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 مشخصات فردي

 

 مشخصات شغلي

 4831 تاريخ استخدام قربانی محمد رضا نام و نام خانوادگي

 استاديار مرتبه علمي سبزوار محل تولد

 12 پايه 4833 تاريخ تولد

علوم دامي و  دانشكده محل خدمت متاهل وضعيت تاهل

   صنايع غذايي

 مشخصات تحصيلي

مقطع 

 تحصيلي

 معدل دانشگاه التحصيليتاريخ فارغ رشته و گرايش تحصيلي    

 50/11 دانشگاه سیستان وبلوچستان 1831 علوم دامی كارشناسی
 15/13 دانشگاه شهید چمران 1838 تغذيه -علوم دامی كارشناسی ارشد

 توان توليدي جوجه هاي گوشتي تاثير استفاده از آنزيم آويزايم در جيره هاي بر پايه ذرت و کنجاله سويا بر عنوان تز
 11/13 دانشگاه كشاورزي و منابع طبیعی رامین 1832 تغذيه -علوم دامی دكتري تخصصی

تاثير خرفه بر عملكرد، وضعيت آنتي اکسيداني، پاسخ هاي ايمني و جمعيت ميكروبي سكوم جوجه هاي  عنوان رساله

 گوشتي
 gmail.com0242ghorbani.mr@ پست الکترونیکی

ghorbani@ramin.ac.ir 
  تلفن همراه

 

 

 افتخارات رديف

 در طول هفت ترم 50/11کسب رتبه ممتاز در مقطع کارشناسي با معدل  1

 1/13کسب رتبه شاگرد اولي در مقطع کارشناسي ارشد با معدل  2

 اول در آزمون ورودي مقطع دکتري کسب رتبه 8

 11/13با معدل  کسب رتبه شاگرد اولي در مقطع دکتري 4

 کشور مالزي  UPMماهه در دانشگاه  1سپري کردن فرصت مطالعاتي  0
 

 

 ابالغ تا تاريخ ازتاريخ پستهاي اجرايي رديف

  ادامه دارد 23/1/30 معاون آموزشي و پژوهشي دانشكده علوم دامي و صنايع غذايي 

 8024/28 23/1/30 13/1/38 رئيس دفتر رياست و مدير روابط عمومي دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين 1

 1415/28 ادامه دارد 0/8/38 عضو شوراي کارافريني دانشگاه 2

 4114/28 25/1/33 1/3/31 مدير گروه علوم طيور 8

 433/28 85/1/35 85/1/33 و منابع طبيعي رامين عضو کميته ناظر بر نشريات دانشگاه کشاورزي 4

  31 31 کشاورزي و منابع طبيعي رامين سرپرست اداره تغذيه دانشگاه 0
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 مقطع تحصيلي دروس ارايه داده  شده

 کارشناسي درس پرورش طيور  

 کارشناسي درس پرورش طيور تخمگذار

 کارشناسي (8)تغذيه دام  درس تغذيه و جيره نويسي طيور 

 ارشد کارشناسي (بصورت مشترک) درس ويتامين ها و مواد معدني

 کارشناسي ارشد درس روش تحقيق )بصورت مشترک(

 کارشناسي ارشد درس فيزيولوژي هضم 

 دکتري مشترک(بصورت درس مواد سمي در تغذيه دام و طيور )
 

 

 

 
 

 مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر

خرما بر  عاتيبررسي اثر سطوح مختلف پودر ضا. 4833م.ر.  ، آقایی ا.، ساالری س. و جمالیقربانی م.ر. .4

 پذيرش جهت چاپ.مجله پژوهشهاي علوم دامی ايران.  . گذارتخم يهاعملكرد مرغ

اثرات سطوح مختلف پودر خرفه بر جمعيت . 4833م.  چاجی س. و  ، ساالريا. ، طاطار.قرباني م.ر،  م.ر. جمالی .0

مجله . ني مرغان تخمگذارهاي بيوشيميايي خون و خصوصيات استخوان درشتميكروبي، فراسنجه

 .10-84(:1)40. دامپزشکی ايران

اثير سطوح مختلف پودر ت.  4833. محمدرضا قربانی، ط. ، محمدآبادیص. ، طباطبائیم. ، چاجیم. ابولوردی .8

هاي دروني و در جيره بر صفات توليدي، اندام (Zataria Multiflora Boiss) آويش شيرازي

 پذيرش جهت چاپ.(. شريه دامپزشکی )پژوهش و سازندگی. نخصوصيات کيفي گوشت بلدرچين ژاپني

اثر سطوح مختلف اسانس اسطوخدوس بر  .4833 م.ر. قربانی ساالری س.، بوجارپور م. وسالمی ک.،  .1

. تحقیقات هاي گوشتي در جيره بر پايه گندمهاي خوني و جمعيت ميكروبي سكوم جوجهعملكرد، فراسنجه

 .34-83(: 4)3علوم دامی. 

 تاثير استفاده از عصاره گياه خرفه .4833م.  چاجی س. و  ساالري، ا. ، طاطار.قرباني م.ر،  م.ر. جمالی .3

(Portulaca oleracea L.) مرغ، سيستم ايمني و خصوصيات کمي بر عملكرد، خصوصيات کيفي تخم

 .32-93: 440. شريه علوم دامی )پژوهش و سازندگین .گذارتخمدان مرغان تخم

بري بر پاسخ ايمني و أثير روشهاي مختلف تولکت. 3483.  م ساري و .م.ر قرباني ، س. ،  ساالريز. مرادپور .6

 .33-93(: 4)40. مجله دامپزشکی ايران. مثلي مرغان تخمگذاربرخي فراسنجه هاي خوني و توليد

بري بر عملكرد و تأثير روشهاي مختلف تولک .3483.  م ساري و .م.ر قرباني ، س. ،  ساالريز. مرادپور .9

 .090-064(: 0)43.تولیدات دامی نشريه. در مرغان تخمگذارمرغ  خصوصيات کيفي تخم

 چاپ کتب

 ناشر تاريخ انتشار عنوان کتاب رديف

 نوربخش 1838 متابوليتهاي ثانويه گياهي 1

 دانشگاه رامين ويرايش ادبي ترکيبات شيميايي گياهي خوراکي و ميكروبها 2
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 و بررسي گياه خرفه پودر غذايي تعيين ارزش. 4831 .م. چاجی س. و  ، ساالريا. ، طاطار.م.ر قرباني،  م.ر. جمالی .3

 .443-429(:4)43. مجله تولیدات دامی.  تخمگذار هايعملكرد مرغ بر تأثير سطوح آن در جيره

تاثير استفاده از پودر . 4838. س.ص طباطبايی س.ر.و ، فاطمی طباطبايیج. ، فیاضیم. ، میاحیم. بوجارپور  ،م.ر. قرباني .3

 6. مجله پژوهشهاي علوم دامی ايران. خرفه بر سيستم ايمني و جمعيت ميكروبي سكوم جوجه هاي گوشتي

(0:)432-436. 

تاثير گياه خرفه بر . 4830.س.ص طباطبايی س.ر.و اطبايی، فاطمی طبج. ، فیاضیم. ، میاحیم. ،  بوجارپور.قرباني م.ر .42

 .33-33(: 3)1. مجله دامپزشکی ايران. هاي گوشتيعملكرد و خصوصيات الشه جوجه

11. Ghorbani MR, Bojarpur M, Mayahi M, Fayazi J, Fatemi Tabatabaei R, Tabatabaei S, 

2112. Effects of purslane extract on performance, immunity responses and cecal 

microbial population of broiler chickens. Spanish Journal of Agricultural Research. 

Volume 12 Number 2. 

12. Ghorbani MR, Bojarpur M, Mayahi M, Fayazi J, Fatemi Tabatabaei R, Tabatabaei S, 

2113. Effect of Purslane (Portulaca oleracea L.) on blood lipid concentration and 

antioxidant status of broiler chickens. Online J Vet Res 11 (2): 42-33. 

13. Ashayerizadeh, A., N. Dabiri, Kh. Mirzadeh and M. R. Ghorbani. 2111. Effects of 

dietary inclusion of several biological feed additives on growth response of 

broiler chickens. Journal of Cell and Animal Biology. 4(2). 31-34. 

12. Ashayerizadeh, A., N. Dabiri, Kh. Mirzadeh and M. R. Ghorbani. 2111. Effect of 

dietary supplementation of probiotic and prebiotic on growth indices and serum 

biochemical parameters of broiler chickens. Journal of Cell and Animal Biology. 

4(8). 142-143. 

14. Bojarpour, M.,  A. Nargeskhani, M.R.Ghorbani. 2111. Effects of Weaning age on 

the growth and starter intake in Holstein calves. J. of animal and veterinary 

advance.9(11). 1239-1211. 

13. Azarnik, A; M.Bojarpour, M. Eslami,M.R.Ghorbani, K.Mirzadeh. 2111. The effect 

of different levels of diet protein on broiler performance in ad-libitum and feed 

restriction. J. of animal and veterinary advances. 9(3). 331-332. 

11. Heydari, A; M. Eslami,H.Roshanfekr ,M.Bojarpour,M.R.Ghorbani, 2119. Effect of 

different levels of processed fat and Vitamin E on laying hens performance and 

egg yolk cholesterol. Research J. of Biological Sciences. 2(11)- 1118-1121. 

18. Danesh mesgagan, M., T. mohammadabadi, M. chaji, M.R. Ghorbani. 2119. The 

influence of exogenous enzyme , formaldehyde and/or sodium hydrozide on in 

vitro gas production parameters of sunflower meal. Research J. of Biological 

Sciences. 2(9). 1138-1112. 

19. Ghorbani, M.R., J. Fayazi and M. Chaji. 2119. Effect of Dietary Phytase and NSP-

degrading Enzymes in Diets Containing Rape Seed Meal on Broiler Performance 

and Carcass Characteristic. Research Journal of Biological Sciences. No 2(3). Pp: 

248-232. 

21. Ghorbani, M.R., and J. Fayazi. 2119. Effects of dietary sodium bicarbonate and 

rearing system on laying hens performance, egg quality and plasma Cations 

reared under chronic heat stress (24oC). Research Journal of Biological Sciences. 

No 2(4). Pp: 432-434. 

21. Dabiri, N., A. ashayerizadeh, O. Ashayerizadeh, K. Mirzadeh, H. Roshanfekr, M. 

Bojarpour and MR Ghorbani. 2119. Comparison effects of several growth 

stimulating additives on performance responses and microbial population in 

crop and ileum of broiler chickens on their 42 st day of life. J. of animal and 

veterinary advances.8(8). 1419-1414. 

http://thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=Research%20Journal%20of%20Biological%20Sciences
http://thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=Research%20Journal%20of%20Biological%20Sciences
http://thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=Research%20Journal%20of%20Biological%20Sciences
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22. Purshab, A., Dabiri N., Tabeidian, A.,  and M.R. Ghorbani. 2118. Effect of 

different levels of probiotic on native laying hens performance and egg quality. 

iranian J. of veterinary.2(2). 91-111. 

 

تاثير افزودن آنزيم آويزايم به جيره هاي  بر پايه ذرت و  .4833. آبادي(، دبیري ن. و میاحی م.)فتح قرباني م. ر.  .08

 .32-34(:8)0.كشاورزيو صنايع  مجله علوم .کنجاله سويا با سطوح مختلف انرژي بر عملكرد جوجه هاي گوشتي

 

كنجاله هسته خرما، خوراكی نوين در تغذيه دامها. ماهنامه تغذيه دام و طیور و . 4836. آبادي(، و فیاضی ج.)فتح قرباني م. ر.  .01

 .83-81. 1و8آبزيان.

 .03-43. 91. تغذيه دام و طیور آبزيان فصلنامه علمی.  افزودنیهاي غذايی. 4838ن. .  آبادي(،  و دبیري)فتح قرباني م. ر.  .03

 
 

 برخي از مقاالت ارائه شده در کنگره هاي داخلي

 
 

 سامی نويسندگانا**
 

 تاريخ  
 

 عنوان 
 كنفرانس

 
 عنوان مقاله

 
 رديف

 
 

 يوسفی، دبیري، اسالمی، روشنفکر، 
 محمدرضا قرباني

مرررداد  84-03
4839 

چهارمین سمپوزويم ملی بهداشت و 
 بیماريهاي طیور

 4 اسید آمینه متیونین بر عملکرد  جوجه هاي گوشتیاثر سطوح مختلف چربی و 

، فیاضی،  محمدرضا قرباني  

 دبیري

01-03 
 4839مهر

 0 هاي گوشتیهاي حاوي كنجاله كلزا بر عملکرد جوجهتاثیر آنزيم فیتاز در جیره سومین كنگره علوم دامی و آبزيان كشور

 عشايري،دبیري، میرزاده، 

 محمدرضا قرباني

01-03 
 4839مهر

هاي گوشتی هاي خونی جوجهتاثیر چند افزودنی غذايی محرک رشد بر مقادير فراسنجه سومین كنگره علوم دامی و آبزيان كشور
 نژاد راس

8 

 03-01 محمدرضا قرباني فیاضی، 
 4839مهر

 1 دامهاگیري خصوصیات فیزيکی مکانیکی استخوان تکنیک اندازه سومین كنگره علوم دامی و آبزيان كشور

 بوشهري، اسالمی،روشنفکر، 
 محمدرضا قرباني

01-03 
 4839مهر

مرغ و عملکرد بر روي میزان كلسترول زرده تخم Eتاثیر پودر چربی و مکمل ويتامین  سومین كنگره علوم دامی و آبزيان كشور
 مرغهاي تخمگذار

3 

 3و1 محمدرضا قرباني رضايی، ، 
 39ارديبهشت 

دانشجويی صنعت دومین همايش ملی 
 طیورايران

 6 مروري براستفاده ازكنجاله پنبه دانه در جیره غذايی طیور

 حیدري بوشهري، صادقی، 
 محمدرضا قرباني

 3و1
 39ارديبهشت 

دومین همايش ملی دانشجويی صنعت 
 طیورايران

 9 هاي اسید الكتیک وآسپرژيلوس آريزا بر عملکرد مرغهاي تخمگذارتاثیرپروبیوتیک

 جمال فیاضی،سعید مختارزاده، 
 محمدرضا قرباني

آذر  46-49
39 

كنفرانس تهديدات و امنیت زيستی در 
 كشور 

 3 ايمنی و حفاظت از منابع ژنتیکی حیوانات اهلی راهکاري براي مقابله با اگروتروريسم

، جمال  محمدرضا قرباني

 فیاضی

اسررفند  41-43
39 

هاي اي يافتهسومین همايش منطقه
 كشاورزي و منابع طبیعی غرب كشور

 3 بررسی تاثیر تعادل الکترولیتی بر عملکرد مرغان لگهورن سفید تحت تنش گرمايی

، جمال  محمدرضا قرباني

 فیاضی

اسررفند  41-43
39 

هاي اي يافتهسومین همايش منطقه
 كشاورزي و منابع طبیعی غرب كشور

 42 استفاده از آن در تغذيه طیورآوري هسته خرما و مروري بر روشهاي مختلف عمل

، جمال  محمدرضا قرباني

 فیاضی

اسررفند  41-43
39 

هاي اي يافتهسومین همايش منطقه
 كشاورزي و منابع طبیعی غرب كشور

 44 هاي حاوي سطوح مختلف انرژي وبه همراه آنزيمبررسی اقتصادي جیره

جافريان، امیر، محمد تقی بیگی 
 نصیري، جمال فیاضی و 

 محمدرضا قرباني

نخستین همايش ملی توسعه پايدار  33 0/ 82
 روستايی

 40 سیماي اقتصاد كنونی و توسعه پايدار دامداري عشاير شمال خوزستان



4 

 

سمیه ساالري،حسن نصیري مقدم، 
جواد آرشامی، ابئالقاسم گلیان، 

محمدرضا  محسن ساري و 

 قرباني

08-03 
 33شهريور 

 شانزدهمین كنفرانس سراسري و
چهارمین كنفرانس بین المللی زيست 

 شناسی ايران

 48 تاثیر سطوح متفاوت دانه كامل آفتابگردان بر فراسنجه هاي ايمنی جوجه هاي گوشتی

محمدرضا  منصور میاحی، 

، سمیه ديباوند، نجمه  قرباني

 معتمد و الهام ملکی

خرررررررداد  44
4832 

نخستین كنفرانس علمی، تخصصی 
 صنعت طیور كشور

عیار پادتن سرم خون بر ضد واكسن بیماري نیوكاسل در گله تخمگذار  در  تغییرلت
 شرايط آب و هوايی گرم

41 

، خلیل عالمی  محمدرضا قرباني

، طاهره محمد آبادي ،سمیه سعید
 ساالري و روح اله ابراهیمی

شررهر يررور  46
32 

نخستین سمینار ملی مديريت پرورش 
 دام و طیور در مناطق گرمسیري

بري اجباري بر صفات كیفی تخم مرغ مرغان تخمگذار هاي مختلف تولکروشبررسی 
 تحت تنش گرمايی

43 

 سمیه ساالري، محمود نظري، 

و فاطمه   محمدرضا قرباني

 ثعلبی

شررهر يررور  46
32 

نخستین سمینار ملی مديريت پرورش 
 دام و طیور در مناطق گرمسیري

درصدي از متیونین بر كیفیت تخم مرغ و ارزيابی مکمل روي و بتائین جايگزين شده با 
 تنش گرمايی عملکرد مرغ تخمگذار در شرايط

46 

روح اله ابراهیمی، ساري محسن و 
 محمدرضا قربانی

شررهر يررور  46
32 

نخستین سمینار ملی مديريت پرورش 
 دام و طیور در مناطق گرمسیري

 49 تاثیر تنش بر فراهمی منابع بیولوژيک سلول

، محسن  محمدرضا قرباني

ساري، سمیه ساالري، ابراهیمی، 
 ابرغانی

 43 مروري براستفاده از آنزيم در تغذيه نشخوار كنندگان )گاومیش( دومین همايش ملی گاومیش ايران 33اسفند 

 سمیه ساالري، محمود نظري، 
و فاطمه   محمدرضا قرباني

 رادپور ثعلبی

روي و بتائین جايگزين شده با درصدي از متیونین بر متابولیتهاي سرم خون  اثر مکمل پنجمین كنگره علوم دامی ايران 4834شهريور 
 تنش گرمايی مرغهاي تخمگذار در شرايط

43 

، علی آقايی،  محمدرضا قرباني

 اله ابراهیمیامیر جافريان و روح

 02 هاي كمپوست از تلفات مرغداريتهیه دومین كنفرانس صنعت طیور كشور 34اسفند 

.،  بوجارپور  قربانيمحمدرضا 

م.، میاحی م.، فیاضی ج.، فاطمی 
 طباطبايی س.ر.و طباطبايی س.ص

 04 هاي گوشتیتاثیر گیاه خرفه بر عملکرد جوجه دومین كنفرانس صنعت طیور كشور 34اسفند 

.،  بوجارپور  محمدرضا قرباني

م.، میاحی م.، فیاضی ج.، فاطمی 
 طباطبايی س.ر.و طباطبايی س.ص

 00 هاي گوشتیتاثیر گیاه خرفه بر خصوصیات الشه جوجه دومین كنفرانس صنعت طیور كشور 34اسفند 

، سمیه  محمدرضا قرباني

 ساالري، روح اله ابراهیمی

 08 كاهش بار میکروبی خوراک طیوردر گاز فرمالدئید تاثیر  دومین كنفرانس صنعت طیور كشور 34اسفند 

سیروس قائدي، خلیل میرزاده، 
 صالح طباطبايی، مرتضی چاجی و 

 محمدرضا قرباني

 01 اثر اسیدهاي چرب با چند پیوند دوگانه بر رشد رويان و عملکرد تولید مثلی مرغ مادر دومین كنفرانس صنعت طیور كشور 34اسفند 

.،  بوجارپور  محمدرضا قرباني

م.، میاحی م.، فیاضی ج.، فاطمی 
 ی س.ر.و طباطبايی س.صطباطباي

ارديبهشررت  40
4830 

 تاثیر استفاده از پودر خرفه بر جمعیت میکروبی سکوم جوجه هاي گوشتی همايش ملی دام و طیور شمال كشور

 
03 

.،  بوجارپور  محمدرضا قرباني

م.، میاحی م.، فیاضی ج.، فاطمی 
 طباطبايی س.ر.و طباطبايی س.ص

ارديبهشررت  40
4830 

 06 تاثیر سطوح مختلف پودر گیاه خرفه بر پاسخهاي ايمنی جوجه هاي گوشتی طیور شمال كشور همايش ملی دام و

بهداروندي، بوجارپور، روشنفکر، 

محمدرضا  محمد ابادي و 

 قرباني

دومین سمینار ملی مديريت پرورش دام  4830شهريور 
 و طیور

فراسنجه هاي خونی بررسی تاثیر سطوح مختلف اسانس زيره سبز روي عملکرد و برخی 
 بلدرچین ژاپنی

09 

بهداروندي، بوجارپور، روشنفکر، 

محمدرضا  محمد ابادي و 

 قرباني

دومین سمینار ملی مديريت پرورش دام  4830شهريور 
 و طیور

 03 بررسی تاثیر سطوح مختلف اسانس زيره سبز روي اجزائ الشه بلدرچین ژاپنی
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میترا عزيزيان، جمال فیاضی، 
 هدايت اهلل روشنفکر و 

 محمدرضا قرباني

دي مرررررراه  3
4830 

همايش ملی بهداشت و پرورش دام و 
 طیور

 03 بررسی اثرات ژن پروالكتین در بز

فاطمه  ، محمدرضا قرباني

 و محمدرضا جمالی خلیالوي

همايش ملی آالينده هاي كشاورزي و  30اسفند  9-3
 چالش ها و راهکارها سالمت غذايی،

 82 استفاده از بیوفیلتر براي تصفیه هواي خروجی از مرغداريها

فاطمه  ، محمدرضا قرباني

 و محمدرضا جمالی خلیالوي

همايش ملی آالينده هاي كشاورزي و  30اسفند  9-3
 چالش ها و راهکارها سالمت غذايی،

 84 از دامپروري اي جهت آلودگی زيست محیطی ناشیكاهش گیاهان دارويی گزينه

جمال  ، محمدرضا قرباني

 و نجفقلی دبیري فیاضی

همايش ملی آالينده هاي كشاورزي و  30اسفند  9-3
 چالش ها و راهکارها   سالمت غذايی،

 

 كاهش هاي گوشتی برهاي جوجهدر جیره هاي فیتاز وگريندازيمآنزيماستفاده از تاثیر 
 تجمع برخی عناصر معدنی در فضوالت

80 

ابولوردي، چاجی، طاهره 
 طباطبايی محمدآبادي، صالح

 محمدرضا قرباني وكیلی ،

همايش ملی بهداشت و پرورش دام  4830ديماه 
 طیور 

 88 ماده و نر ژاپنی بلدرچینهاي تناسلی دستگاه بر شیرازي آويشن پودر مختلف سطوح تاثیر

ابولوردي، چاجی، طاهره 
 طباطبايی محمدآبادي، صالح

 محمدرضا قرباني وكیلی ،

همايش ملی بهداشت و پرورش دام  4830ديماه 
 طیور

 ايمنی سیستم پارامترهاي برخی بر شیرازي آويشن پودر حاوي جیرههاي اثر

 ژاپنی بلدرچینهاي
81 

زارعی، طاهره محمدآبادي میرزاده 

 محمدرضا قرباني ، چاجی  ،

همايش ملی بهداشت و پرورش دام  4830ديماه 
 طیور

 83 ماده و نر ژاپنی هايبلدرچین تناسلی دستگاه بر پونه پودر حاوي هايجیره اثر

زارعی، طاهره محمدآبادي میرزاده 

 محمدرضا قرباني ، چاجی  ،

همايش ملی بهداشت و پرورش دام  4830ديماه 
 طیور

 86 ژاپنی هايبلدرچین ايمنی سیستم پارامترهاي برخی بر پونه پودر مختلف سطوح تاثیر

میترا عزيزيان، جمال فیاضی، 
 هدايت اهلل روشنفکر و 

 محمدرضا قرباني

 استفاده با خوزستان استان نجدي بزهاي در پروالكتین ژن پنج اگزون چندشکلی بررسی ششمین كنگره علوم دامی ايران 38شهريور  

 PCR – SSCPروش  از
89 

میترا عزيزيان، جمال فیاضی، 
 هدايت اهلل روشنفکر و 

 محمدرضا قرباني

اولین همايش سراسري كشاورزي و  30دي 
 منابع طبیعی پايدار

 83 بز در پروالكتین ژن چندشکلی بررسی

محمدرضا  محمدرضا جمالی، 

 قرباني

چهارمین همايش ملی كشاورزي ،  38اذر 
 آبزيان و غذا

 83 استفاده از گیاهان دارويی جهت بهبود كیفیت و سالمت تولیدات طیور

محمدرضا  مرادپور ، ساالري، 

 و ساري قرباني

اولین كنگره سراسري فناوري هاي نوين  38بهمن 
 ايران

 12 تاثیر روش هاي مختلف تولک بري بر عملکرد مرغان تخمگذار

محمدرضا  مرادپور ، ساالري، 

 و ساري قرباني

دو مین همايش ملی پژوهشهاي  41/40/38
 كاربردي در علوم كشاورزي

هاي مختلف تولک بري بر تغییرات غلظت فراسنجه هاي لیپیدي خون  بررسی روش
 مرغ هاي تخمگذار در شرايط گرمايی خوزستان

14 

ابررران  09-06 محمدرضا قرباني ناصحی، 

38 

سومین همايش ملی علوم و صنايع 
 غذايی

هاي تغذيه شده با عصاره و پودر گیاه دارويی بررسی تغییرات اكسیداسیون گوشت جوجه
 طی مدت نگهداري خرفه

10 

محمدرضا  محمدرضا جمالی، 

 ، طاطار، ساالري و چاجی قرباني

 38بهمن

 

 اولین كنگره سراسري فناوريهاي نوين
 ايران

 شرايط در يافته پرورش تخمگذار مرغان مرغ تخم كیفی صفات بر خرفه گیاه تأثیر

 باال دمايی
18 

محمدرضا  محمدرضا جمالی، 

 ، طاطار، ساالري و چاجی قرباني

 38بهمن

 

اولین كنگره سراسري فناوريهاي 
 نوينايران

 دمايی شرايط تحت تخمگذار مرغ ايمنی سیستم بر خرفه گیاه پودر مختلف سطوح تأثیر

 باال
11 

محمدرضا  محمدرضا جمالی، 

 ، طاطار، ساالري و چاجی قرباني

كنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط  38بهمن
 زيست

 هاي آلودگی كاهش و تخمگذار مرغ ايمنی سیستم بر خرفه عصاره مختلف سطوح تاثیر

 ها بیوتیک آنتی از ناشی محیطی زيست
13 

محمدرضا محمدرضا جمالی، 

 ، طاطار، ساالري و چاجیقرباني

دومین همايش ملی پژوهش هاي  38اسفند
 كاربردي در علوم كشاورزي

 16 تاثیر پودر خرفه بر عملکرد مرغان تخمگذار تحت شرايط دمايی باال

م.  ، نصیريم. ،چاجی م. پورانیان

قرباني و  ط. ، محمدآباديت.

 م.ر.

July 0243 First international congress 

of healthy agriculture, 

healthy nutrition and sane 

society 

تاثیر پروبیوتیک )پروتکسین( و آنتی بیوتیک )ويرجینامايسین( بر فراسنجه هاي خونی 
LDL, HDLو كلسترول در جنس ماده بلدرچین ژاپنی 

19 

 13 دامپروي صنعت فراروي فرصتی فناوري، نانو سومین همايش ملی فناوري نانو 31ارديبهشت  قرباني م. ر.
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 ارايه شده در کنفرانسهاي خارجيبرخي مقاالت 

 س.  و  .، خلیلیم. رقرباني 

 م.ر. جمالی

اولین همايش ملی رهیافتهاي علوم  31اسفند 
 كشاورزي در پرتو قران

 13 كريم قرآن منظر از بلدرچین گوشت غذايی اهمیت

م.ر. و  جمالی.، قرباني م. ر

 س.   خلیلی

اولین همايش ملی رهیافتهاي علوم  31اسفند 
 كشاورزي در پرتو قران

 32 كريم قرآن در پرندگان اهمیت

، ولی پوريان، .، قرباني م. ر

 سلیمانی

 34 هاي گوشتیتاثیر استفاده از كنجاله سیاه دانه بر سیستم ايمنی جوجه هفتمین كنگره علوم دامی ايران 33شهريور 

 30 فرصت ها و تهديدهاي پیش روي صنعت طیور ايران پدافند غیر عامل 33خردادد  قرباني م. ر
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 راهنمايي پايان نامه دانشجويي

ف
ردي

 

سال  نام دانشجو عنوان پايان نامه

 خاتمه

 43/40/38 زينب مرادپور بررسی روشهاي مختلف تولکبري اجباري در مرغان تخمگذار در شرايط دمايی باال 4

بررسی اثرات تغذيه اي پروبیوتیک، پري بیوتیک و مخلوط آنها بر عملکرد، پاسخ ايمنی، خصوصیات  0
 بلدرچین استخوان درشت نی و فضوالت دفعی در

 49/26/31 مهدي مهري خواه

تاثیر خرفه بر عملکرد، كیفیت تخم مرغ و جمعیت میکروبی سکوم مرغان تخمگذار تحت تنش  8
 گرمايی

 03/8/31 محمدرضاجمالی

هاي بیوشیمیايی خون، اي پرلیت زنجان بر عملکرد، فراسنجهبندي و سطوح مختلف تغذيهاثرات دانه 1
 هاي گوشتینی جوجهدرشتصفات الشه و استخوان 

در حال  رامین كسايی
 نگارش

هاي خونی، خصوصیات استخوان اي سطوح مختلف نانواكسید مس بر عملکرد، فراسنجهاثرات تغذيه 3
 هاي گوشتینی و فضوالت جوجهدرشت

 06/42/33 عبدنبی دلداده

و پروبیوتیک بر عملکرد، صفات الشه، خصوصیات فضوالت و فراسنجه هاي مرتبط  شیرين بیانتاثیر  6
 هاي گوشتی در شرايط پرورشی با تراكم باالبا رفاه  جوجه

 09/42/33 ندا رشیدي

هاي برعملکرد، صفات الشه و فراسنجه آنتی بیوتیکو  عصاره برگ پسته وحشیسطوح مختلف تاثیر 9
 تیهاي گوشبا رفاه جوجه مرتبط

 33مهر  صادق كرد زنگنه

در حال  ابدالیسارا  بر عملکرد جوجه گوشتی تحت تنش حرارتیE تأثیر عصاره پسته وحشی و ويتامین  
 نگارش

( بر عملکرد وكیفیت تخم، مرغان Trigonella foenum-graecum Lتاثیر شنبلیله ) 
 تخمگذار در سیکل دوم تولید

در حال  سولماز خلیلی
 نگارش

 دانشجويي هاي پايان نامه برخي مشاوره
ف

دي
ر

 

سال  استاد راهنما نام دانشجو عنوان پايان نامه

 خاتمه

بیوتیک محرک رشد، پريبیوتیک  و پروبیوتیک، در مقايسه اثر افزودن آنتی 4
هاي گوشتی و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جیره بر  عملکرد جوجه

 آنها

 4836 د.دبیري امید عشايري

بر عملکرد جوجه هاي گوشتی تغذيه شده در  مختلف پروتئین جیرهسطوح  0
 دو روش تغذيه آزاد و محدوديت غذايی

 4839 د.بوجارپور علی آذرنیک

اثر اسیدهاي چرب غیر اشباع با چند پیوند دوگانه بر عملکرد تولیدمثلی  8
 خروس و مرغ مادر بومی

 32 د.میرزاده سیروس قائدي

با تريتیکاله با و بدون مکمل آنزيم گريندازيم در جیره تاثیر جايگزينی ذرت  1
 هاي بلدرچین ژاپنی

حسن جوادي 
 بنوتی

 34 د.بوجارپور

روي عملکرد و پارامترهاي  سبز زيره اسانس مختلف سطوح تاثیر بررسی 3
 خونی بلدرچین ژاپنی

 30 د.بوجارپور بهدارونداكرم 
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تأثیر سطوح مختلف پودر آويشن )آويشن شیرازي( بر عملکرد،    6
 ژاپنی هاي خونی بلدرچینخصوصیات الشه و برخی فراسنجه

مجتبی 
 ابوالوردي

 30 د.چاجی

تأثیر سطوح مختلف پودر پونه بر عملکرد، خصوصیات الشه و برخی  9
 هاي خونی بلدرچین ژاپنیفراسنجه

 30 د.محمدآبادي فانوس زارعی

، ريخت شناسی روده كوچک، عملکرد اثر آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر 3
 هاي خونی بلدرچین ژاپنیفراسنجه تركیب فلور میکروبی سکوم و برخی از

 د.چاجی پورانیان
 د.نصیري

01/26/31 

بررسی چند شکلی ژن پروالكتین در بزهاي نجدي استان خوزستان با  3
 PCR-SSCPاستفاده از تکنیک 

 21/21/38 د.فیاضی زيانمیترا عزي

تاثیر سطوح مختلف اسانس آوريشن در جیره هاي بر پايه گندم بر عملکرد  42
 و ....

 49/26/31 د.ساالري آزرم

تاثیر سطوح مختلف اسانس اسطوخدوس بر عملکرد و جمعیت میکروبی  44
 سکوم جوجه هاي گوشتی در جیره بر پايه گندم

 03/26/31 د. ساالري كبري سالمی

براورد پارامترهاي ژنتیکی صفات تولید شیر در گاومیشهاي خوزستان به  40
 روش رگرسیون تصادفی

 49/40/38 د.فیاضی بهزادفر  بهنام

 1/33 د. فیاضی فرهاد انوشه بررسی پارامترهاي ژنتیکی منحنی هاي رشد مرغ هاي بومی ايران 

خوزستان با هاي ژنتیکی در صفات رشد گوسفند عربی براورد فراسنجه 
 استفاده از روش حداكثر درست نمايی محدود شده

قلعه طوقی 
 هادي

 8/1/31 د.فیاضی

 42/33 د.ساالري شاهسوند تاثیر پسماند خارمريم در جیره جوجه هاي گوشتی 

بررسی تأثیر عصاره هاي گیاهان مرزه و رزماري بر زمان ماندگاري گوشت  
 مرغ تازه در شرايط يخچال

كريم نصرت 
 الهی

 42/6/59 برزگر

بر هضم و تخمیر  myrtus communis) بررسی اثر برگ مورد ) 
 میکروبی شکمبه در گوسفند عربی

 3/33 د. محمد آبادي صالح پور كلثوم

 تحقيقاتي طرح هاي

ف
دي

ر
 

 شماره طرح تاريخ نام مجري عنوان پروژه تحقيقاتي

گذار تحت تنش تخمتاثیر بیکربنات سديم بر عملکرد تولید مرغان  4
 گرمايی

محمد  جمال فیاضی، 

، نجفقلی رضا قرباني

 دبیري

4833 48-33 

هاي حاوي كنجاله كلزا بر عملکرد آنزيم در جیرهاستفاده از دونوع تاثیر  0
 هاي گوشتیجوجه

،  محمد رضا قرباني

جمال فیاضی، نجفقلی 
 دبیري

4836 03-36 

و مدل سازي آن تحت تنش گذار هاي تخمبررسی منحنی رشد نیمچه 8
 گرمايی

محمد  جمال فیاضی، 

 رضا قرباني

 خاتمه يافته 4836

اثر مکمل روي و بتائین جايگزين شده با درصدي از متیونین بر عملکرد  1
 تنش گرمايی و متابولیتهاي سرم خون مرغهاي تخمگذار در شرايط

محمد  نظري، ساالري 

 رضا قرباني

 خاتمه يافته 4833
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 دانشگاه داوری مجالت داخلی

 دانشگاه شهید چمران اهواز مجله دامپزشکي ایران

 ابوریحان مجله تولیدات دامي 

 فردوسي مشهد مجله پژوهش هاي علوم دامي ایران

 موسسه تحقیقات علوم دامي نشریه علوم دامي )پژوهش و سازندگي(

Vetrinary Forum دانشگاه ارومیه 

 

روشهاي مختلف تولک بري در سیستم پرورش قفس بر عملکرد بررسی  3
 (4تولیدي و صفات كیفی تخم مرغ مرغان تخمگذار)نوع 

شماره طرح  4834 ساالري قربانی اقايی
84/344 

ارزيابی تاثیر جیره هاي غذايی حاوي پودر بذر خار مريم بر پايداري  6
 اكسیداتیو گوشت مرغ

 ناصحی طاهانژاد و 
 انيمحمد رضا قرب

شماره طرح  4834
88/344 

كامل بر عملکرد  يخرما عاتيبررسی اثر سطوح مختلف پودر ضا 9
 تخمگذار يمرغها

،  محمد رضا قرباني

 و جمالی اقايی و ساالري

 خاتمه يافته 38

تاثیر عصاره خرفه و پروبیوتیک بر عملکرد، صفات الشه، خصوصیات  3
هاي گوشتی در شرايط جوجهفضوالت و فراسنجه هاي مرتبط با رفاه  

 پرورشی با تراكم باال

،  محمد رضا قرباني

 طاطار
 جمالی، كرد زنگنه

 خاتمه يافته 38




