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کنفرانس های ملی و بین المللی
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محل

26-30
August
2013

Nantes
Farance

64th Annual metting of the
European federation of animal
science

Studing effect of adding different level of
turmeric to NRC on performance
&broilers chick quality

26-30
August
2013

Nantes
Farance

64th Annual metting of the
European federation of animal
science

Studingon effect of adding powdered
thyme on digestibility metabolizable
energy and gas production

14-15

Khon
kaen

Proceedings of the 1st
international conference on
animal nutrition and
environment

The relationship between dietary protein
and the blood serum hepatic enzyme
activities in wistar rats

Proceedings of the 1st
international conference on
animal nutrition and
environment

The effects of different levels of protein
on morphology of small intestine in rats

3rd international veterinary
poultry congress

Evaluation of the effect of zataria
multiflora essence on humoral immunity
of broilers

September
2012
14-15
September
2012
22-23
february
2012

22-22
آذر ماه

Thailand
Khon
kaen
Thailand
Tehran
Iran

عنوان کنفرانس

عنوان پژوهش

دانشگاه

دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی

بررسی تأثیر آنتی بیوتیک ویرجیینامایسین و سطوح

سمنان ایران

دامپزشکی

مختلف اسیدهای آلی بر روی برخی فراسنجه های
خونی و ایمنوگلوبولین ها در جوجه های گوشتی

1231
22-22
آذر ماه
1231

دانشگاه

دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی

سمنان ایران

دامپزشکی

تشریح مدیریت آزمایشگاه برای کاهش حوادث پیش
بینی نشده

بررسی میزان و علل سقط جنین در ده گاوداری بزرگ
صنعتی

دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی

دانشگاه

دامپزشکی

سمنان ایران

دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی

دانشگاه

دامپزشکی

سمنان ایران

دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی

دانشگاه

دامپزشکی

سمنان ایران

همایش ملی جهاد اقتصادی وتولید ثروت

دانشگاه گیالن

22-22
آذر ماه
1231

بررسی آلودگی به تریپانوزوما اوانسی و میزان شیوع آن
در شتران شهرستان سمنان

22-22
آذر ماه
1231

بررسی تأثیر افزودن زردچوبه به جیره غذایی بر عملکرد
و ویژگی های الشه جوجه های گوشتی

22-22
آذر ماه
1231

نقش نانو تکنولوژی درتولید ثروت ،منافع جامعه
وسرمایه اجتماعی

23
بهمن ماه
1233

نانو فن اوری وکاربرد ان در کشاورزی ومحیط زیست

همایش ملی جهاد اقتصادی وتولید ثروت

دانشگاه گیالن

وتوانمندی تولید ثروت

23
بهمن ماه
1233

اهمیت کنترل مواد غذایی و روشهای توزیع ونگهداری

دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا

غذا

ریاست
جمهوری

4-5
آذر ماه
1232

نانو زئو لیتها وخواص بدیع در ساخت جاذب ها در

دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا

محیط زیست

ریاست
جمهوری

4-5
آذر ماه
1232

سند ملی توسعه فرا بخشی امنیت غذا و تغذیه

دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا

ریاست
جمهوری

4-5
آذر ماه
1232

مروری بر راه کارهای پیشگیری از مصرف آنتی بیوتیک

دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا

در تامین سالمت و بهداشت مواد غذایی با منشا طیور

ریاست
جمهوری

4-5
آذر ماه
1232

ایمنی غذا وجایگاه راهبردی اهمیت غذایی

دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا

ریاست
جمهوری

4-5
آذر ماه
1232

بررسی سطوح مختلف اسید های آلی وآنتی بیوتیک

دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی

دانشگاه

ویرجینیا مایسن بر روی میکروبی روده جوجه های

دامپزشکی

سمنان

گوشتی

22-22
آذر ماه
1231

دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی

دانشگاه

الزامات مدیریتی استاندارد صالحیت آزمایشگاه

دامپزشکی

سمنان

دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی

دانشگاه

مختلف اسیدهای آلی بر عملکرد جوجه های گوشتی

دامپزشکی

سمنان

مروری بر نقش و جایگاه پرو بیوتیکهای مکمل غذایی

دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت

قم

22-22
آذر ماه
1231

بررسی ار آنتی بیوتیک ویرجینیا مایسین و سطوح

22-22
آذر ماه
1231

طیور در تامین سالمت و بهداشت گوشت مرغ

طیور ایران

22
بهمن ماه
1231

اثرات متقابل شوری وفسفر بر رشد،عملکرد وذوب
عناصر در یوالف

پنجمین همایش ملی بررسی ضایعات

دانشگاه تربیت

محصوالت کشاورزی

مدرس

پنجمین همایش ملی بررسی ضایعات

دانشگاه تربیت

محصوالت کشاورزی

مدرس

3
آذر ماه
1233

مطالعه بررسی آب زیر زمینی و فاضالب و ارتباط آنها با
محصوالت کشاورزی

3
آذر ماه
1233

2012

U.K

World poultry sciene associotion

Study of effects of different levels of Aloe

vera Gel powder on antybody titre against
sheep red blood cella and other blood
parameters in broilers
April 2012

U.K

Advances hn Animal
Biosciences

Effect of different levels of urea and
molasses on organic matter digestibility
and estimation of metabolizable energy
with in vitro method (gas test، Tilley and
Terry) hn ensiled pistachio epicarp

16-17

Tehran

4th international veterinary
poultry congress

American

American association of avian
pathologists

Romani

Universitatea de stinte agricole si
medicina veterinara

UK

International poultry scientific
forum

The effects of different levels of aloe vera
gel powder on antibody titer against
Newcastle disease virus and performance
in broiler

American

Poultry science supply

Effects of saponin and herb oil extracts
mixed with feed on broiler performance
and carcass characteristics

دانشگاه مالیر

همایش ملی علوم و فناوری های نوین در

بررسی آلودگی های فلزات سنگین و تاثیر آن بر روی ماه

آبزیان

قزل االی رنگین کمان وسیاه ماهی

February

The effect of L-carnitine supplement on
broilers blood parameters

2014
16-19
July
2011
1
February

The effects of eucalyptus, rosemary and
mint essential oils on cecal microflora and
performance: a comparison to antibiotic
effects in broilers
Evaluation of whole cottonseed as
effective fiber source in early lactating

2010
23-24
January
2012
9-12
July
2012
 آذر2
1232

*مقاالت چاپ شده

سال انتشار

شماره
صفحه

عنوان مجله

عنوان مقاله

1370

171

پژوهش و سازندگی

پاسخ تخمدان و تخمک گذاری در گوسفندانی که به طور
همزمان در اثر استفاده ترکیبی از هورمون های فحل گردیده
(FGA,PGF2a) .اند

1321

3

علوم کشاورزی و منابع طبیعی

بررسی بیماری ورم پستان باکتریائی در بزهای بومی سمنان

1322

31

علوم کشاورزی و منابع طبیعی

اثر تیمارهای مختلف بر روی تخمک گذاری با استفاده از
در بزFSH-P هورمون

1320

1

علوم کشاورزی و منابع طبیعی

بررسی میزان سلنیوم در سرم خون گله های گوسفند و بز
استان سمنان

2012

191

Iranian journal of
veterinary medicine

Prevalence of Salmonella spp. In the quail
egg intrrior contents: A provincial study

1323

33

مجله علوم دامی ایران

 روی و کلرتتراسایکلین بر ضخامت چربی زیر،اثر مس
پوستی و ماهیچه راسته در گوساله های نر هلشتاین

1331

13

نشریه دامپزشکی پژوهش و
سازندگی

اثرات پروبیوتیک و اسیدهای آلی بر عملکرد برخی فراسنجه
های خونی و عیار پادتن سرمی علیه واکسن های ویروسی
در جوجه های گوشتی

2014

4

Open veterinary
journal

Comparison of effects of age and sex on
serum protein electrophoretic pattern in
one-humped camels(camelus
dromedaries)in Semnan, Iran

2012

1

Jornal of food
processing and
preservation issn

The effect of dietary zataria multiflora boiss
. essential oil supplentation on microbial
growth and lipid peroxidation of broiler
breast fillets during refrigerated storage

2011

149

Annals of biological
research

Effect of varying dietary energy to ratio on
productive performance and carcass
characteristics of Japanese quail

2011

122

Annals of biological

The effect of energy to protein ratio on
production performance and characteristics
of Japanese quail eggs

reserch
2011

137

Annals of biological
reserch

Effect of varying ratio of energy and protein
on live performance and visceral organs of
male Japanese quail

Isolation and indification of salmonella spp.
From the quail egg interior contents of retail
stores in semnan, Iran using conventional
culture method and Multiplex PCR assay

2012

International Journal
veterinary research

*کتابهای چاپ شده

ناشر

سال انتشار

عنوان
کنترل تولید مثل در گاو و گاومیش

دانشگاه سمنان

1322

فیزیولوژی تولید مثل و تلقیح مصنوعی کاربردی در گوسفند
و بز

دانشگاه سمنان

1373

گیاهان داروئی و معطر ویژگی و اهمیت آن

سمنگان

1331

مقدمه ای بر خاک های شور و سدیمی

سمنگان

1331

پل

1332

کود بیولوژیکی در کشاورزی

*طرحهای انجام شده

عنوان طرح

محل اجرا

سال اتمام طرح

بررسی میزان انرژی متابولیسمی و پروتئین مواد خوراکی
طیور در استان سمنان

دانشگاه سمنان

پائیز 1373

بررسی تأثیر نوع جیره و سن کشتار در کیفیت گوشت
جوجه های گوشتی

دانشگاه سمنان

پائیز 1321

بررسی میزان شیوع ورم پستان باکترییایی ناشی از
استافیلوکوکوس آرئوس و اشیریشیاکولی و سنجش
حساسیت باکتری جدا شده به آنتی بیوتیک ها و آنتی
بیوگرام در بزهای بومی سمنان

دانشگاه سمنان

1370

مطالعه اثر اسانس آویشن شیرازی به عنوان مکمل جیره
غذایی بر عملکرد و ایمنی در جوجه های گوشتی

دانشگاه سمنان

اسفند 1332

بررسی نسبت های مختلف انرژی قابل متابولیسم به پروتئین
خون بر روی تولید و خصوصیات تخم بلدرچین ژاپنی

دانشگاه سمنان

زمستان 1323

