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مقاالت علمي-پژوهشي:
1- A comparison of the effects of dietary ginger powder and avilamycin on growth
performance and intestinal Salmonella count of challenged broiler chicken. Iranian Journal
of Applied Animal Science (2013) 3(4), 769-775
2- Total Antioxidant Capacity and Malondialdehyde Level in Plasma of Broiler Chicks Fed
Diet Containing Different Levels of Ginger (Zingiber Officinale). Iranian Journal of
Applied Animal Science (2013) 3(2), 283-287

مقاالت ارائه شده در کنفرانس و همایش های داخلی و خارجی
-1بررسی اثرات فیتاز قارچی روی عملکرد و وزن اندام های داخلی جوجه های گوشتی ،هماایش منطقاه ای شامالغرب کشاور
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد ،اسفند 90
-2بازدهی استفاده از پودر زنجبیل در عملکرد رشد جوجه های گوشتی در معرض عفونات ساالمونال ،اولاین کنفارانس ملای
راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست ،اسفند  ، 91تهران
-3بررسی اثرات پودر زنجبیل بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان سرم جوجه های گوشاتی آلاوده باه ساالمونال انتریتیادیس،
همایش ملی دام و طیور شمال کشور ،ساری ،اردیبهشت 92
-4نق ش کارخانه های تولید خوراك طیور در کاهش آلودگی زیست محیطای صانعت طیاور ،هماایش ملای محایط زیسات و
نگاهداشت آب ،دانشگاه اراك ،اردیبهشت 94
-5اثر اسیدهای چرب امگا 3-بر ملکرد ،ظرفیت آنتی اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپیدی جوجاه هاای گوشاتی آلاوده ویاروس
بیماری بورس عفونی ،هفتمین کنگره علوم دامی کشور ،شهریور 95
 -6بررسی اثرات روغن های ضروری گیاه ارگانو برعملکرد و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان سرم جوجه هاای گوشاتی آلاوده باه
گونه های مختلف ایمریا ،همایش دام و طیور شمال کشور آیان 96
 -7بررسی اثر استفاده از روغن های ضروری گیاه ارگانو به عنوان جایگزین ضد کوکسیدیوزهای شیمیایی در جوجاه هاای گوشاتی،
چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست آبان 96
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8- Growth promoting efficacy of ginger powder added to diet of broiler chicks challenged with
Salmonella, January 2018

داوري مقاالت:
داوری مقاالت گروه علوم دامی در همایش منطقه ای شمالغرب کشور 1386

طرح های پژوهشی:
-1بررسی اثرات استفاده از اسید های چرب امگا 3-روی وضعیت آنتی اکسیدانی  ،استرس اکسیداتیو و سیستم ایمنی
جوجه های گوشتی در معرض بیماری بورس عفونی (خاتمه یافته)
-2بررسی اثرات عصاره پروآنتوسیانیدین هسته انگور بر عملکرد ،وضعیت آنتی اکسیدانی ،پراکسیداسیون لیپیدی و
سیستم ایمنی جوجه های گوشتی (در حال اجرا)

راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد
 -1مقایسه اثرات عصاره آبی مخلوط گیاهان دارویی با پروبیوتیک آشامیدنی بر عملکرد ،استرس اکسیداتیو ،مورفولوژی و فلور
میکروبی روده جوجه های گوشتی
 -2اثر دمای کاندیشنر کارخانه های خوراك بر بازدهی فیتاز میکروبی در جوجه های گوشتی
 -3بررسی تأثیر سطوح مختلف گیاه کالپوره ( ) )Teucrium Poliumبر عملکرد ظرفیت آنتی اکسیدانی کل سرم و
پراکسیداسیون لیپدی در جوجه های گوشتی
 -4بررسی اثرات دی فورمات بر عملکرد فلور میکروبی روده و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی
-5

بررسی عوامل مؤثردر بهرهوری واحدهای تولید مرغ گوشتی شهرستان سقز

 -6بررسی تاثیر سطوح مختلف پری بیوتیک فرمکتو بر فلور میکروبی روده ،فراسنجه های خونی و سیستم ایمنی جوجه های
گوشتی
 -7ارزیابی عملکرد تولیدی و اقتصادی واحدهای مرغداری گوشتی استان کردستان

مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد
-1بررسی روند ژنتیکی صفات تولیدی در مرغان بومی آذربایجان غربی
-2بررسی کمی و کیفی الشه مرغان گوشتی در سنین مختلف کشتار
-3بررسی تاثیرات سیستم گرمایشی بر روی عملکرد مرغداریهای گوشتی شهر ارومیه
-4بررسی اثرات آنتی اکسیدان وعصاره گیاهی روپادیار ومخمرساکارومیسس سرویسه برروی صفات عملکرد وتیترآنتی
بادی،بورس فابریسیوس ،طحال ومیکروفلور روده درجوجه گوشتی
-5تاثیرتغذیه بعد از هچ بر رشد دستگاه گوارش وعملکرد جوجه های گوشتی
-6برسی میزان آلودگی طیورگوشتی به بیماری کوکسیدیوزدربسترهای متفاوت
-7بررسی اثرات بهینهسازی مصرف سوخت و انرژی بر صفات عملکرد در مرغداریهای گوشتی استان آذربایجان غربی
3

