضس(ّوكبس) ولًَيٌگ ٍ تؼييي تَالي هبسوشّبي هيىشٍػبتاليت دس گبٍهيؾ(ّوكبس) ثشسػي تٌَع طًتيىي داخل ٍ ثيي تَدُ ّبي ؿتش ايشاى ثب اػتفبدُ اص ًـبًگشّبي سيضهبَّاسُ(ّوكبس) ثشسػي تٌَع طًتيىي داخل ٍ ثيي خوؼيت ّبي اػت ايشاى ثب اػتفبدُ اص ًـبًگشّبي سيضهبَّاسُ(ّوكبس) ثشسػي فبوتَسّبي َّسهًَي هَثش ثش ثلَؽ خٌؼي اػجچِ خضس(ّوكبس) ثشسػي تٌَع هيىشٍػبتاليت دس گبٍهيـْبي ايشاى(ّوكبس) ثشسػي اهىبى اػتفبدُ اص ًبًَػيلَسّب ثِ ػٌَاى ضذ ػفًَي وٌٌذُ لَي دس وبّؾ ثب هيىشٍثي ؿيش(ّوكبس)ثشسػي اهىبى اػتفبدُ اص ًبًَرسات ػيليؼي ثؼٌَاى ًبلليي غيشٍيشٍػي دس فشآيٌذ اًتمبل طى وبپبوبصييي گبٍهيؾ ثَهي ايشاى ثهِ
گبٍ ّلـتبيي(ّوكبس)
 ثشسػي استجبط چٌذ ؿىلي طًْبي  Fatty Acid-Binding Protein ٍ Apolipoprotein Bثهب كهفت چشثهي الؿهِ دسػَيِ گَؿتي آسيي(ّوكبس)
 ثشسػي چٌذؿىلي طًْبي IGFBP2ٍ IGF1، TGF-β3دس ػَيِ گَؿتي آسيي ٍ استجبط آى ثب كفبت سؿذ ٍ تشويجبت الؿِ(ّوكبس)
 آصهَى ّبي اًؼبة ٍ اًتؼبة ثش سٍي گبٍهيؾ ّب ثَهي ثب اػتفبدُ اص ًـبًگشّبي هَلىَلي(ّوكبس) آصهَى ّبي اًؼبة ٍ اًتؼبة ثش سٍي گَػفٌذاى ثَهي ثب اػتفبدُ اص ًـبًگشّبي هَلىَلي(ّوكبس)ثشسػي تٌَع طًتيىي دس ًوًَِ اي اص اػپشم گبٍّبي ّلـتبيي ثب اػتفبدُ اص ًـبًگشّبي سيضهبَّاسُ(ّوكبس)تؼييي سٍاثظ طًتيىي خوؼيت گ َػفٌذ ؿيي ثؾ ثب ًظادّبي لضلّ ،شوي ،ؿبل ٍ صًذي ثب اػتفبدُ اص ًـبًگشّبي ٍ mtDNAسيضهبَّاسُ(ّوكبس)
-هغبلؼِ خوؼيتي گًَِ ّبي داهي دس حبل اًفشام وـَس ؿبهل ؿتش دٍوَّبًِ ،گبٍ ػشاثي ،گبٍ گلپبيگبًي ٍ تْيِ ثبًه DNA

طًَهي اص آًْب(ّوكبس)
 تؼييي ًيبص هتيًَيي خَخِ ّبي گَؿتي آسيي ػَيِ  386دس دٍسُ آغبصيي ( 14-1سٍصگي) ثب اػتفبدُ اص اسصيبثي پبػخ ّبيػولىشدي ،ايوٌي ٍ فشاػٌدِ ّبي خًَي(ّوكبس)
خذاػبصي ٍ ؿٌبػبيي لبسذ ّبي ثَهي ثشاي تَليذ آًضين فيتبص(ّوكبس)-ثشسػي سًٍذ طًتيىي دس هشغبى ثَهي اكفْبى(ّوكبس)

ساٌّوبيي ٍ هـبٍسُ پبيبى ًبهِ

سديف

داًـگبُ
ًبم داًـدَ

عٌَاى پبيبى ًبهِ  /سػبلِ

هحل تحصيل
داًـدَ

1

2

3

داًـگبُ آصاد

ثشسػي اثش ػغَح تغزيِ اي هتيًَيي ثش ثيبى طى  IL8دس خَخِ ّبي

خبثش ًظشي

گَؿتي

گشهؼبس
داًـگبُ آصاد

ثشسػي اثش ػغَح تغزيِ اي هتيًَيي ثش ثيبى طى  IFNدس خَخِ ّبي
گَؿتي

سٍطيبس صبلحي

ثشسػي تبثيش ػغَح تغزيِ اي اػبًغ آٍيـي ؿيشاصي ثش سٍي
ثيبى طى هَػيي دس خَخِ ّبي گَؿتي

قضٍيٌي

ثشسػي عَاهل تغزيِ اي ٍ هذيشيتي هؤثش ثش عولكشد هضاسع پشٍسؽ
4

6

هحوذ احوذي

7

8

9

ثشسػي اثش اػبًغ آٍيـي ثبغي ثش عولكشد ،ايوٌي ٍ ،ػٌذسم
آػيت دس خَخِّبي گَؿتي آسيي

ًظاد

اثش ػغح تشئًَيي خيشُ آغبصيي ثش ثيبى طى ايٌتشفشٍى گبهبي هَثش

ؿجٌن

ثش ػيؼتن ايوٌي دس خَخِ ّبي گَؿتي ػَيِ آسيي

ايؼًَذي

تَليذ هشغبى گَؿتي
ثشسػي تبثيش ػغَح تغزيِ اي اػبًغ ػٌجل كَّي ٍ هشصى خَؽ

11

گشهؼبس

اػالهي ٍاحذ

داًـگبُ آصاد
اػالهي ٍاحذ
گشهؼبس
داًـگبُ آصاد
اػالهي ٍاحذ
گشهؼبس
داًـگبُ آصاد

علي خبّذي

اػالهي ٍاحذ
گشهؼبس
داًـگبُ آصاد

حؼيي صفشي

اػالهي ٍاحذ

ثش ثيبى طى ايٌتشفشٍى گبهب دس خَخِ ّبي گَؿتي

گشهؼبس

ثشسػي استجبط طًْبي  DGAT1,Lactoglobolinثب هقذاس ٍ

داًـگبُ آصاد

تشكيجبت ؿيش ثِ هٌظَس اػتفبدُ دس ثشًبهِ اًتخبة گبٍهيؾ

صهبًي

استجبط طى َّسهَى سؿذ ثب صفبت سؿذ ٍ چشثي الؿِ دس ػَيِ
گَؿتي هشغ آسيي
تدضيِ ٍ تحليل هَلكَلي خوعيتي اص هشغ ثَهي آرسثبيدبىغشثي
ثب اػتفبدُ اص تَالي  HVR-Iطًَم هيتَكٌذسي

اػالهي ٍاحذ
ؿجؼتش

خَصػتبى
10

اػالهي ٍاحذ

گشهؼبس
اػذاهلل صجشي

هقبيؼِ اػتفبدُ اص الهپْبي فلئَسٍػٌت ٍ حجبثي ثش عولكشد

داًـگبُ آصاد

داًـگبُ آصاد

چٌذؿبخصِ
5

اػالهي ٍاحذ
گشهؼبس

حبهذ قبػن

خَخِ گَؿتي اػتبى گلؼتبى ثب اػتفبدُ اص ػيؼتن تصوين گيشي

اػالهي ٍاحذ

علي اصغشي

داًـگبُ آصاد

قلقبچي

اػالهي ٍاحذ
ؿجؼتش
داًـگبُ آصاد

هيثن ايلخبًي

اػالهي ٍاحذ
ؿجؼتش

اػبهي اػبتيذ ساٌّوب

اػبهي اػبتيذ
هـبٍس

حويذ سضب

علي ًَسي

ػيذآثبدي

اهبم صادُ

حويذ سضب
ػيذآثبدي

هحوذ
حؼيي
ثٌبثبصي

حويذ سضب

علي ًَسي

ػيذآثبدي

اهبم صادُ

حويذ سضب

ػيذ عجذالِ

ػيذآثبدي

حؼيٌي

حويذ سضب

ػيذ عجذالِ

ػيذآثبدي

حؼيٌي

حويذ سضب
ػيذآثبدي

هحوذ
حؼيي
ثٌبثبصي

حويذ سضب

علي ًَسي

ػيذآثبدي

اهبم صادُ

حويذ سضب

علي ًَسي

ػيذآثبدي

اهبم صادُ

حويذ سضب
ػيذآثبدي

حويذ سضب
ػيذآثبدي

قشثبًي

علي لك

حويذ سضب

عجذالشضب

ػيذآثبدي

يگبًِ

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

ثشسػي چٌذؿكلي طىّبي  ٍ GHR ٍ IGF-Iاستجبط آى ثب صفبت
سؿذ دس هشغ ثَهي آرسثبيدبىغشثي

آصهَى اًؼبة ثض ًدذي ثب اػتفبدُ اص ًـبًگشّبي سيضهبَّاسُ

ثشسػي چٌذؿكلي طىّبي NPY ٍ PRL
ٍ استجبط آى ثب صفبت تَليذهثلي دس هشغ ثَهي آرسثبيدبىغشثي
ثشسػي اثش ػغَح تغزيِاي هتيًَيي ثش ثيبى طى  IGF-1دس خَخِ-

هيشهْذي

داًـگبُ آصاد

ػيذثبثبيي

اػالهي ٍاحذ
ؿجؼتش

آتَػب صاّذي

داًـگبُ پيبم

پَس

ًَس

هحوذ ثبقش

داًـگبُ آصاد

عجذي

اػالهي ٍاحذ
ؿجؼتش

حؼيي يضدلي

ّبي گَؿتي
تدضيِ ٍ تحليلي هلكَلي خوعيتي اص ؿتشّبي دٍكَّبًِ ايشاى ثب
اػتفبدُ اص تَالي  HVR-1طًَم هيتَكٌذسي

كشج
داًـگبُ آصاد
حذادصادُ

ثشسػي استجبط طى  K – caseineثب هقذاس ٍ تشكيجبت ؿيش ثِ
هٌظَس اػتفبدُ دس ثشًبهِ اًتخبة گبٍ هيؾ خَصػتبى

ؿيشاصي

اثشات اػتفبدُ اص ػغَح هختلف پَدس ساصيبًِ ثش عولكشد خَخِ

هيش حؼيي

ّبي گَؿتي

يَػفي

خَخِ ّبي گَؿتي ثب سٍؽ تعييي تَالي هؼتقين
ثشسػي تبثيش ػغَح تغزيِ اي اػبًغ اػغَخذٍع ثش ثيبى طى

حؼيي ؿبد

حؼيي صٌعبى

ثْضاد ػپْشي

ثَهي آرسثبيدبى

ػوؼبسًظاد

ثشسػي عَاهل هَثش ثش قيوت توبم ؿذُ گَؿت هشغ دس اػتبى

هشتضي

تْشاى

كَچك صادُ

ثشسػي تبثيش ػغَح تغزيِ اي اػبًغ ػٌجل كَّي ٍ هشصى خَؽ

حبهذ عجبع

ثش ثيبى طى ايٌتشلَكيي  8دس خَخِ ّبي گَؿتي

پَس

اػتفبدُ اص ًـبًگشّبي سيضهبَّاسُ

27

آًتياكؼيذاًي ٍ هتبثَليتّبي ػشم خَى خَخِّبي گَؿتي ًش

گشهؼبس
اػالهي ٍاحذ
داًـگبُ آصاد
اػالهي ٍاحذ
داًـگبُ آصاد
اػالهي ٍاحذ
داًـگبُ آصاد
اػالهي ٍاحذ
كشج
داًـگبُ آصاد
اػالهي ٍاحذ
گشهؼبس

حويذ سضب
ػيذآثبدي

قشثبًي

حويذ سضب
ػيذآثبدي-
ػيشٍع اهيشي ًيب
دكتش
حويذ سضب

اثَالفضل

ػيذآثبدي

قشثبًي

حويذ سضب
ػيذآثبدي

ػيذآثبدي
حويذسضب
ػيذآثبدي
حويذسضب

علي ًَسي

ػيذآثبدي

اهبم صادُ

حويذسضب

ػيذ عجذا..

ػيذآثبدي

حؼيٌي

حويذسضب

كيبى پْلَاى

ػيذآثبدي

افـبس

حويذسضب ػيذ
آثبدي
حويذسضب ػيذ

علي سضب

آثبدي

ًَؿشي

ػيذ عجذالِ

حويذسضب

حؼيٌي

ػيذآثبدي

داًـگبُ آصاد
اػالهي ٍاحذ

كيبى پْلَاى افـبس

اثْش

سٍيب عبؿَسي

اػالهي ٍاحذ

ػيشٍع اهيشي ًيب

كشج
ثٌبًي

سخت فخين

داًـگبُ ساهيي
اَّاص

ػيشٍع اهيشي ًيب

داًـگبُ آصاد
اػالهي ٍاحذ
ؿجؼتش

ثْضاد ّوتي

حويذسضب

داًـگبُ آصاد

اثشغلظتّبي هختلف عصبسُي صًدجيل ( (Zingiber
officinaleسٍي عولكشد ،خصَصيبت الؿٍِ ،ضعيت

داًـگبُ آصاد
اػالهي ٍاحذ

ؿجؼتش

تدضيِ ٍ تحليل هَلكَلي ًبحيِ  ND6اص  DNAهيتَكٌذسي هشغبى

آصهَى اًؼبة دس خوعيت گبٍهيؾ ّبي اػتبى خَصػتبًجب

ػبٍُ

اثْش

علي

اػتفبدُ اص ًـبًگشّبي سيضهبَّاسُ

اػالهي ٍاحذ

گشهؼبس

هيتَكٌذسي ثضّبي ًظاد خلخبلي

آصهَى اًؼبة دس تعذادي اص گبٍّبي ّلـتبيي اػتبى الجشص ثب

داًـگبُ آصاد

داًـگبُ آصاد

هَػيي دس خَخِ ّبي گَؿتي
تدضيِ ٍ تحليل هَلكَلي ًبحيِ ػيتَكشٍم  Bاص DNA

اػالهي ٍاحذ
ػبٍُ

اهيذ سػتن

ؿٌبػبيي ثبكتشيْبي اػيذالكتيك پشٍثيَتيكي دػتگبُ گَاسؽ

داًـگبُ آصاد
اػالهي ٍاحذ

دكتش
اثَالفضل

يحيي اثشاّينًظاد

حويذسضب
ػيذآثبدي
حويذسضب
ػيذآثبدي
حويذسضب
ػيذآثبدي

حويذسضب
ػيذآثبدي

28

ثشسػي تبثيش تغزيِ اهگب 3-ثش ثيبى طى  IGF1دس دس ثضّبي ؿيشي

داًـگبُ آصاد
عجبػي

آثؼتي ؿكن اٍل

گشهؼبس

ثشسػي تبثيش ػغَح تغزيِ اي اػبًغ ػٌجل كَّي ٍ هشصى

داًـگبُ آصاد

خَؽ ثش ثيبى طى هَػيي دس خَخِ ّبي گَؿتي

عبسف ًظشي

اثش ػغَح هختلف داًِ كلضاي اكؼتشٍد ؿذُ ٍ آًضين چٌذ گبًِ

ًَس هحوذ

ثش صفبت تَليذي خَخِ ّبي گَؿتي

هختَهي

29

اػالهي ٍاحذ

اػالهي ٍاحذ

علي ًَسي اهبم صادُ

علي ًَسي اهبم صادُ

گشهؼبس

30

اثشات هخلَط آٍيـي ٍ هيخك دس هقبيؼِ ثب پشي ثيَتيك
31

تَسثبتَكغ ثش عولكشد ٍ فشاػٌدِ ّبي خًَي خَخِ ّبي گَؿتي

32

عليشضب
هيكبئيلي

كبسايي آصهَى اًؼبة ثش سٍي ؿتشّبي ثَهي اػتبى الجشص ثب

ػيذ اهيش

اػتفبدُ اص ًـبًگشّبي هَلكَلي

اسػالى راكشي

ثشسػي فشاٍاًي چٌذ ؿكلي طًْبي كبًذيذ TGFB2-IGL-TRAIL
هشتجظ ثب صفت هقبٍهت ثِ عفًَت ػبلوًَال ايٌتشيتيذيغ دس

33

35

36

هقصَد لَ

داًـگبُ آصاد
علي ًَسي اهبم صادُ

گشهؼبس
داًـگبُ آصاد
اػالهي ٍاحذ

ػيشٍع اهيشي ًيب

قبئن ؿْش

هشتضي ؿيذ

اػالهي ٍاحذ

ػيشٍع اهيشي ًيب

ٍساهيي

ثشسػي چٌذ ؿكلي تك ًَكلئَتيذي ػِ ًقص طًتيك

هدتجي هلك

 BLAD,DUMPS,FXIدس خوعيت گبٍ ػيؼتبًي

هحوذي

تدضيِ ٍ تحليل هَلكَلي خوعيتي اص گَػفٌذ افـبسي ثب اػتفبدُ
اص تَالي  cytB ٍ HVR-Iطًَم هيتَكٌذسي

داًـگبُ آصاد
اػالهي ٍاحذ

كيبى پْلَاى افـبس

اثْش
داًـگبُ آصاد

خعفشي

اػالهي ٍاحذ

كيبى پْلَاى افـبس

اثْش

تدضيِ ٍ تحليل هَلكَلي خوعيتي اص ثض هشخض ثب اػتفبدُ اص تَالي
 cytB ٍ HVR-Iطًَم هيتَكٌذسي

داًـگبُ آصاد
عجذالولكي

اػالهي ٍاحذ
اثْش

حويذ سضب
ػيذآثبدي

ػيذآثبدي

گشهؼبس

اػالهي ٍاحذ

ػيذآثبدي

حويذ سضب

داًـگبُ آصاد

ػَيِ گَؿتي آسيي
34

داًـگبُ آصاد
اػالهي ٍاحذ

حويذ سضب

كيبى پْلَاى افـبس

حويذ سضب
ػيذآثبدي

حويذ سضب
ػيذآثبدي

حويذ سضب
ػيذآثبدي

حويذ سضب
ػيذآثبدي
حويذ سضب
ػيذآثبدي
حويذ سضب
ػيذآثبدي

تذسيغ
سديف

ػٌَاى دسع

همغغ

ػبل تذسيغ

داًـگبُ

1

طًتيه هَلىَلي ٍ هٌْذػي طًتيه

وبسؿٌبػي اسؿذ

اٍل91-91-

آصاد ٍاحذ ؿجؼتش

2

وبسثشد آهبس دس داهپشٍسي

وبسؿٌبػي اسؿذ

دٍم91-91-

آصاد ٍاحذ ؿجؼتش

3

اكالح دام تىويلي 1

وبسؿٌبػي اسؿذ

دٍم91-91-

آصاد ٍاحذ ؿجؼتش

4

طًتيه هَلىَلي ٍ هٌْذػي طًتيه

وبسؿٌبػي اسؿذ

دٍم91-91-

آصاد ٍاحذ ؿجؼتش

5

وبسثشد آهبس دس داهپشٍسي

وبسؿٌبػي اسؿذ

اٍل92-91-

آصاد ٍاحذ ؿجؼتش

6

اكالح دام تىويلي 1

وبسؿٌبػي اسؿذ

اٍل92-91-

آصاد ٍاحذ ؿجؼتش

7

طًتيه هَلىَلي ٍ هٌْذػي طًتيه

وبسؿٌبػي اسؿذ

دٍم92-91-

آصاد ٍاحذ ؿجؼتش

8

اكالح دام تىويلي 1

وبسؿٌبػي اسؿذ

اٍل93-92-

آصاد ٍاحذ ؿجؼتش

9

طًتيه ٍ اكالح ًظاد دام

وبسؿٌبػي اسؿذ

اٍل94-93-

آصاد ٍاحذ گشهؼبس

11

سٍؽ تحميك

وبسؿٌبػي اسؿذ

دٍم93-92-

آصاد ٍاحذ گشهؼبس

11

ثيَهتشي ػلَم داهي

وبسؿٌبػي اسؿذ

دٍم93-92-

آصاد ٍاحذ گشهؼبس

12

هجبًي طًتيه ٍ اكالح دام

وبسؿٌبػي اسؿذ

دٍم93-92-

آصاد ٍاحذ گشهؼبس

13

طًتيه ٍ اكالح ًظاد دام

وبسؿٌبػي اسؿذ

اٍل93-92-

آصاد ٍاحذ گشهؼبس

14

ثيَتىٌَلَطي دس داهپشٍي

وبسؿٌبػي اسؿذ

اٍل93-92-

آصاد ٍاحذ گشهؼبس

.

15

اكالح دام

وبسؿٌبػي اسؿذ

اٍل93-92-

آصاد ٍاحذ گشهؼبس

16

ثيَهتشي ػلَم داهي

وبسؿٌبػي اسؿذ

دٍم92-91-

آصاد ٍاحذ گشهؼبس

17

پشٍسؽ خَخِ گَؿتي

وبسؿٌبػي

دٍم92-91-

آصاد ٍاحذ گشهؼبس

18

اكَل اكالح ًظاد دام

دوتشي حشفِ اي

دٍم92-91-

آصاد ٍاحذ گشهؼبس

19

هؼألِ هخلَف

وبسؿٌبػي اسؿذ

اٍل92-91-

آصاد ٍاحذ گشهؼبس

21

سٍؽ ّبي پيـشفتِ آهبسي

وبسؿٌبػي اسؿذ

اٍل92-91-

آصاد ٍاحذ گشهؼبس

21

طًتيه ٍ اكالح ًظاد عيَس

وبسؿٌبػي اسؿذ

اٍل92-91-

آصاد ٍاحذ گشهؼبس

22

ثيَهتشي ػلَم داهي

وبسؿٌبػي اسؿذ

دٍم91-91-

آصاد ٍاحذ گشهؼبس

23

پشٍسؽ خَخِ گَؿتي

وبسؿٌبػي

دٍم91-91-

آصاد ٍاحذ گشهؼبس

24

اكَل اكالح ًظاد دام

دوتشي حشفِ اي

دٍم91-91-

آصاد ٍاحذ گشهؼبس

25

سٍؽ تحميك

وبسؿٌبػي اسؿذ

اٍل91-91-

آصاد ٍاحذ گشهؼبس

26

سٍؽ ّبي پيـشفتِ آهبسي

وبسؿٌبػي اسؿذ

اٍل91-91-

آصاد ٍاحذ گشهؼبس

