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 (سال 21 :مراحل استخدامي )سنوات آموزشي بر اساس آخرين تاريخ ترفيع  -2

 

 استخدامی وضعیت پیمانی رسمی آزمایشی قطعی رسمی

 تاریخ تغییر وضعیت  1421 1424 1431

 

 مراتب علمي دانشگاهي  -3

 

 رتبه علمی مربی استادیار دانشیار استاد 

فیزیولوژی و 

 تغذیه دام

فیزیولوژی و 

 تغذیه دام

فیزیولوژی و 

 تغذیه دام

 فیزیولوژی دام
 گرایش تحصیلی

 تاریخ ارتقا 1424 1433 1434 1433
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 سوابق تحصيلي -4

 

 محل اخذ مدرك
سال اخذ 

 مدرك
 مقطع تحصيلي رشته

 ديپلم فیزیک -ریاضی  1411 طالقانی بیرجنددبیرستان 

  کارشناسي دامپروری 1413 دانشگاه فردوسی مشهد

  کارشناسي ارشد فیزیولوژی دام 1424 دانشگاه فردوسی مشهد

 دکتراي تخصصي غذا و تغذیه دام 1433 دانشگاه فردوسی مشهد

University of Minnesota, USA 2005 In vitro digestion فرصت مطالعاتي دوره دکتري 

  

 عنوان پايان نامه ي فوق ليسانس  -5

 در ميش ها و بره هاي بلوچي Eبررسي برخي اثرات فيزيولوژيكي و ايمينولوژيكي سلنيوم و ويتامين 

و مشاوره دکتر فریدون افتخار  دکتر محمد جواد ضمیریبا راهنمایی  1424انشگاه فردوسی مشهد، د ،)دانشکده کشاورزی

 (شاهرودی و دکتر ابوالقاسم گلیان

 

 يدکتر عنوان پايان نامه ي -6

)دانشکده  ترکيب شيميايي، ارزش گوارشي و اثرات فيزيولوژيكي گياهان شورزيست در گوسفندان بلوچي

و مشاوره دکتر محمدجواد ضمیری و دکتر حسن  دکتر دانش مسگران با راهنمایی 1433وسی مشهد، دانشگاه فرد ،کشاورزی

 (نصیری مقدم

 

 گرايش تخصصي  -7

 تغذیه  -اثر متقابل فیزیولوژی 

  

  مورد علاقه هاي ويژه علميزمينه  -8

  اثرات متابولیکی و فیزیولوژیکی تنش های محیطی در دام 

 ولوژی تولید مثل دام اثر متقابل تغذیه و فیزی 

 مدیریت گاوهای دوره انتقال و بالانس منفی انرژی 
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  سوابق تدريس -9

 دانشجویان کارشناسی() تشریح و فیزیولوژی دام 

 (دانشجویان کارشناسی) تکنیک های تولید مثلی 

 دانشجویان کارشناسی() فیزیولوژی تولید مثل 

 دانشجویان کارشناسی ارشد() فیزیولوژی تکمیلی 

 دانشجویان کارشناسی ارشد() تحقیق روش 

 ( فیزیولوژی تولید مثل تکمیلی)دانشجویان کارشناسی ارشد 

 ( دانشجویان دکتریفیزیولوژی گوارش پیشرفته) 

 ( تغذیه و تولید مثل)دانشجویان دکتری 

 

 و عضويت در کميته ها ييري و اجراامسئوليتهاي اد -11

 (1432تا  1433و  1423تا  1423ند )بیرجدانشگاه آموزشی دانشکده کشاورزی  معاون 

  (1423بیرجند )دانشگاه مسئول راه اندازی آزمایشگاه تغذیه دام دانشکده کشاورزی 

 (1433بیرجند ) دانشگاه مسئول راه اندازی سالن تحقیقات عالی متابولیزم حیوانی دانشکده کشاورزی 

 ( 1431تا  1433عضو هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی ایران) 

 ( 1431مسئول تجهیز و تکمیل آزمایشگاه تشریح و فیزیولوژی دام دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند) 

 تا  1433توانمندی های حرفه ای در سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان جنوبی ) کمیته ی تخصصی ارتقا عضو و رئیس

1433)  

 ( 1433تا  1431عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه بیرجند) 

 ( 1433تا  1431عضو هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان جنوبی ) 

  ،(1431تا  1433عضو هیات تحریریه مجله تنش های محیطی در علوم کشاورزی )دانشگاه بیرجند 

 ( 1431تا  1433عضو شورای پژوهش و فناوری دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان) 

 (1431تا  1433نشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان )مدیر تحصیلات تکمیلی دا 

 ( 1437تا  1431رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان) 

 ( 1434تا  1437معاون اداری و مالی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان) 
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 ( 1434تا  1437عضو شورای سیاست گذاری پارک شیخ بهایی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان) 

 تاکنون( 1433دانش بنیان گل پونه صفاهان، ) ش تحقیق و توسعه شرکتمسول بخ 

 ( 1433عضو کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان )تاکنون 

 ( 1433عضو شورای جذب و پذیرش شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان )تاکنون 

 ( تاکنو 1433عضو شورای علمی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان)ن 

 ( ،1433همکاری با بخش تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیا فکابیوتک) 

 ( 1433معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان )تاکنون 

 ( 1434تا  1437عضو شورای سیاست گذاری پارک شیخ بهایی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان) 

  تاکنون( 1433صنعتی اصفهان )عضو کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه 

 ( 1433عضو شورای جذب و پذیرش شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان )تاکنون 

 ( 1433عضو شورای علمی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان )تاکنون 

 

 ها ها و انجمن عضويت در سازمان -11

  (7111)سال  آکادمی علوم نیویورکعضو  عضو 

 (7113آمریکا )سال  عضو انجمن علوم دامی و گاوهای شیری 

  (تا کنون 1434عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان جنوبی ) از سال 

 ( 1432تا  1433عضو هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور) 

 ( 1431عضو انجمن علوم دامی ایران )تاکنون 

 

  راه اندازي سمينارها و کارگاه هاي آموزشي -12

 (1432ی اندازه گیری الیاف و قابلیت هضم مواد خوراکی با سیستم آنکوم )دانشگاه بیرجند، دبیر کارگاه آموزشی روش ها 

  ،(1433دبیر کارگاه آموزشی بوم شناسی شکمبه )دانشگاه صنعتی اصفهان 

  ،(1431عضو کمیته اجرایی همایش ملی نقش بیوتکنولوژی در علوم دامی )دانشگاه صنعتی اصفهان 

 (1437لوم دامی ایران )دانشگاه صنعتی اصفهان،دبیر علمی پنجمین کنگره ع 

 ( 1433دانشگاه صنعتی اصفهان، دبیر کارگاه آموزشی چالش های مدیریت گاوهای دوره انتقال) 

 

 تخصصي شرکت در کارگاه هاي آموزشي -13
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 (1423، سیستان وبلوچستان)دانشگاه  کاربرد الکتروفورز در علوم کشاورزی کارگاه آموزشی 

 (1431،فردوسی مشهد)دانشگاه  استفاده از مواد معدنی و چربی در تغذیه دامی کارگاه آموزش 

  (1431، فردوسی مشهد)دانشگاه  استفاده از مواد سیلویی در تغذیه دامکارگاه آموزشی 

  کارگاه آموزشی بیین المللییمدرسCrop and Forage Production Using Saline Waters in Dry Areas   ،دانشیگاه بیرجنید( 

1433) 

  کارگیاه آموزشیی بیین المللییمیدرس International workshop on Sustainable utilization of saline waters and soils for 

halophyte cash crop production  (1431، فردوسی مشهد)دانشگاه 

  کارگاه آموزشی روش های نوینin vitro ( 1432رداد در آزمایش های دامی  )دانشگاه فردوسی مشهد، خ 

  ،کارگاه آموزشی کاربرد فناوری هسته ای و نشانگرهای مولکولی در علوم کشاورزی و زیستی )پژوهشیکده تحقیقیات کشیاورزی

 (1433، کرج پزشکی و صنعتی

  (1433بوم شناسی شکمبه )دانشگاه صنعتی اصفهان، مبانی دبیر علمی کارگاه آموزشی 

 (1433ای مدیریت دوره انتقال در گاوهای شیری )دانشگاه صنعتی اصفهان، مدرس و دبیر علمی کارگاه آموزشی چالش ه 

  ،(1433کارگاه آموزشی تئوری و عملی شبیه سازی در حیوانات مزرعه ای )پژوهشگاه رویان، پژوهشکده زیست فناوری اصفهان 

 

 ي داخل و خارجهمايش هاارايه مقاله در شرکت و   -13

 دانشگاه علوم پزشکی تهران(.1423ارماکولوژی ایران )آبان دوازدهمین کنگره ی فیزیولوژی و ف ، 

 (، مرکز تحقیقات علوم دامی ایران1433) دومین سمینار پژوهشی گوسفند بز کشور 

  دانشگاه فردوسی مشهد(1432سومین کنگره علوم دامی ایران )شهریور ، 

  ه بیرجند(، دانشگا1432اولین همایش تغذیه و ناهنجاری های متابولیک گاو )اسفند 

 ( دانشگاه بیرجند، 1433اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی) 

  (1431اولین همایش کاربرد بیوتکنولوژی در علوم دامی )دانشگاه صنعتی اصفهان، تیر 

  انی و پوستر()دبیر علمی و ارایه مقاله بصورت سخنر (1431 شهریور)دانشگاه صنعتی اصفهان، پنجمین کنگره علوم دامی ایران 

  (سخنران کلیدی)دانشگاه تبریز(  ،1434ششمین کنگره علوم دامی ایران )شهریور 

  (سخنران کلیدی)( 1433همایش پژوهش های نوین در علوم دامی )دانشگاه بیرجند، خرداد ماه 

  (1433هفتمین کنگره علوم دامی ایران )دانشگاه تهران، شهریور 
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 The 11th European Poultry conference (September 2002, Bremen, Germany), poster presentation.    

 The 11th European Poultry conference, (2002, Bremen, Germany), Poster presentation. 

 The IX World Conference in Animal Production (2003, Brazil), Poster presentation.        

 British Society of Animal Science (2004, England), Poster presentation.  

 Annual Meeting ADSA & ASAS (July 2005, Ohio, USA), Oral presentation.  

 Integration Livestock-Crop Systems to Meet the Challenges of Globalisation (2005, Thiland), Poster 

presentation. 

 XIIth AAAP Animal Science Congress (September 2006, Busan, Korea), poster presentation. 

 Poultry Science Association Annual Meeting. (2006, Alberta. Canada), Poster presentation. 

 XIIth AAAP Animal Science Congress. (2006, Busan, South Korea) Poster presentation. 

 1st Mediterranean Summit of WPSA (May 2008, Thessaloniki, Greece) Oral & Poster presentations. 

 60th European Animal Sci. Annual Meeting (2009, Barcelona, Spain) Poster presentation. 

  XIth International Symposium on Ruminant Physiology (2009, Clermont, France) Poster presentation.   

 The 1st International Conference on Medical Public Health and Biological Science (2016. Tehran, Iran) Poster 

presentation. 

 

 و تشويق ها جوايز -14

  ،1431رتبه برتر ارزشیابی کیفیت تدریس دانشگاه بیرجند 

 1431ت، پژوهشگر برتر دانشگاه بیرجند در بخش اختراعا 

  ،1431رتبه دوم طرح های فناورانه در ششمین جشنواره فردوسی 

  ،1431رتبه سوم پایان نامه های دکتری در ششمین جشنواره فردوسی 

  ،1432پژوهشگر برتر دانشگاه بیرجند در بخش اختراعات 

  ،1433پژوهشگر برتر دانشگاه بیرجند در بخش اختراعات 

 1433نش بنیان دانشگاهی استان اصفهان، کارآفرین برتر در بین شرکت های دا 

 

 پژوهشي اجرا شدهطرح ها و قرار داد هاي   -15

  ،(.1423بررسی تاثیر فازهای ماه و فصل سال بر زمان زایمان و فحلی گاوهای شیری )دانشگاه بیرجند 

 (.1431ی )دانشگاه بیرجند، مقایسه ی دو روش اندازه گیری الیاف نامحلول در شوینده های اسیدی و خنثی نمونه های خوراک 

 (1431( )دانشگاه بیرجند، 1تجهیز، تکمیل و راه اندازی موزه تاریخ طبیعی )فاز 

  طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری قابلیت هضم روده ای مواد خوراکی در شرایطin vitro  ،(1432)دانشگاه بیرجند 

  طرح ارتباط با  تولید و تولید مثل گاوهای دوره انتقال در فصل تابستانویتامینی بر فراسنجه های  –بررسی تاثیر مکمل های معدنی(

 (1431صنعت شرکت کشت و دام قیام و دانشگاه صنعتی اصفهان، 

  ،(1431طراحی، ساخت و بهره برداری از سیستم کشت پیوسته دو سویه )دانشگاه صنعتی اصفهان 



 دانشگاه صنعتی اصفهان
(9939 اسفند علمی و پژوهشی )آخرین بروز رسانیسوابق   

 

7 
 4891143999اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی، کد پستی 

 اهش تنش اکسیداتیو و بهبود عملکرد تولید مثلی در گاوهای شیری بررسی اثر کنجاله روغن کشی گردو و چند دانه دیگر بر ک

 (1437پرتولید )طرح ارتباط با صنعت شرکت باریج اسانس کاشان و دانشگاه صنعتی، 

  بررسی اثرات مکمل تولیدی شرکت باریج اسانس بر پارامترهای رشد و سیستم ایمنی گوساله های هولشتاین )طرح ارتباط با صنعت

 (1434اسانس کاشان و دانشگاه صنعتی،  شرکت باریج

 طرح ارتباط با صنعت  اثر اسانس ها و پسماندهای گیاهی بر رشد، سن از شیرگیری و متابولیت های خون گوساله های هلشتاین(

 (1433شرکت باریج اسانس کاشان و دانشگاه صنعتی، 

  طرح بر متابولیت های خون و بازده تولید و تولید مثل آنها  در جیره گاوهای شیری دوره انتقال 4به امگا  1اثر تغییر نسبت امگا(

 (1431و دانشگاه صنعتی، شرکت دانس بنیان کیمیادانش الوند ارتباط با صنعت 

  شرکت دانش بنیان )طرح ارتباط با صنعت های شال بر کیفیت اسپرم تولید شده در جیره قوچ 4به امگا  1اثر تغییر نسبت امگا

 (1432و دانشگاه صنعتی، کیمیادانش الوند 

 سفارش محور شرکت طرح های خوراکی کند رهش در گاوهای شیری دوره انتقال )اثر عناصر معدنی کیلات شده بفرم بلوس

 (1432، دانش بنیان صدور احرار شرق

 ( ارتباط با صنعت  طرحاثر دانه سویا اکسترود شده بر متابولیت های خون و تولید مثل گاوهای شیری پرتولید در فصل تابستان

 (1433و دانشگاه صنعتی، شرکت فرادید سازمند 

 

 

 در حال اجرامصوب ي پژوهشطرح ها و قراردادهاي   -16

  اثر پس ماند روغن کشی گردو و پیوگلیتازون بر کاهش-- 

 

 اختراعات و ابتكارات  -17

 ( و تاییدیه از سازمان پژوهش 31771)شماره ثبت  دستگاه اندازه گیری فیبر خام و الیاف نامحلول در شوینده های خنثی و اسیدی

 (33372 ثبت شماره، 1433های علمی و صنعتی ایران )

  دستگاه اندازه تعیین قابلیت هضم روده ای مواد خوراکی در شرایطin vitro  (1432 ، 31133شماره ثبت) 

 (33333شماره ثبت ، 1433ط بیرون بدن )کانولای نرم درپوش دار با قابلیت جداسازی قطعات برای ارتباط شکمبه با محی 

  اختراع دستگاه سیار ثبت پیوستهpH (11111شکمبه گاو )شماره ثبت 

 ( 23431شماره ثبت، 1431اختراع سیستم هوشمند کشت پیوسته دو سویه) 

 ( 31231، شماره ثبت 1437بلوس های خوراکی کند رهش جهت دام) 
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 و محاسباتي مهارتهاي فني -18

 برد نرم افزارهای آماری مورد استفاده در آمار کشاورزی آشنایی با کار 

 

 کارشناسي ارشددانشجويان  يپايان نامه ي  استاد راهنما -19

 دانشجو در دانشگاه های بیرجند و صنعتی اصفهان 43

 

 دکتريدانشجويان  ي رساله استاد راهنما -21

شده در تغذیه نشخوارکنندگان  ی پسته خشک و سیلوبررسی ترکیبات شیمیایی، گوارش پذیری و ارزش غذایی محصول فرع .1

 (.1433پیروز شاکری، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، دکتر )

)دکتر جواد  در فصل تولید مثل بر عملکرد تولید مثلی میش های نایینی  eCGو هورمون   اثیر رژیم های مختلف تغذیه ایت .7

 (.1433تی اصفهان، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعحبیبی زاد، 

تاثیر ماهیت متفاوت کربوهیدراتهای غیر الیافی و مکمل چربی در دوره انتقال بر عملکرد و برخی فراسنجه های خون گاوهای  .4

 (.1433دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، دکتر احمد شاهمرادی، هلشتین )

دکتر نگین جمالی امام و و بهبود عملکرد تولید مثل گاوهای شیری )اثر پسماند روغن کشی و پیوگلیتازون بر کاهش تنش اکسیداتی .3

 (.1431دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، قیس، 

دانشیکده  ،رضا محمید علیپیور)دکتر  تاثیر داکسی سایکلین و محدودیت غذایی بر ریمادلینگ ماتریکس خارج سلولی قلب و ...... .3

 (.1432اصفهان،  یدانشگاه صنعت یکشاورز

دانشیکده کشیاورزی دکتر امییر کدخیدای، اثر اسیدهای چرب غیر اشباع ضروری در جیره آغازین گوساله های شیرخوار هلشتین ) .1

 (.1432دانشگاه صنعتی اصفهان، 

ترکیبات شیمیایی، گوارش پذیری و ارش غذایی سیلاژ تفاله دانه و پوست انار و اساتفاده از آن در تغذییه گاوهیای شییری هلشیتین  .2

 (.1433دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، ن خورسندی، یمیدکتر س)

3.  

 

 داوري و ويراستاري کتاب ها، طرح هاي تحقيقاتي و جشنواره ها -21

  )1433دانشگاه فردوسی مشهد، داوری کتاب )هضم و سوخت وساز در نشخوارکنندگان 

 )1431، ویراستاری علمی کتاب )مهارت های مطالعه و پژوهش 

 1432وری کتاب )سیلاژ( دانشگاه فردوسی مشهد، دا 

  ،1432داوری کتاب )ارزیابی جامع خوراک های دام و طیور( دانشگاه بیرجند 
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  ،1432داوری کتاب )مدیریت دام در هنگام بروز حوادث غیر مترقبه( دانشگاه فردوسی مشهد 

  1434اصفهان، داوری طرح های کسب و کار جشنواره شیخ بهایی، شهرک علمی و تحقیقاتی 

  ،1433داوری کتاب )متابولیت های ثانویه گیاهی( دانشگاه شهرکرد 

  ،1432داوری کتاب )کاربرد گساهان شورزیست در تغذیه نشخوارکنندگان( دانشگاه فردوسی مشهد 

 

 :پژوهشي و ترويجي -در نشريات علمي  چاپ شده مقاله هاي -22

، ص. 13د برای درمان ورم پستان در گاوهای شیری. پژوهش و سازندگی، شماره . استفاده از فراورده های جدی1421 رياسي، ا. .1

 )ترجمه( .112

 )ترجمه( .37-34، ص 71. جلوگیری از تب شیر با استفاده از اجزای غذایی جدید. پژوهش و سازندگی، شماره 1427 رياسي، ا. .7

 )ترجمه(.  71 -73، ص 1، شماره 17دوره کاوک، . سیکلوپروپنوئیدها و اثرات بیولوژیکی آنها. چ1437 رياسي، ا. .4

بررسی مصرف اختیاری، قابلیت هضم ظاهری و . 1433. نصیری مقدم هروی موسوی و ح. ع.ر.م. دانش مسگران، رياسي، ا.،  .3

 Kochia scoparia and Atriplex)فراسنجه های تخمیر شکمبه ای دو گونه گیاه شورزیست 

dimorphestegia) .733تا  743، ص  1، شماره 71مجله علوم و صنایع کشاورزی، سال  برای گوسفندان بلوچی. 

 گومپرتز غیرخطی تابع پارامترهای بر زردچوبه پودر و سدیم سلنیت اثر. 1432. ح. ضیایی و ا. رياسي فر، زینلی، ا.، ه. فرهنگ .3

تا  23(: ص 1)شماره  1  کشاورزی. علوم در محیطی های تنش مجله .گرمایی تنش تحت یافته پرورش جوجه های گوشتی در

31 . 

. مقایسه روش های اندازه گیری الیاف نامحلول در شویند خنثی و 1433، ع. اله رسانی، ح. نعیمی پور و م. ح. فتحی. رياسي، ا. .1

پژوهش های علوم دامی )دانش کشاورزی(، ه ها و محصولات فرعی خوراک. مجله الیاف نامحلول در شوینده اسیدی در علوف

 . 114تا  31، ص 13جلد  1شماره 

 عملکرد، بر زردچوبه پودر و سدیم سلنیت اثر. 1433حجت ضیایی.  و فرهنگ فر ه. کرمانشاهی، ح. ،رياسي ا.، ، ا. زینلی .2

پژوهش های علوم دامی مجله تنش گرمایی.  شرایط در گوشتی های خون جوجه آنتی اکسیدانی های متابولیت و کیفیت لاشه

 .33تا  13، ص 13جلد  7 )دانش کشاورزی(، شماره

. تاثیر سطوح مختلف دانه خلر خام و حرارت داده 1433، ح. جان محمدی، م.ح. فتحی و ه. فرهنگ فر. ا. رياسي، امیرآبادی، ز. .3

 7پژوهش های علوم دامی )دانش کشاورزی(، شماره یت های خون جوجه های گوشتی. مجله شده بر بازده رشد و برخی از متابول

 .11تا 34، ص 71جلد 

های ادرار  . تاثیر کوشیا و آتریپلکس بر متابولیت های خون و فراسنجه1433، م. دانش مسگران و م.ج. ضمیری. رياسي، ا. .3

 .11تا 1، ص 71جلد  7پژوهش های علوم دامی )دانش کشاورزی(، شماره گوسفندان بلوچی. مجله 
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 و روش معمول pHگاو با استفاده از سیستم سیار ثبت پیوسته  شکمبه pH. مقایسه اندازه گیری 1433. ا. رياسيفتحی، م.ح. و  .11

 .113تا 33، ص 71جلد  7پژوهش های علوم دامی )دانش کشاورزی(، شماره نمونه گیری از مایع شکمبه. مجله 

وجه . تاثیر سلنیوم و بی کربنات سدیم بر صفات بیوشیمیایی خون، عملکرد و خصوصیات لاشه ج1431. ا. رياسيرمضانی، س.،  .11

 .77تا  14، ص 31های گوشتی در شرایط تنش گرمایی. پژوهش و سازندگی )نشریه دامپزشکی(، شماره 

 پارامترهای تخمین برای گومپرتز ریاضی مدل از . استفاده1431جانمحمدی.  ح. و رياسي ا. فر، فرهنگ ه.  امیرآبادی، ز.، .17

 داده حرارت یا خام خلر دانه مختلف سطوح حاوی های جیره با شده تغذیه تجاری راس سویه گوشتی های جوجه رشد

 .113تا 111، ص 71جلد  1پژوهش های علوم دامی )دانش کشاورزی(، شماره مجله  شده.

های تجزیه پذیری و اثر پرتوتابی الکترونی بر فراسنجه. 1431 بهگر و ه. فرهنگ فر. م. ،ا. رياسي.،  م. ح. فتحی نسری، ق ،طحان .14

 پژوهش های علوم دامینشریه . و پس از شکمبه ای ماده خشک و پروتئین خام برخی منابع پروتئین گیاهی قابلیت هضم شکمبه ای

 .343تا  377، ص 4جلد  3شماره  .ایران

 Lathyrus. واکنش برخی خصوصیات کیفی خلر )1431و غ. ر. زمانی.  ا. رياسينیرومند توماج، ا.، م. جامی الاحمدی،  .13

sativus L. 133تا  123، ص 3جلد  3تاریخ کاشت در شرایط بیرجند. مجله پژوهش های زراعی ایران. شماره ( به تراکم و. 

. تاثیر اسانس نعنا افزوده شده به کنسانتره آغازین بر تخمیر شکمبه 1431، م.ح. فتحی نسری و ح. نعیمی پور. ا. رياسيابابکری، ر.،  .13

 .133تا  131، ص 77جلد  3. مجله پژوهش های علوم دامی. شماره ای، سن از شیرگیری و عملکرد رشد گوساله های هلشتاین

تاثیر جو غلتک خورده با بخار بر عملکرد، سن از شیرگیری و . 1431و م. ع. ناصری. ا. رياسي پاکار، ا.،  م. ح. فتحی نسری،  .11

 .77جلد  1شماره  .رزی(پژوهش های علوم دامی )دانش کشاومجله های شیری هلشتاین. های شکمبه گوسالهبرخی متابولیت

. اثر بیم الکترونی بر ترکیب شیمیایی، فراسنجه های گوارش 1431. ا. رياسيطباطبایی، ن.، م.ح. فتحی نسری، ه. فرهنگ فر و  .12

 . 17تا  34، ص 1جلد  4پذیری شکمبه ای و پس از شکمبه ای باگاس نیشکر. مجله تحقیقات دام وطیور. شماره 

. استفاده از مدل های روز آزمون با تابعیت ثابت در 1431و ح. رشید.  ا. رياسيس.ر. میرایی آشتیانی، عرب، ع.ر.، ه. فرهنگ فر،  .13

 .13تا  32، ص 77جلد  3آنالیز ژنتیکی تولید شیر روانه گاوهای هلشتاین مشهد. مجله پژوهش های علوم دامی. شماره 

. تاثیر سیستم آبخوری و افزودن اسانس شوید  به 1437. ، م.ح. فتحی نسری و ه. فرهنگ فرا. رياسيسیدالموسوی، س.م.م،  .13

خوراک شروع کننده بر سن از شیرگیری، شرایط تخمیر شکمبه ای و عملکرد گوساله های هلشتاین. مجله پژوهش های علوم 

 .33تا  31، ص 74جلد  1دامی. شماره 

توتابی الکترونی بر ارزش غذایی ساقه آتریپلکس. مجله . اثر پر1437. ا. رياسيطباطبایی، ن.، م.ح. فتحی نسری، ه. فرهنگ فر و  .71

 . 73تا  13، ص 7جلد  7تحقیقات دام طیور، شماره 

. تاثیر افزودن کود نیتروژن و پلی اتیلن گلیکول بر ترکیب 1437. ا. رياسياحراری، ا.،  م. ح. فتحی نسری، م. یوسف الهی و  .71

 . 31تا  24، ص 74، جلد 7پژوهش های علوم دامی ایران. شماره  شیمیایی و قابلیت هضم علوفه و سیلاژ گلرنگ. مجله
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. تاثیر برخی 1437، م. خوروش، س. انصاری مهیاری، ح.ر. رحمانی، م. ع. ادریس و ف. محمدپناه. ا. رياسيخورسندی، س.،  .77

ل تابستان. مجله پژوهش مکمل های معدنی ویتامینی بر کمیت و کیفیت تولید شیر و کیفیت آغوز گاوهای هلشتین پرتولید در فص

 .72تا  14، ص 74جلد  7های علوم دامی. شماره 

. برآورد ضریب همخونی و اثر آن بر برخی صفات تولید مثلی 1437و م. رکوعی. ا. رياسي قلی زاده، س.، س. انصاری مهیاری،  .74

 .731تا  731 ، ص3جلد  4گله های گاو شیری استان اصفهان. نشریه پژوهش های علوم دامی ایران. شماره 

. اثر دفعات شیردوشی در ابتدای دوره شیردهی بر تولید 1434، س. انصاری مهیاری، غ.ر. قربانی و م. خوروش. ا. رياسيکیانی، ا.،  .73

 .41تا  73، ص 1جلد  1شیر، متابولیت های خون و بازده تولید مثل گاوهای هلشتین. نشریه پژوهش های علوم دامی ایران. شماره 

. تاثیر سطوح مختلف علوفه یونجه پودر 1434و ح. بیرانوند.ا. رياسي میرزایی، م.، م. خوروش، غ.ر. قربانی، م. کاظمی بن چناری،  .73

تا  32، ص 73جلد  1شده بر عملکرد، تخمیر و توسعه شکمبه گوساله های شیرخوار هلشتین. مجله پژوهش های علوم دامی. شماره 

13. 

( و Laتاثیر تمرین تناوبی و سن بر میزان لاکتات ) .1434و م. مرندی. ا. رياسي عرب مومنی، ،  ا.ی.ا، ف. رحمانی نی، ح. ،محبی .71

، 17دوره  3( خون موش های صحرایی نر نژاد ویستار. مجله علوم پزشکی پارس. شماره LDHفعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز )

 .33تا  42ص 

تاثیر تمرین تناوبی بر ظرفیت اکسیداتیو و  .1434و م. مرندی. ا. رياسي ا، عرب مومنی، ا.ی.، ح. محبی، ف. رحمانی نی .72

گلیکولیتیک عضلات اسکلتی موش های صحرایی پیر و جوان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. 

 .1311تا  1333، ص 77جلد  3شماره 

. تاثیر تمرین تناوبی و نقش سن بر بیان ژنهای انتقال 1433م. مرندی.  وا. رياسي عرب مومنی، ا.ی.، ح. محبی، ف. رحمانی نیا،  .73

( و سطح لاکتات در عضلات اسکلتی موش های صحرایی ویستار. مجله دانشگاه MCT4و  MCT1دهنده منوکربوکسیلات )

 .13تا  3، ص 3جلد  3علوم پزشکی قم. شماره 

. تاثیر ماهیت متفاوت کربوهیدرات های غیر الیافی در جیره 1433ن. نادری. ، غ.ر. قربانی و ا. رياسيشاهمرادی، ا.، م. علیخانی،  .73

 .17تا  1، ص 3دوره  4گاوهای هلشتین بر خوراک مصرفی در دوره انتقال. مجله تحقیقات تولیدات دامی. شماره 

وتابی شده با بیم الکترونی. . تعیین ارزش غذایی کاه جو پرت1433. ا. رياسيطباطبایی، ن.، م. ح. فتحی نسری، ه. فرهنگ فر و  .41

 .12تا  3، ص 3جلد  7مجله تحقیقات دام و طیور. شماره 

( و فعالیت Laآثار هشت هفته تمرین تناوبی بر سطح لاکتات ) .1433. ا. رياسيو  عرب مومنی، ا.ی.، ح. محبی، ف. رحمانی نیا .41

تا  732، ص 2دوره  7لوم زیستی ورزشی. شماره ( خون موش های صحرایی نر نژاد ویستار.عLDHآنزیم لاکتات دهیدروژناز )

413. 



 دانشگاه صنعتی اصفهان
(9939 اسفند علمی و پژوهشی )آخرین بروز رسانیسوابق   

 

12 
 4891143999اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی، کد پستی 

. بررسی تغییرات جمعیت فولیکولی و غلظت هورمون های پروژسترون و استرادیول 1433و ح. کهرام. ا. رياسي حبیبی زاد، ج.،  .47

 .41تا  71، ص 11دوره  1در سیکل فحلی میش های نژاد نایینی. نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران. شماره 

رطوبت در دو فصل تابستان و -. تاثیر شاخص دما1433، م.ع. ادریس، غ.ر. قربانی و ح. امیدی میرزایی. ا. رياسيدشتی، ه.،  .44

 .472تا  471، ص 32دوره  7زمستان بر عملکرد برخی از ویژگی های تولید مثلی گاوهای شیرده پرتولید. علوم دامی ایران. شماره 

. تاثیر استفاده از پسماند گیاهان دارویی در جیره های با 1433و ع. صادقی سفیدمزگی.  ا. رياسيموسوی، س. ا.، ا. ح. مهدوی،  .43

تا  471، ص 12دوره   7بر عملکرد مرغهای تخمگذار. تولیدات دامی. شماره  4-به امگا  1 -نسبت های گوناگون اسید چرب امگا

444. 

. طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه اتوماتیک اندازه 1431ی و ح. خشویی. .، ف. احمدی، ح.ر. معین الدینی، س.م.ه. راهورياسي، ا .43

تا  713، ص 72جلد  1گیری تولید گاز برای تعیین کنتیک تخمیر میکروبی مواد خوراکی. نشریه پژوهش های علوم دامی. شماره

711. 

تا  43ص  3..... نشریه پژوهشهای علوم دامی، شماره . .......................1431و ح. حسینی  ا. رياسيموسوی، س. ا.، ا. ح. مهدوی،  .41

33 

. بررسی ترکیب شیمیایی، الگوی اسیدهای چرب، فعالیت آنتی اکسیدانی و 1432و محمد خوروش. ا. رياسي خورسندی، س.،  .42

 .111-37: ص 77تولیدات دامی، تولید گار بقایای انار به روش برون تنی.    پژوهشهای 

. استفاده از عصاره محصول فرعی پسته استخراج شده با حلال های ............................ 1432ع. مداحیان.  و ا. رياسي، پ.، شاکری .43

 .13تا  11: 71پژوهشهای تولیدات دامی 

پژههشی -مه علمی. اثر اسانس های ............................. فصلنا1433ریاسی، ا.، ر. عباسی، ا.ح. مهدوی، ا. طالبی و س. عبداله زاده.  .43

 13-1: 44دانشگاه الزهرا. 
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 ترجمه و تاليف کتاب -26

 نشگاهی مشهد )ترجمه(، انتشارات جهاد دا1424باروری و نازایی در گاوهای شیری،  .1

)چاپ سوم همراه با تجدید نظر،  (1433چاپ دوم، ) (1437( )چاپ اول، ، انتشارات سخن گستر طوس )تالیفدامپروری عمومی .7

1431) 

، چاپ و منتشر شده توسط مرکز علوم و Crop and Forage Production Using Saline Waters ،7113فصل نهم از کتاب  .4

 به زبان انگلیسی های غیر متعهدتکنولوژی سازمان کشور
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 (1431)چاپ دوم، 

 ، انتشارات واژگان خرد )تالیف، نفر اول(1432تکنیک های تولید مثلی،  .3

، چاپ و منتشر شده توسط 1433( در پژوهش های علوم دامی، in vitroگاهی )بخش هشتم از کتاب روش های برون آزمایش .1

 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

 ، انتشارات آییژ )تالیف، نفر اول(  1433اصول طراحی ساختمان هاو تاسیسات مرغداری ،   .7

 )ترجمه، نفراول، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان )1433آندرولوژی و تلقیح مصنوعی در حیوانات اهلی،  .8

 ، انشتارات پادینا )ترجمه، نفر اول(1433دام های اهلی، دوکس، فیزیولوژی  .3


