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دکتری
علوم و تحقیقات
عنوان پایان نامه فوق لیسانس :بررسي اثر تبدیل داده ها بر برآورد پارامترهای ژنتیکي صفات تولید تخم در یک الین تجاری
عنوان رساله دکتری  :بررسي رابطه ژنتیکي نسبت چربي به پروتئین ،نمره ارزیابي صفات پستان ،صفات تولید شیر و سلولهای سوماتیک در
گاوهای هلشتاین ایران.

سوابق تدریس:
نام دانشگاه یا موسسه

عنوان دروسی که تدریس نموده ام

کارشناسی ارشد :بیومتری ،روشهای پیشرفته آماری ،ژنتیک و
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد
اصالح نژاد طیور ،روش تحقیق ،کاربرد رایانه در علوم طیور
کارشناسی و کاردانی :ژنتیک ،آمار واحتماالت ،طرح های
آزمایشی در کشاورزی ،زیست شناسی ،دامپروری عمومی،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد
روشهای آماری در علوم تربیتی و روانشناسی ،بیوشیمی،
فیزیولوژی اعصاب و غدد ،آمار حیاتی ،اصول پرورش گاو
دانشگاه آزاد اسالمی واحد
دامپروری عمومی
میاندوآب
آمار و احتماالت
دانشگاه پیام نور بوکان
پرورش گاو شیری
مرکز آموزش کشاورزی میاندوآب

تاریخ
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خاتمه
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ادامه دارد

5585

ادامه دارد
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0581

مقاالت چاپ شده در نشریات ومجالت داخلی و خارجی:
نام نشریه

عنوان

Evaluation of genetic diversity in five Iranian sheep breeds by
Microsatellite markers
Genetic parameters for udder traits in Holstein cattle

pensee

Mar 2014

Online Journal of
Veterinary Research

)2016(7

Genetic relationships among Shin Bash , Ghezel ,Harki,Shal and
Zandi sheep breeds by using mtDNA and Microsatellite markers.

D-loop region sequence genetic diversity-phylogenetic
evolution in sheep.
2D ultrasonography color doppler graft repair of radial
bone with ear cartilage in Markhoz goats,

تاریخ

AGRIS

2014

Online Journal of
Veterinary Research

)2016(5

Online Journal of
Veterinary Research
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طرحهای تحقیقاتی به تفکیک مجری و همکار:
عنوان

موسسه حمایت کننده

تعیین روابط ژنتیكي جمعیت گوسفند شین بش با نژادهاي قزل و بلوچي با استفاده از
نشانگرهاي  mtDNAو ریزماهواره (مجری)

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد

موضوعات مورد عالقه برای تحقیق و پژوهش:

ژنتیک کمی ،ژنتیک مولکولی ،اصالح نژاد دام و طیور ،حفظ ذخایر ژنتیکی

مقاالت ارائه شده به سمینارها و کنفرانسهای ملی و بین المللی:
عنوان

بررسي اثر تبدیل داده ها بر برآورد پارامترهای ژنتیکي صفات تولید
تخم در یک الین تجاری

محل کنفرانس

تاریخ

دانشگاه تهران

اسفند 0831

بررسي تنوع ژنتیکي جمعیت گوسفند هرکي با استفاده از نشانگرهای
ریزماهواره و mtDNA

دانشگاه تبریز

شهریور 5575

بررسي تنوع ژنتیکي جمعیت گوسفند شین بش با استفاده از
نشانگرهای ریزماهواره و mtDNA
استفاده از حیوانات ترانس ژنیک جهت تولید دارو
پیش بیني تعداد تخم مرغ تولیدی در مرغان بومي با بهره گیری از
رگرسیون چندگانه و شبکه عصبي مصنوعي

دانشگاه شهید بهشتی

خرداد 5575

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد

اسفند 5587

تهران

مهر 5579

استاد راهنما برای پروژه های دوره فوق لیسانس و دکتری:
ردیف

نام و نام خانوادگی
دانشجو

1

سوران ابراهیمیان

2

سردار ثانی

3

عادل شکری

4

اسماعیل فتاحی

5

آرینا مدرس گرجی

6

مسعود حاجی زاده

7

اسعد باربد

8

منصور ابراهیمی
سجاد رزیانی
روژین ایمانیان

9
11

مقطع تحصیلی
دانشجو

عنوان پایان نامه

بررسي میزان حساسیت آنتيبیوتیكي باكتریهاي  E.coliجدا شده از نمونههاي
کارشناسی ارشد
ارسال شده مزارع مرغ گوشتي شهرستان مهاباد
بررسي مقایسهاي عملكرد روشهاي مختلف واكسیناسیون بر علیه بیماري
"
نیوكاسل در طیور گوشتي به روش HI
مقایسه روش های رگرسیون چند متغیره با شبکه های عصبی مصنوعی در
"
رشد جوجه های گوشتی
برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد در مرغان بومي استان آذربایجان
"
غربي
مقایسه مدل های رگرسیون غیر خطی (توابع نمایی ،لجستیک ،گومپرتز) در
"
منحنی رشد طیور گوشتی
بررسی مقایسه ای عملکرد روشهای مختلف واکسیناسیون بر علیه بیماری
"
برونشیت
بررسی اثرات بهینهسازی مصرف سوخت و انرژی بر صفات عملکرد در
"
مرغداریهای گوشتی استان آذربایجان غربی
بررسی کمی و کیفی الشه مرغان گوشتی در سنین مختلف کشتار
"
برسی میزان الودگی طیورگوشتی به بیماری کوکسیدیوز در بسترهای متفاوت
"
بررسی روند ژنتیکی صفات تولیدی در مرغان بومی آذربایجان غربی
"
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