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-1اطالعبت ضخصي:هتبّل
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-2تحصيالت :
ديپلن :ػبل  :1365سؿتِ ػلَم تجشثي گلپبيگبى
-

ليؼبًغ :ػبل  1369داًـگبُ صٌؼتي اصفْبى ػلَم داهي فبسؽ التحصيل هوتبص

 فَق ليؼبًغ :ػبل  1371داًـگبُ تْشاى-داًـىذُ وـبٍسصي وشج-سؿتِ تغزيِ دام فبسؽ التحصيل ثب دسجِ ػبلي دوتشي تخصصي :ػبل  1384داًـگبُ تْشاى-داًـىذُ وـبٍسصي وشج -سؿتِ تغزيِ دام فبسؽ التحصيل ثبدسجِ ػبلي-3سًابق تذريس:
 هذسع داًـگبُ جبهغ ػلوي وبسثشدي( هشوض آهَصؽ ؿْيذ صهبًپَس 8-ػبل ) تذسيغ دس دٍسُ ّبي آهَصؿي ثشگضاس ؿذُ ثشاي وبسگضاساى ٍ اسصيبثبى ثيوِ دس اػتبًْبياصفْبى،آرسثبيجبى ؿشلي ،ثَؿْش،خشاػبى،وشهبى ٍ گشگبى
-4فعبليتُبی بزجستٍ:
 ّوىبس ًوًَِ تحميمبتي هَػؼِ تحميمبت ػلَم داوي دس ػبل 1386 -هحمك ًوًَِ ػبصهبى تحميمبت دس ػبل  1390دس ثخؾ ػلَم داهي

 ّوىبسي ثب صٌذٍق ثيوِ  :هجشي عشح اػتبًذاسد ػبصي ػوليبت ثيوِ گشي ٍ اسصيبثي خؼبست دسٍاحذّبي پشٍسؽ گبٍ ثَهي ٍ آهيختِ
 -5سًابق اجزايي:
عضًضًرای فىي بخص تغذيٍ (  1378تب كىًن)عضً ضًرای فىي بخص مذيزيت ي پزيرش(  1378تب كىًن)عضً كميتٍ علمي فىي مًسسٍ تحقيقبت علًم دامي( 88تب كىًن)ومبيىذٌ اعضبی َيئت علمي مًسسٍ تحقيقبت علًم دامي()87-83مذيز امًر پژيَطي مًسسٍ تحقيقبت علًم دامي كطًر( 88تب كىًن)-6عاليق پژيَطي ي علمي:
 بىتًويت يكبربزدَبی مختلف آن در تغذيٍ ي پزيرش دام ي طيًر افشيدوي َب (خصًصب تًكسيه ببيىذرَب) تغذيٍ ي پزيرش گبي ضيزی ي گًسبلٍ پزيراری- -جبيگبٌ ي تبسيسبت پزيرش دام خصًصب گبي ضيزی

-7فعبليتُبی پژيَطي
--1-7مقاالت علمی-پژوهشی
رديف

عنوان مقاله

نام نشريه

نمايه
شده
در

1

تؼييي اسصؽ غزايي ٍ ثشسػي جبيگضيٌي ػغَح
هختلف پَػتِ پؼتِ ػيلَ ؿذُ...........

پظٍّؾ ٍ
ػبصًذگي

SC
I

2

تؼييي اسصؽ غزايي ٍ ثشسػي اهىبى اػتفبدُ اص
ػغَح هختلف پَػتِ پؼتِ خـه ؿذُ.........

هجلِ ػلَم
وـبٍسصي ٍ
هٌبثغ عجيؼي
پظٍّؾ ٍ
ػبصًذگي

SC
I

3

تؼييي اسصؽ غزايي تَت ػفيذ ٍ اػتفبدُ اص اى
دس تغزيِ جَجِ ّبي گَؿتي

4

ثشسػي ٍضؼيت هَجَد گبٍداسيْبي ػٌتي ٍ
صٌؼتي اػتبى لن اص ًظش اصَل احذاث ٍ عشاحي
جبيگبُ دام

پظٍّـْبي
ػلَم داهي

SCI

تاريخ چاپ
ماه -سال

اسامی همکاران

هباس 88

هْذٍي ػلي-صاغشي هجتجيً-يىخَاُ ػلي-
آلبؿبّي ػليشضب

أتطاس
:
تاتستا
ْ 88
پاييض
88

هْذٍي ػلي-صاغشي هجتجيً-يىخَاُ ػلي-
آلبؿبّي ػليشضب

أتطاس
هباس 89
تاتستا
ْ 88
أتطاس
صِستاْ
89

حؼيٌي ع.ع-.هحيغي م-.لغف الْيبى ُ-.
آلبؿبّي ع.

خجؼتِ وي م -.آلبؿبّي ع-.ثيگي ثٌذس
آثبدي م.

5

ثشسػي ٍضؼيت تغزيِ گبٍّبي خـه (اٍايل
دٍسُ)دس گبٍداسي ّبي هٌمِ اػالهـْش

پظٍّؾ ٍ
ػبصًذگي

SCI

پاييض
90

هجيذ لذيشلي(داًـجَ)-ػليشضب
آلبؿبّي(ساٌّوب)-حؼي فضبيلي-ػلي
هْذٍي-ػجذا ..حؼيٌيّ-بدي حؼيٌي

6

ثشاٍسد فشصتْبي التصبدي ّش ساع گبٍ دس
گبٍداسيْبي ؿيشي وَچه

هجلِ ػلَم
وـبٍسصي-
د .تْشاى

SCI

ساي 90

هحوَد ٍعٌخَاُ-هْشاة فشجي -ػلي اوجش
لشُ داغي -ػليشضب آلبؿبّي

7

ثشسػي ٍضؼيت تغزيِ گبٍّبي خـه (اٍايل
دٍسُ)دس گبٍداسي ّبي هٌمِ اػالهـْش

پظٍّؾ ٍ
ػبصًذگي

SCI

پاييض
90

هجيذ لذيشلي(داًـجَ)-ػليشضب
آقبضبَي(ساٌّوب)-حؼي فضبيلي-ػلي
هْذٍي-ػجذا ..حؼيٌيّ-بدي حؼيٌي

8

ثشسػي ػَاهل هَثش ثش صفبت هبًذگبسي دس
گبٍداسيْبي صٌؼتي اػتبى اصفْبى

فصلٌبهِ
ػلَم داهي

SCI

ساي91

هحؼي داداس – ػليشضب آقبضبَي – ػلي
آخًَذي

9

Economic Opportunity Survey of
small dairy farms…..

Iranian
Jr of
App.
Anim.
Sci

SCI

(2013ا
سفٕذ
)91

ٍعٌخَاُ،فشجي،لشُ داغي-آقبضبَي

پظٍّؾ ٍ
ػبصًذگي

SCI

اسفٕذ
91

تيوَسي-لغف الْيبى-صاسػي-آقبضبَي

11

ٍضؼيت تَا صى هَاد هغزي دس گبٍداسيْبي
ؿيشي غشة اػتبى تْشاى

پظٍّؾ ٍ
ػبصًذگي

SCI

اسفٕذ
92

12

اثشات ثٌتًَجت پشتَسم ٍ ون تَسم فشاٍسي ؿذُ
ٍ فشاٍسي ًـذُ ثش ػولىشد جَجِ ّبي گَؿيتي

پظٍّؾ ٍ
ػبصًذگي

SCI

اسفٕذ
92

آقبضبَي -حؼي فضبيلي-ػلي
هْذٍي-ػجذالشضب تيوَسي -هجيذ
لذيشي
آقاشاهي-اماني-شسيفي-افضل
شاده

وضعيت تواشن مواد مغري دز گاودازيهاي
شيسي غسب استان تهسان

پظٍّؾ ٍ
ػبصًذگي

SCI

اسفٕذ
92

آقاشاهي-فضايلي-مهدوي -تيموزي--
قديسي

اثش جبيگضيٌي ػغَح هختلف داًِ رست ثِ جبي

ػٍَٛ
داِي
دأطگ
اٖ
هتشاْ

SCI

1392/4

حؼيٌي ُ –سٍصثْبى ي-آلبؿبّي ع– .
سضبيي ج.

عملكسد كمي و كيفي اكوتيپ يونجه هاي

به نژادي

10

13

14

همبيؼِ تبثيش اػتفبدُ اص ثٌتًَيت ون تَسم
فشاٍسي ؿذُ ٍ ًـذُ

جَ دس جيشُ ثش ػولىشد ٍ ثشخي صفبت تَليذ
هثلي گبٍّبي ّلـتبيي اٍايل ؿيشدّي
15

مناطق سسدسيسي
16

Effects of various type of
)Bentonite (Montmorillonite
on ascites-related physiologic
and metabolic factors in
broilers.

SCI

1392
مفيديان-آقاشاهي-مقدم

نهال و برز

Iranian
Jr of
applied
animal
Science

SCI

2014

Aghashahi,hosseinijangjoo,sa
deghipanah,hosseini

17

علوم

اثرات بنتونيت فراوري شده و نشده و

SCI

83

كشاورزي

كلينوپتيلوليت
18

اثرات سطوح مختلف بنتونيت فراوري شده
و ننشده...............................

19

ايران

پژ٘ٚص
ٚ
ساصٔذ
گي

Effect of natural bentonite,processed

Interna.

bentonite and clinoptilolite on liver,kidney

Zeolite

.and their mineral con.

SCI

85

87

con.

– 3-7مقبالت مىتطزٌ در مجالت تزييجي:

تبريخ
ردیف
1

عىًان مقبلٍ

اوتطبر

هغبلؼِ اثش ػغَح هختلف ًي ػيلَ ؿذُ ثب هالع ثش لبثليت

88

ّضن ٍ....
ثشسػي ٍضؼيت هَجَد گبٍداسيْبي ػٌتي ٍ صٌؼتي اػتبى لن اص

2

90

وگبروذٌ/وگبروذٌ گبن

صٌيؼي ع-آلبؿبّي ع-هـبيخي م
خجؼتِ وي م -.آلبؿبّي ع-.ثيگي ثٌذس آثبدي م.

ًظش اصَل احذاث ٍ عشاحي جبيگبُ دام
ثشسػي ػَاهل هَثش ثش صفبت هبًذگبسي دس گبٍداسيْبي صٌؼتي

3

91

هحؼي داداس – آلبؿبّي – ػلي آخًَذي

اػتبى اصفْبى

4

هذيشيت تغزيِ گَػبلِ ّبي ؿيشخَاس دس فصل ػشد

84

آلبؿبّي

5

ًوشُ دّي ٍضؼيت حشوت دس گبٍّب

84

آلبؿبّي

6

ًىبت هْن دس ثشسػي ويفي آة آؿبهيذًي گَػبلِ ّب

84

آلبؿبّي

7

سفتبس ؿٌبػي گبٍ دس استجبط ثب جبيگبُ

85

آلبؿبّي

8

چگًَِ هيضاى آثؼتٌي سا دس گلِ ّبي گبٍ ؿيشي ثْجَد دّين؟

85

آلبؿبّي

--4-7مقبالت مىتطزٌ در سميىبرَبی معتبز علمي داخل ي خبرج كطًر
رديف

عنوان همايش

ػبل

محل برگزاری

وـَس

اسامی همکاران

A.mahdavi,S.H.hosseini,M.mohiti
Evaluation of nutritive value of white
A.Aghashahi,S.H.h,
H.Lotfollahyan,oseini,J.Mirabdolbaghi.F.ale
mulberry (morus alba)fruits waste
mi
mahdavi,S.H.hosseini,M.mohiti
white mulberry (morus alba)fruits waste
A.Aghashahi,S.H.h,
H.Lotfollahyan,oseini,J.Mirabdolbaghi.F.ale
and its use in broiler nutrition
mi

اًگلؼتبى

BSAS

2009

1

اًگلؼتبى

BSAS

2009

2

EAAAP

2010

3

EAAAP

2010

4

Aghashahi a.-Atashpanje M.Mirghazanfary M.Hosseini A.-mahdavi Effect of different level of waste date ..يًَبى
A.
Palizdar M.-Sadeghipanh A.-Amanlou
H.-Nazer adl. K.-Mirhadi A.Mohammadian H.Aghashahi A
Sadeghipanah A.Aboei F.-Zareshahne –
Aghashahi A.R.-Asadzadeh N.-Pap N.Mahdavi A.

Effect of in-vitro rumen protection of يًَبى
fish meal coated

ٍEffect of artificial ……..

يًَبى

EAAAP

2010

5

Effect of feedlot duration…….

يًَبى

EAAAP

2010

6

Aghashahi a.-Atashpanje M.Mirghazanfary M.Hosseini A.-mahdavi Effect of different level of waste date ..يًَبى
A.

EAAAP

2010

7

EAAAP

2010

8

2011

9

2011

10

2011

11

2011

12

Asadzadeh N.Sadeghipanah A.Banabazi H.-Aghashahi A.R-

Palizdar M.-Sadeghipanh A.-Amanlou
H.-Nazer adl. K.-Mirhadi A.Mohammadian H.Aghashahi A

Effect of in-vitro rumen protection of يًَبى
fish meal coated

Sadeghipanah A.-moslehi R.-Aghashahi
A.-Zare shahneh A.-Mirhadi
Determining circadian variations of تبيلٌذ
A.Asadzadeh N.-Papi N.-Amini F.-khaki serum concentrations of cortisol…..
M.-javahery H.-Akbbary A.- koochaki A.
Sadeghipanah A.-hosseini jangjoo HHosseini A.- Zare shahneh A -Aghashahi
Effects of dietary different compound ofتبيلٌذ
A.-.Teymouri A.-Mirhadi A.Asadzadeh
bentonite…………..
N.-Mehdizadeh SM.- khaki M.-javahery
H.-koochaki A

SAADC
2011

SAADC
2011

Aghashahi, A.,zenoozi A . sadeghipanah “Factors Affecting involuntary culling
H..Hosseini A&Khaledy H
Rates in native dairy farm system of Iranتبيلٌذ

SAADC

Sadeghipanah A- Zare shahneh APhlevan afshar K. Asadzadeh N.

62thEAAP2011

ٍEffect of Creal grain source in flushing
diet…

ًشٍط

2011

13

1391

14

1391

15

2012

َفذَميه كىگزٌ
دامپشضكي)

ايزان

استبوذاردسبسی عمليبت بيمٍ گزی ي

عليزضب آقبضبَي

ارسيببي خسبرت در ياحذَبی پزيرش

)سخىزان كليذی در پبول بيمٍ)

گًسفىذ ،بش ي گبيَبی بًمي آميختٍ
پٌجويي وٌگشُ ػلَم داهي-

وٌفشاًغ ثيي الوللي تغزيِ ٍ
هحيظ

2012

وٌفشاًغ ثيي الوللي تغزيِ ٍ

16

17

ايشاى

تبيلٌذ
تبيلٌذ

هحيظ
2012وٌفشاًغ ثيي الوللي تغزيِ ٍ

تبيلٌذ

هحيظ

2012

وٌفشاًغ ثيي الوللي تغزيِ ٍ

18

تبيلٌذ

هحيظ

تبيلٌذ

2012
وٌفشاًغ ثيي الوللي تغزيِ ٍ

19

هحيظ

92

همايش ملي دام

رشت

و طيور شمال

20

92
21

92
22

92
23

خشاػبى سضَي

– ػليشضب ؿْذادي

Aghashahi,
Chemical composition ,rumen
degradability…..
A.zand,chimey,Abbasi,teymour nejad
Mahdavi,Zaghary,Zahedifar,Nikkhah,
Determination of nutritive value
Alemi,Aghashahi,Hosseini,Mirabdoul
and phenolic…….
baghi, Heydarian
Mahdavi,mirabdoulbaghi,Hosseini,lo Effect of ascorbic acid on Egg
tfollahian,Kalanie,Alemi,Aghashahi production and……………..
Mahdavi,Hosseini,mirabdoulbaghi,
Study on the effect of
yeast(saccharomyces cervisiace
lotfollahian,,Alemi, ,Khorshidi ,
……)Sc47
Aghashahi
Alemi,Ghazvinian,
Relationship between dietary
Mahdavi,Darabikhani
protein and the blood
,Khandan,Roozbehan,
serum………..
Damghanian,Ghodrati, Aghashahi
اختالالت متابوليكي در گاو شيزي و تاثيز ان بز
حذف دام اس گله

كشور

چٙاسِني
مهايص ٍِي
اجنّٓ
ٍ٘طتايٓ
ايشاْ
چٙاسِني
مهايص ٍِي
اجنّٓ
ٍ٘طتايٓ
ايشاْ
مهايص
پذافٕذ
غريػاًِ
دس خبص
وطاٚسصي

اسصيبثي هذيشيت گبٍداسيْبي سٍػتبيي اػتبى

 -ػليشضب فشٍغي – هحوذ هظْشي ػليشضب آلبؿبّي

تيموزي-آقاشاهي-منصوزي-عباسي

کرج
جايگاٖ داَ-ضشٚستي أىاس
ٔاپزيش دس ِسري تٛسؼٗ ٚ
هبشٖ ٚسي تيطرت گا ٚضريي

آقاشاهي

اختالالت متابوليكي در گاو شيزي و تاثيز ان بز

اسدشاده-فضايلي-صادقي پناه-منصوزي-

حذف دام اس گله

معيني-سوزي-آقاشاهي-خاكي-جواهسي

کرج

قشم
تشسسي سا٘ىاس٘اي پايذاسي
 ٚهبثٛد تٌٛيذ

آقاشاهي-شنوزي-صادقي پناه-اسدشاده-
تيموزي-حسيني

-5-7
رديف

1

2

3

4

مطبركت در اوجبم طزحُبی تحقيقبتي ي تُيٍ گشارات وُبيي:

عنوان گزارش

شماره
فروست

تشٔاِٗ سا٘ربدي هبثٛد  ٚتٛسؼٗ
ِىأيضاسيْٛ

88/432

ثشػي ٍضؼيت هَجَد جبيگبّْبي گبٍ ؿيشي ؛پشٍاسي ٍ
گَػفٌذ اػتبى لن
ثشسػي ٍضؼيت هذيشيت تغزيِ دس گبٍ داسي ّبي هٌغمِ
جٌَة غشة اػتبى تْشاى
اثس سٚضٙاي فيضيىي  ٚضيّيايي تش
ويفيت پٛستٗ پستٗ (تشٔٚرب) ٚ
تاثري آْ تش ػٍّىشد تشٖ ٘اي
پشٚاسي

88/1076

َمكبران
ويٙاْ ضشافيت-اسژٔگ جٛادي-حمّذ ئٛسي-
علريضا آقاشاهي ِٓٛ٘-ضشيف ٔسة-حمّٛد صفشي-
ع.گاصس.َ-سستّي- ....
هْذي خجؼتِ -عليزضب آقبضبَي ،هشتضي ثيىي  ،هجيذ والًتش ًيؼتبًىي
حؼيي حبج حؼيٌي  -هصغفي گل ٍسدي
علريضا آقاشاهی

88/1076

88/784

تبثيش اػتفبدُ اص هًَتوَسيلًَيت ثب ٍ ثذٍى ػصبسُ ثشخي

ػٍی ِٙذٚی
ِٙذٚي ع.صا٘ذي فش َ ،.فضايٍي ح
ِ،.شادي ضٙش تاته َ ،.آقاشاهي ع .پاپي
ْ ِٕ،.صٛسي ٖ.

88/599

ِري ػثذاٌثالي ژٌ.طف اهلياْ ٖ .آلاضا٘ي
ع .حسيين ط .ع ِٙ.ذيضادٖ ط ِٙ. َ.ذٚي ع
 .غالِي ع ِ .ؼضصي ف .لامسٍ .ٚ ٛخاِٛضي
ب.

6

تشسسي استفادٖ اص سطٛح خمتٍف
پيت ػًّ آٚسي ضذٖ

89/588

چگين ع-.ياسامحذي ب -.آقاشاهي ع.ر-
حمتشمي پور

7

تشسسي اِىاْ هبثٛد ٚضؼيت
تٌٛيذ گا٘ٚاي ضريي

89/964

8

اثش فتٛپشيٛد ِصٕٛػي تش
تاصدٖ تٌٛيذ ِتً

89/701

9

تاثري سطٛح ٌِٛيت أضمي ٔاتٛصامي
پالط تش لاتٍيت ٘ضُ ..ٚ

89/699

10

اسصياتي وّي  ٚتؼيني اسصش
غزايي ػٍٛفٗ ٘يربيذ٘اي رست
سيٍٛيي

89/929

11

اسصياتي ػٍّىشد وّي  ٚويفي
 17اوٛتيپ يٛجنٗ ِٕاطك
سشدسريي

89/1587

12

اثشاستفادٖ اص اي واسٔي تني
تش ػٍّىشد  ٚخصٛصيات الضٗ
جٛجٗ ٘اي گٛضيت

40209

13

اسصياتي وّي  ٚتؼيني
اسصش غزايي ػٍٛفٗ
٘يربيذ٘اي رست سيٍٛيي

89/929

5

گيبّبى داسٍيي ثِ ػٌَاى افضٍدًي غزايي جَجِ ّبي
گَؿتي

آخًَذي ع -.آقبضبَي ع.ر-ثذيؼي همذم ف-.گلوحوذي ح-.
صبلحي م.
صادلي پٕاٖ ا-.لشٖ داغي ع-.آقاشاهی
ع.ر-اسذصادٖ ْ-.پاپي ِْٙ-.ذٚي ع-.
جٛا٘شي ٖ-.امساػيٍي ساد ا-.تاتايي
َ -.صاسع ضحٕٗ
سضايي َ-.آقاشاهي ع  -صا٘ذي فش
َ-.يؼمٛتفش ا .غالِي حِ – .صطفي
هتشأي عِ -.ري٘ادي ا – .صفايي ح -.
اتشا٘يّي د.
ِري٘ادي ا  -صا٘ذي فش َ  -يؼمٛب فش ا
 آقاشاهي ع  -سضايي َِ -صطفي هتشأيع  -مجطيذي س -غفاسي ع.

مفيديان م .ح -.آقاشاهي
ع(.جمريان)-صا٘ذي فش َ .غالِي ح -.
ِصطفي هتشأي عِ– .ري٘ادي ا ِٙ.ذٚي
ع-.تاتايي
ِٙذيضادٌٖ-طف اهلياْ ِٖ -.ري٘ادي
ا.-غالِي ح-سضايي َ-.حسيين
ع.آقاشاهي.
غالِي حِ-.ري٘ادي ا  -صا٘ذي فش َ -
يؼمٛب فش ا  -آقاشاهي ع  -سضايي َ-
ِصطفي هتشأي ع  -مجطيذي س -غفاسي ع.

14

15

16

تشسسي ػٛاًِ ِٛثش تش صفات
ِأذگاسي دس گاٚداسيٙاي
صٕؼيت اصفٙاْ
تشسسي اثشات جايگضيين ج ٛتا
رست تش ػٍّىشد پشٚاس تشٖ
٘اي ٔش
تشسسي اثش تٍٛن خٛسان واًِ
حاٚي پيت-تاگاط ٔيطىش تش
ػٍّىشد پشٚاسي....
تؼيني اسصصش غزايي ٚ
وشت٘ٛيذساهتاي غري ٔطاستٗ اي
اليٕٙاي اِيذ خبص تشيتيىاٌٗ
دس تغزيٗ طيٛس

90/227

90/364

90/454

داداس َ-.اسذياْ ا-.آقاشاهي ع-.
ِطشف ش.
پاپي ْ-.سشحذي ف-.صادلي پٕاٖ
ا-.سضايي َ-.آقاشاهي ع-.تاتايي
َ-.حسيين ع-.اوربي ا-.تٛاتشي َ-.
حسيين ٖ ِ-.مصٛدي ٔژاد ق-.
فضايٍي ح-.اسذصادٖ ْ-.آقاشاهي
ع-.تيّٛسي ع .تاتايي َٚ -.الييت
ع-.خاوي َ-.ايشاجياْ ؽ.

90/52

غالِي ح-.وٛچىي أ-.ظشي َ-.
خشاسأي ف-.سضايي َ-.هتشأي
عٌ.طف اهلياْ ِٖ-.ري٘ادي ا-.
يؼمٛتفش ا-.اقاشاهي ع-.وٛچىي ع.

18

اثشات سطٛح خمتٍف پشٚتيٛتيه
دس جريٖ ِشغاْ ختّگزاس جتاسي

39535

ِٙذيضادٖ ٌَ-.طف اهلياْ ٖ -حسيين
ع-لشٖ داغي عِ-.ري٘ادي اٚ-.اسجي
ْ-.صادلي پٕاٖ ا-.آقاشاهي ع.

19

اثشات افضٚدْ سٗ ٔٛع
افضٚدٔي طثيؼي (ػصاسٖ
گيا٘اْ داسٚيي آٚيطٓ-
تات ٚ)ٗٔٛپشٚتيٛتيه ..

40036

20

تاثري استفادٖ اص تشويثات
خمتٍف تٕتٔٛيت تش پياِذ٘اي
فيضيٌٛٛژيىِ ٛتاتٌٛيه...
.

40135

21

تؼيني تغيريات ضثأٗ سٚصي
غٍظت ٘اي
وٛستيضٚي،اميٕٛگٍٛتٌٛنيٚ،
ِتاتٌٛيتٙاي سشَ..

40136

22

اثشات تٕتٔٛيت وُ تٛسَ
فشآٚسي ضذٖ ٔ ٚطذٖ تش
ػٍّىشد جٛجٗ ٘اي گٛضيت

40817

23

اثشات تٕتٔٛيت پش تٛسَ
فشآٚسي ضذٖ ٔ ٚطذٖ
تشػٍّىشد جٛجٗ ٘اي گٛضيت

40818

آقاشاهيٌ -طف اهلياْ –تيّٛسي –
سيذػثذاٌٗ حسيين– ِريػثذاٌثالي–
ِٙذٚي– صادلي پٕاٖ–سضايي– غالِي –
افضٍي

40819

آقاشاهي -حسيين –ِٙذٚي – صادلي پٕاٖ
–غالِي – ِٕصٛسي –سضايي –ِصطفي
هتشأي –ِري٘ادي –٘ادي حسيين – ِٛسٛي

17

24

25
26

اثشات جبيگضيٌي رست ثِ جبي جَ ثش تَليذ ٍ
تشويجبت ؿيش گبٍّبي ّلـتبيي اٍايل ؿيشدّي
اثش واستشد سطٛح خمتٍف
وٛدِشغي ػًّ آٚسي ضذٖ دس
جريٖ غزايي گٛساٌٗ پشٚاسي
ِمايسٗ ػٍّىشد گٛساٌٗ ٘اي
پشٚاسي تغزيٗ ضذٖ تا ِٕثغ

ِٙذيضادٖ ٌَ-.طف اهلياْ ٖ -حسيين
عِ-ري٘ادي اِٙ-.ذٚي ع-.
ِريػثذاٌثالي ژاٌٗ-آقاشاهي
عٚ.اسجي ْ.
صادلي پٕاٖ -ا حسيين ع -آقاشاهي
عٌ -طف اهلياْ ِٖ -ري٘ادي ا-.افشاص
ف-.تٕاتاصي َ-.تاتايي َ-.
اسذصادٖ ْ-.جٛا٘شي ٖ-.
ِريػثذاٌثالي ژ-.صاسع ضحٕٗ ا-.
ٔاجي اِٙ-.ذيضادٖ َ.
صادلي پٕاٖ ا -آلاضا٘ي ع - -لشٖ
داغي عِ -ري٘ادي ا-سشحذي ف-.
اسذصادٖ ْ -جٛا٘شي ٖ -حسيين ع-.
اِيٕين ف-.خاوي َ.
آقاشاهيٌ -طف اهلياْ – تيّٛسي –حسيين
–ِٙذٚي -يؼمٛتفش –ِٙذيضادٖ –صادلي
پٕاٖ –ِٕصٛسي –ػثاسي – سضايي

41424

فضايٍي -آقاشاهي –ػثادي –
سيذػٍياْ –صاتشي –ضثأي – ِٙذٚي
– سٚصهباْ  -سؼيذي

42126

فشٚغيِ-ري٘ادي – آقاشاهي – حسٓ
ػٍّي

27

28

29
30
31

32

33

34

خمتٍف وٕجاٌٗ ختُ پٕثٗ ٚ
وٕجاٌٗ وٍضا
اسصياتي ػٍّىشد وّي  ٚاسصش
غزايي ػٍٛفٗ اليٓ ٘اي تشتش
ضثذس ايشأي
اثش ضىً فيضيىي خٛسان تش
ػٍّىشد پشٚاس ،لاتٍيت ٘ضُ
جريٖ ِ ٚيضاْ ِصشف اختياسي
خٛسان دس تشٖ ٘اي ٔش
تشسسي فشصت ٘اي التصادي
گاٚداسيٙاي خشدٖ پا دس
استاْ چٙاسحماي  ٚخبتياسي
جتضيٗ  ٚحتٍيً ٘ضيٕٗ فايذٖ
پشٚسش گاِٚيص گيالْ
تشسسي صادسات ختُ ِشؽ ايشاْ
 :حتٍيٍي تش ِضيت ٔسيب ٚ
ِٛأغ ِٛجٛد
ثشسػي اهىبى تَػؼِ ووي ٍويفي پشٍاسثٌذي گبٍهيؾ ٍ
تَليذ گَؿت دس اػتبى خَصػتبى

تؼييي ًيبصّبي اًشطي ٍ پشٍتئيي جوؼيت گبٍهيؾ دس
عشح جبهغ تَػؼِ پشٍسؽ گبٍهيؾ دس اػتبى خَصػتبى

ثشسػي ٍضؼيت پشٍسؽ گبٍهيؾ دس اػتبى خَصػتبى ثِ
هٌظَس عشاحي ثشًبهِ اصالح طًتيىي

40290

صا٘ذيفش –ِصطفي هتشأي –ِري٘ادي –
حسني غالِي -آقاشاهي –اوربي –
داٚد اتشا٘يّي

41998

– ػٍي ِصطفي
–ِٕصٛسي – پاپي
داٚد اتشا٘يّي
امساػيٍي

41678

ٚطٕخٛاٖ–آقاشاهي –لشٖ داغي –
فشجي –ٔاجي  -خٛضگٛا –ٌِٛٛي

41675

لشتأي –د٘ماْ ص ادٖ -علريضا
آقاشاهي –

41677

ِريصايي -آقاشاهي –تيّٛسي –لشٖ
داغي –ساصيين –يضدأي – تٛحيذياْ
سضبئي هشتضي  -صاّذي فش هجتجي ٍ -اليتي ػجبع  -اهيشي ًيب ػيشٍع

42618

35

سضبئي هشتضي  -تيوَسي ػجذالشضب  -فضبئلي حؼي  -هٌصَسي ّشهض -
42619

36

36

عشح جبهغ تَػؼِ پشٍسؽ گبٍهيؾ دس اػتبى خَصػتبى

ثشسػي ٍضؼيت پشٍسؽ گبٍهيؾ دس اػتبى خَصػتبى ثِ
هٌظَس عشاحي ثشًبهِ اصالح طًتيىي

اهيشي ًيب ػيشٍع  -آقبضبَي ػليشضب  -اػذصادُ ًبدس  -تشوبؿًَذ يذالِ
 لشثبًي ؿؼلِ  -غالهي حؼيي  -هصغفي تْشاًيسضبئي هشتضي  -صاّذي فش هجتجي  -هٌصَسي ّشهض  -اهيشي ًيب

42620

ػيشٍع  -آقبضبَي ػليشضب  -ػجبػي اثَالفضل  -تشوبؿًَذ يذالِ -
تيوَسي ػجذالشضب  -عبّشي دصفَلي ثْبسُ  -لشثبًي ؿؼلِ  -ػبٍسػفلي
ػيوب
ػيذ ػجذالِ حؼيٌي -لغف الْيبى َّؿٌگ  -هيش ّبدي ػيذ احوذ-
آقب ضبَي ػليشضب  -صبدلي پٌبُ اثَالحؼي  -ثٌبء ثبصي حؼيي -

42644

ػٌذسم آػيت جَجِ ّبي گَؿتي

تؼييي ًيبصّبي اًشطي ٍ پشٍتئيي جوؼيت گبٍهيؾ دس

 تيوَسي ػجذالشضب  -آقبضبَي ػليشضب  -تشوبؿًَذ يذالِ  -لشثبًيؿؼلِ -ػجبػي هختبسػلي

اثشات وَآًضين ويَتي ٍ هحذٍديت فيضيىي خَسان ثش
ػولىشد  ،خصَصيبت الؿِ  ،ػيؼتن ايوٌي ٍ وبّؾ

فضائٍي –سضايي
هتشأي – آقاشاهي
–ا صفايي اوربي –
– امساػيً

يؼمَثفش اوجش  -هْذٍي ػلي  -همصَد ًظاد لبػن  -پبپي ًبدس -
هيشػجذالجبلي طالِ ً -بجي احوذ  -اهبًي  -فشٌّگ فش  -لبػولَ ٍحيذ
 تجبػت سضبصاّذيفش-سضبئي هشتضي  -تيوَسي ػجذالشضب  -فضبئلي حؼي -

42619

هٌصَسي ّشهض  -اهيشي ًيب ػيشٍع  -آقبضبَي ػليشضب  -اػذصادُ ًبدس
 تشوبؿًَذ يذالِ  -لشثبًي ؿؼلِ  -غالهي حؼيي  -هصغفي تْشاًي ػليػجبػي-سضبئي هشتضي  -صاّذي فش هجتجي  -هٌصَسي ّشهض  -اهيشي

42620

ًيب ػيشٍع  -آقبضبَي ػليشضب  -ػجبػي اثَالفضل  -تشوبؿًَذ يذالِ
 تيوَسي ػجذالشضب  -عبّشي دصفَلي ثْبسُ  -لشثبًي ؿؼلِ -ػبٍسػفلي ػيوب

37

38

39
40
41
42
43
44

ثشسػي اهىبى تَػؼِ ووي ٍويفي پشٍاسثٌذي گبٍهيؾ ٍ
تَليذ گَؿت دس اػتبى خَصػتبى

ػبهبًذّي جبيگبُ پشٍسؽ گبٍهيؾ ٍ اسائِ الگَّبي
هغلَة تَػؼِ دس اػتبى خَصػتبى
تبثيش ثٌتًَيت ون تَسم فشاٍسي ؿذُ ٍ ًـذُ دس همبيؼِ ثب
صئَليت ثش ػولىشد جَجِ ّبي گَؿتي

هٌصَسي-سضبئي هشتضي  -صاّذي فش هجتجي ٍ -اليتي ػجبع  -اهيشي
42618

 لشثبًي ؿؼلِ -ػجبػي هختبسػليآقبضبَي ػليشضب -سضبئي هشتضي  -صاّذي فش هجتجي – غالهي-
42833

خَصػتبى
تبثيشػغَح هختلف ثمبيبي پؼتِ ػيلَ ؿذُ ثش فبوتَسّبي
خًَي ٍ ادساسي گَػبلِ پشٍاسي
ثشسػي اثشات هحذٍديت غزايي ثش ػولىشد،خصَصيبت
الؿِ ٍ ايوٌي جَجِ ّبي گَؿتي
ثشسػي اهىبى تَػؼِ لجٌيبت ثب اػتفبدُ اص ؿيش گبٍهيؾ

43046

45

43294

تيوَسي-سضبيي-صاّذي فش-هٌصَسي-اهيشي ًيب-آلبؿبّي-ػجبػي
ا-.تشوبؿًَذ-لشثبًي-ػجبػي م.

43091

ؿبوشي-آلبؿبّي-ػبهشي-ػضتخَاُ-ػفالييٍ-لي-لشثبًي-آرس صهشم

43093

حؼيٌي-هيشّبدي-آلبؿبّي-صبدلي پٌبُ-ثٌبثبصي-هْذيضادُ-اػذصادُ-
هْذٍي-هيشػجذالجبلي-يَػفي-پبپي-هحؼٌي-لبػولَ-اثشاّيوي

42830

تشوبؿًَذ-تيوَسي-صاّذي فش-هٌصَسي-اهيشي ًيب-آلبؿبّي-لشثبًي-
غالهي-تْشاًي-هْذٍي

43288

ايوٌي جَجِ ّبي گَؿتي

46
47
48

ثشًبهِ ساّجشدي هىبًيضاػيَى
اثش ؿىل فيضيىي خَسان ثش ػولىشد پشٍاس گَػبلِ ّبي
ًش هًَجليبسد
ثشسػي ٍضؼيت ػٌبصش هؼذًي دس داهْبي....

88/432

49

50

51

ػولىشد جَجِ ّبي گَؿتي
اثش ؿىل فيضيىي خَسان ثش فشاػٌجِ ّبي تخويشي ٍ
ثبفتي ؿىوجِ،سفتبس خَسان خَسدى ٍ هتبثَليتْبي خَى

ؿشيفي-سحوتي –هؼتَفي-آلبؿبّي................

43679

44509

جؼفشي -تْشاًي-سضبيي-غالهي-يؼمَثفش -آلبؿبّيٍ -سهمبًي-هْذي
صادُ-هْذٍي

43677

آقبضبَي-ػجبػي-اهيشي ًيب-صاّذيفش-ثبثبيي-تيوَسي-اػذصادُ-
حؼيٌي-صبدلي پٌبُ

43981

هْذيضادُ-لغف الْيبى-لشثبًي-هيشّبديٍ-اػجي-البؿبّي-لغفي پَس-
پبپي-حؼيٌي

44036

غالهي-هيشّبدي-صاّذي فش-يؼمَثفش-سضبيي-تْشاًي-البؿبّي

تجذيل ضبيؼبت هيَُ ٍ تشُ ثبس
اثشات ػغَح هختلف ًَع جذيذ پشٍثيَتيه دس جيشُ ثش

لغف االْيبى-حؼيٌي-ػجبػي ا-هْذٍي-ػجبػي م-ثبثبيي م -آقبضبَي
ع-هيشّبدي-صبدلي پٌبُ

اػذصادُ-فضبيلي-صبدلي پٌبُ-هٌصَسي-البؿبّي-خبوي-جَاّشي-
ثبثبيي-تيوَسيٍ-اليتي

ثشسػي اثش ًَع ٍ هيضاى افضٍدًي ّب ثش ػولىشد لؼوتْبي
هختلف ػيؼتن ٍ وويت ٍ ويفيت هحصَل ًْبيي خظ

تيوَسي-آلبؿبّي-لغف الْيبى-حؼيٌي-صبدلي پٌبُ-ثبثبيي
آقبضبَي-صبدلي پٌبُ-خبلذي -اػذصادُ-صًَصي-ثبثبيي

ثشسػي اثشات اػتفبدُ اص هحصَل ًْبيي خظ تجذيل
ضبيؼبت هيَُ ٍ ػجضي ثِ خَسان دام ثشػولىشد ٍ ػيؼتن

صبدلي پٌبُ-اػذصادُ-تْشاًي-ػجبػي هختبػلي-ػجبػي اثَالفضل -اهيشي
ًيب ػيشٍع  -تيوَسي ػجذالشضب  - -تشوبؿًَذ يذالِ  -لشثبًي ؿؼلِ

اػتبًذاسد ػبصي ػوليبت ثيوِ گشي
تَػؼِ ٍاحذّبي گبٍهيـذاسي هتوشوض ٍ ًيوِ هتوشوض دس

ًيب ػيشٍع  -تيوَسي ػجذالشضب  -آقبضبَي ػليشضب  -تشوبؿًَذ يذالِ

ثشُ ّبي ًش پشٍاسي

پيؾ ثيٌي تَػؼِ جوؼيت گبٍهيؾ اص عشيك هذل ػبصي

52

دس ثشًبهِ ساّجشدي اػتبى خَصػتبى
هغبلؼِ ٍ تذٍيي ثشًبهِ ساّجشدي تَػؼِ گبٍهيؾ خَصػتبى

53

(طزح)

44511

44510

54

اثش ثشًبهِ خَسان دّي ٍ هىول ّبي ٍيتبهيٌي ...

44807

55

اثش تغزيِ اي هحصَل ًْبيي خظ ضبيؼبت....

44690

زديف

56
57

اسصيبثي اثشات ثلَن خَسان وبهل دس ػولىشد گَػبلِ
ّبي ًش پشٍاسي ّلـتبيي ٍ هًَتجليبسد

ؿبّي ع .اػذصادُ ،تشوبؿًَذ  ،لشثبًي ،غالهي ،تْشاًي ،يؼمَثفش
سضبيي ،صاّذي فش ،هٌصَسي ،اهيشي ًيب ،تيوَسي ،آلبؿبّي ،تشوبؿًَذ ،ػجبػي،
فضبيلي

حؼيٌي -هيشّبدي -آلبؿبّي-صبدلي پٌبُ-يؼمَثفش-همصَدي ًظاد-
ػجبدي-ػجبػي-اهيشي ًيب-آلبؿبّي -صبلحي

سال

عنوان

اثش اػتفبدُ اص جبرة ثٌتًَيت دس ثؼتش ثش ػولىشد ..

سضبيي ،.تيوَسي ، .صاّذي فش  ،هٌصَسي ُ ،.ػجبػي  ،اهيشي ًيب آلب

دانشگاه

44691

هيشػجذ الجبلي -هيشّبدي-لغف الْيبى-آلبؿبّي -حؼيٌي -هْذيضادُ-
هيشصايي

44635

فضبيلي –صبدلي پٌبُ-صاّذي فش-آلبؿبّي-ثبثبيي-جَاّشيٍ-اليتي

1
2
3
4
5
6
7

بشسسی يضعيت مذيشيت تغزيٍ دس گاي داسی َای مىطقٍ جىًب غشب
استان تُشان
مطالعٍ اثش كاٌ رست عمل آيسی شذٌ با ايسٌ دس عملكشد پشياسی گًسالٍ
َای وش َلشتايه
اثس جايگصيني ذزت به جاي جو و اثس ان بس توليد و تسكيبات شيس

همبيؼِ اثشات ثٌتًَيت پش تَسم ٍون تَسم فشآٍسي ؿذُ ٍ ًـذُ ثش ػولىشد جَجِ

86

اشاد كسج

87
88

تسبيت مدزس
د تهسان-ابوزيحان

ّبي گَؿتي
تؼيني اسصش غزايي اوٛتيپٙاي تشتش يٛجنٗ
ِٕاطك سشدسريي دس تغزيٗ ٔسخٛاس وٕٕذگاْ
تشسسي تغيريات ضثأٗ سٚصي غٍظت ٘اي
وٛستيضٚي ،اميٕٛگٍٛتٌٛيٕٙا ِٚتاتٌٛيتٙاي
سشَ خ ْٛگٛسفٕذ

تعيين عوامل مذيريتي موثر بر نرخ تلفات واحذهاي پرورش گاو

88

آشاد مساغه

88
آشادوس چال

90

شنجان

بومي و آميخته در مناطق مختلف ايران

8

ارزيابي سطوح مذيريت گاوداريهاي روستايي استان خراسان
تعيین اسصش غزايی علًفٍ نی دس مشاحل مختلف سشذ دس مىطقٍ سیستان

10

بشسسی سيش طيف سىج مادين قشمض....

9

86

اشاد كسج

89

اشاد كاشمس

90

شابل

90

ابورحيان

11

تاثيش استفادٌ اص جارب بىتًويت دس بستش بش عملكشد ،آمًوياك ي سطًبت بستش
جًجٍ َای گًشتی

92

دانشگاه آزاد كرج

12

بشسسی اثش وًع ي ميضان افضيدوی َای خًساكی بش كميت ي كيفيت محصًالت
وُايی خط تبذيل ضايعات ميًٌ ي تشٌ باس جُت تغزيٍ دام

91

آزاد ورامني  -پيشوا

13

بشسسی يضعيت مذيشيت تغزيٍ دس گايداسيُای شيشی صىعتی شُشستان يساميه

92

آزاد ورامني  -پيشوا

14

بشسسی اقتصادی جايگاَُای گلخاوٍ ای گاي شيشی

91

علمي كاربردي-موسسه
اموزشي امام
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