
 1 

 

 پژوهشی و اجرایی –سوابق علمی 
 

 مشخصات فردی: -1
 

 نام و نام خوانوادگی: سید احسان غیاثی        

  1363نام پدر: سید محمد          محل تولد: کاشمر                          متولد: 

 کاشمر 1 صادره: حوزه                    3701تاهل:  متاهل                 شماره شناسنامه: 

   S.E.Ghiasi@birjand.ac.irايمیل: 

 989015499140تلفن تماس: 

 گروه علوم دامی -دانشکده کشاورزی بیرجند -بیرجند -خراسان جنوبیآدرس پستی: 

 

 سوابق تحصیلی: -2 

 :الف( دوره کارشناسی

 محل تحصیل : دانشکده کشاورزی  دانشگاه بیرجند

 81409020شماره دانشجويی: 

 علوم دامی –ته: مهندسی کشاورزی رش

 نیمسال آموزشی 7طول مدت تحصیل :      1384سال اخذ مدرک تحصیلی: 

 20/17معدل کل :  

 

 ب(دوره کارشناسی ارشد:
غذا و تغذيه دام  دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد   شماره  –گرايش علوم دامی  –رشته: مهندسی کشاورزی 

   8523502027ی ارشد:  دانشجويی دوره کارشناس

 5/19 نیمسال آموزشی         نمره پايان نامه: 4طول مدت تحصیل :      1387سال اخذ مدرک تحصیلی: 

 34/17معدل کل: 

 ه دکتری تخصصی :رج( دو
 تغذيه نشخوار کنندگان  دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد –رشته : مهندسی علوم دامی 

 8716503049کتری تخصصی: شماره دانشجويی دوره د

 81/17معدل :  1387سال ورود به دانشگاه :  نیمسال اول سال 

 92سال اخذ مدرک: خرداد 

 



 2 

 پژوهشی: -سوابق علمی  -3

 

 :و علمی پژوهشی ISI ،ISCچاپ مقاالت  -1

• Seyyed Ehsan Ghiasi , REZA VALIZADEH , R. Rajabian , Razieh Jalal , bahareh 

azimian , Effects of dietary chromium-methionin supplementation on blood 

methabolites and insulin resistance index in fructose-fed diabetic rats, Journal of 

Animal and Veterinary Advances, Volume (9), No (17), Year (2010-9), Pages (2284-

2289). 

• M.A. Norouzian ,S.E. Ghiasi ,Carcass performance and meat mineral content in 

Balouchi lamb fed pistachio by-products. Meat Science 92 (2012) 157–159. 

• R. Valizadeh , M.A. Norouzian , M. Salemi , E. Ghiasi and M. Yari Effect of feeding 

pistachio by-products on hematology and performance of baluchi lambs. Journal of 

Animal and Veterinary Advances. Year: 2010 | Volume: 9 | Issue: 7 | Page No.: 1115-

1119. 

• S. E. Ghiasi, R. Valizadeh, R. Rajabian, A. A. Naserian, A. M. Tahmasbi and R. Jalal 

Effects of dietary chromium-methionine supplementation on blood metabolites and 

insulin resistance index in fructose-fed diabetic rats model, Advances in Animal 

Biosciences / Volume1 / Issue01 / April 2010, pp 337-337. 

• Maryam Heydari- Hadi Sarir- Sayyed Ehsan Ghiasi-Homayoun Farhangfar, 2018, 

Effects of Prosopis farcta fruit Hydroalcoholic Extract on Serum Concentrations of 

Glucose and Lipids in Insulin Resistance Model of Rat zahedan journal of research in 

medical sciences,20(1):e13498.  

• Bazdidi H; Afzali N; Hosseini-Vashan SJ; Ghiasi SE; Malekaneh M, 2016, 

Evaluation of Dietary Hempseed and Hempseed Oil on Performance, Egg Quality and 

Some Blood Parameters in Laying Hens after Peak Period - Poultry science 

journal, Volume 4, Issue 2, 2016, Page 89-95  DOI: 10.22069/PSJ.2016.10513.1185 

اثر تفاله هسته انار فرآوري شده با 1396، غياثي سيداحسان -افضلي نظر -حسيني واشان سيد جواد -غزنوي طاهره •

هاي بيوشيميايي خون و وضعيت  تخم مرغ و فراسنجه هيدروكسيد كلسيم بر عملكرد، صفات كيفي، كلسترول

 . 116-117:103-پژوهش و سازندگي-ضداكسيداني مرغهاي تخمگذار

ثير مراحل مختلف رشد بر تركيب ات، 1396، احسان غياثي سيد، فرهنگ فر سيد همايون، باشتني مسلم، گنجي فاطمه •

به روش كيسه  (Pistacia atlantica) اي روده اي ميوه بنه شيميايي، خصوصيات آنتي اكسيداني و قابليت هضم شكمبه

 200-3:185(27) پژوهش هاي علوم دامي) دانش كشاورزي ( تبريز -هاي نايلوني

اثرجايگزيني منبع پروتئيني كنجاله  ،1395، غياثي سيد احسان بازديدي حسن، افضلي نظر، حسيني واشان سيد جواد،  •

 810-4:801(18) -،توليدات داميمرغهاي تخمگذار سويا با كنجاله شاهدانه درجيره بعد از تولك بري

اثر انتروكوكوس فاسيوم مجراي ، 1395،  ي عباس، محمدغياثي سيد احسانجهانباني حسين، حسيني واشان سيد جواد،  •

تحقيقات ، و جمعيت ميكروبي روده جوجه هاي گوشتي گوارشي سبزقبا و الكتوفيد بر عملكرد، فراسنجه هاي خوني

 .(61-4:47(4توليدات دامي

 Salvia) تعيين ارزش غذايي گياه نوروزكولي زاده رضا ، صفري رشيد، غياثي سيد احسان، عشقي زاده روح اهلل،  •

leriifolia) 164-157:(2)6، پژوهش هاي علوم دامي ايران، در تغذيه نشخوار كنندگان . 

هاي ارزيابي عملكرد، فراسنجه، 1397،  ، نمايي محمد حسنغياثي سيد احسانيوسفي هادي، حسيني واشان سيد جواد،  •

 وسته سبز دو رقم پسته كله قوچي و فندقيهاي گوشتي تغذيه شده با عصاره آبي پبيوشيميايي خون و پاسخ ايمني جوجه

 . 26-20:19  ،پژوهش هاي توليدات دامي

اثر تغذيه روغن سوياي اكسيد شده و هسته انار بر ظرفيت ، 1395احسان غياثي، رضا ولي زاده، عباسعلي ناصريان، سيد  •

)علوم پژوهش و سازندگي، ايشو فاكتور هاي التهابي خون بزهاي سانن در پيرامون ز آنتي اكسيداني، فعاليت آنزيمي

 . 210-111:191(29)دامي(، 

http://profdoc.um.ac.ir/list-writer-Seyyed%20Ehsan+Ghiasi.html
http://profdoc.um.ac.ir/list-writer-REZA+VALIZADEH.html
http://profdoc.um.ac.ir/list-writer-R.%20Rajabian.html
http://profdoc.um.ac.ir/list-writer-Razieh+Jalal.html
http://profdoc.um.ac.ir/list-writer-bahareh+azimian.html
http://profdoc.um.ac.ir/list-writer-bahareh+azimian.html
http://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1022765.html
http://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1022765.html
http://profdoc.um.ac.ir/list-magname-Journal%20of%20Animal%20and%20Veterinary%20Advances.html
http://profdoc.um.ac.ir/list-magname-Journal%20of%20Animal%20and%20Veterinary%20Advances.html
http://scialert.net/asci/author.php?author=R.&last=Valizadeh
http://scialert.net/asci/author.php?author=M.A.&last=Norouzian
http://scialert.net/asci/author.php?author=M.&last=Salemi
http://scialert.net/asci/author.php?author=E.&last=Ghiasi
http://scialert.net/asci/author.php?author=M.&last=Yari
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=ABS
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=ABS
http://psj.gau.ac.ir/?_action=article&au=41395&_au=Bazdidi++H
http://psj.gau.ac.ir/?_action=article&au=24781&_au=Afzali++N
http://psj.gau.ac.ir/?_action=article&au=41396&_au=Hosseini-Vashan++SJ
http://psj.gau.ac.ir/?_action=article&au=41397&_au=Ghiasi++SE
http://psj.gau.ac.ir/?_action=article&au=41398&_au=Malekaneh++M
http://psj.gau.ac.ir/issue_454_484_Volume+4%2C+Issue+2%2C+Summer++and+Autumn+2016%2C+Page+89-95%2C+Page+81-171.html
http://dx.doi.org/10.22069/psj.2016.10513.1185
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ثير تغذيه اي روغن سوياي اكسيد شده در تقابل با نقش ات، 1394سيد احسان غياثي، رضا ولي زاده، عباسعلي ناصريان،  •

ران، ، مجله پژوهش هاي علوم دامي ايفراسنجه هاي تخمير شكمبه اي به روش آزمايشگاهي آنتي اكسيداني هسته انار بر

(7)3:244-256 . 

بررسي ويژگي هاي شيميايي و ظرفيت آنتي اكسيداني هسته ، 1393سيد احسان غياثي، رضا ولي زاده، عباسعلي ناصريان،  •

، مجله تحقيقات دام و انار و برخي تفاله هاي گياهي در تقابل با پراكسيداسيون حرارتي روغن سويا در فرآوري خوراك

 . 59-4:47(3)طيور، 

اثر تغذيه روغن سوياي اكسيد شده در تقابل با نقش آنتي  ،1393ن غياثي، رضا ولي زاده، عباسعلي ناصريان، سيد احسا •

-1:1(8)مجله پژوهش هاي علوم دامي ايران،، اكسيداني هسته انار بر فيزيولوژي و متابوليسم بز هاي سانن در دوره انتقال

17 . 

 بر تركيب دختلف رشمراحل متأثير  ، 1397، غياثي سيد احسان، فرهنگ فر سيد همايون، باشتني مسلمگنجي فاطمه،  •

ه روش بAtlantica Pistacia)) نهبرگ باي  روده -ايمبه شك مليت هضباني و قاديايي، خصوصيات آنتي اكسيمشي

 .1397پذيرش  -پژوهش هاي علوم دامي ايران -هاي نايلوني كيسه

، تعيين ظرفيت بافري 1397غياثي، محمد حسن فتحي نسري ، سيد مرتضي وقار سيدين، محسن مجتهدي، سيد احسان  •

 -برخي تركيبات بازي و بافري معدني بومي و تاثير آن ها بر فراسنجه هاي تخمير و هضم شكمبه اي در شرايط برون تني

 .1397پذيرش  -پژوهش هاي علوم دامي ايران

در  شده، تعيين توالي ژن ثبت2016دي، عباس محم-سيد احسان غياثي-سيد جواد حسيني واشان-حسين جهانباني •

 صالح وزارتين :مراجع قانوني يا علمي داخل يا خارج از كشور با تاييد مراجع ذي

Enterococcus faecium strain R116S ribosomal RNA gene, partial ( KY235921 )28 – nov-

2016 NCBI-GenBank 
 

 :مللیبین ال پژوهشی-علمی همايش هایارائه مقاله در  -2

• R. Valizadeh , M.A. Norouzian , M. Salemi , E. Ghiasi and M. Yari Effects of feeding 

pistachio by-products on hematology and performance of Balouchi lambs , Inaugural 

ASAS-CAAV Asia Pacific Rim Meeting , 2009-09-08 

o REZA VALIZADEH , M.Yari , S.E.Ghiasi , M.Mojtahedi , Nutritive Value of 

Treated Iranian Biter Vetch (Vicia Ervila) Seed as an Alternative Home - Grown 

Protein Source for Ruminant , The 14 th AAAP Animal Science Congress , 2010-08-

23 

o REZA VALIZADEH , Mojtaba Yari , Ehsan Ghiasi , mohsen mojtahedi , Chemical 

Composition, Nitrogen Fractionation and In Vitro Gas Production of Bitter Vetch 

(Vicia ervila) and Soybean Meal , The 14th AAAP Animal Science Congress , 2010-

08-23 

o Seyyed Ehsan Ghiasi , REZA VALIZADEH , Abbas Ali Naserian , Abdol Mansour 

Tahmasbi , Effect of dietary inorganic chromium supplementation on rumen 

microbial fermentation rate using in vitro gas production , 60th Annual Meeting of 

the European Association for Animal Production , 2009-08-24. 

o REZA VALIZADEH , S.E.Ghiasi , mohsen mojtahedi , N.Azimi , Effect of Deficit 

Irrigation and Nitrogen Fertilization on Fermentation Kinetics of Prenial Ryegrass 

(Lolium Perenne) Using In vitro Gas Production , The 14 th AAAP Animal Science 

Congress , 2010-08-23. 

o S.E.Ghiasi , REZA VALIZADEH , Abbas Ali Naserian , Abdol Mansour Tahmasbi , 

B.Azimiyan , Effect of Trivalent Chromium on Microbial Fermentation Rate of 

Barley and Straw Using In Vitro Gas Production , The 14 th AAAP Animal Science 

Congress , 2010-08-23. 

o R. Valizadeh, S. E. Ghiasi, and B. Azimian, Effect of deficit irrigation and nitrogen 

fertilization on nutritional values of prenial ryegrass (Lolium Perenne). 15th AAAP 

Animal Science Congress. 11/26/2012. 

http://scialert.net/asci/author.php?author=R.&last=Valizadeh
http://scialert.net/asci/author.php?author=M.A.&last=Norouzian
http://scialert.net/asci/author.php?author=M.&last=Salemi
http://scialert.net/asci/author.php?author=E.&last=Ghiasi
http://scialert.net/asci/author.php?author=M.&last=Yari
http://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1013943.html
http://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1013943.html
http://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1018407.html
http://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1018407.html
http://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1018407.html
http://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1018415.html
http://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1018415.html
http://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1018415.html
http://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1013980.html
http://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1013980.html
http://profdoc.um.ac.ir/list-writer-REZA+VALIZADEH.html
http://profdoc.um.ac.ir/list-writer-S.E.Ghiasi.html
http://profdoc.um.ac.ir/list-writer-mohsen+mojtahedi.html
http://profdoc.um.ac.ir/list-writer-N.Azimi.html
http://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1018405.html
http://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1018405.html
http://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1018405.html
http://profdoc.um.ac.ir/list-confname-The%2014%20th%20AAAP%20Animal%20Science%20Congress.html
http://profdoc.um.ac.ir/list-confname-The%2014%20th%20AAAP%20Animal%20Science%20Congress.html
http://profdoc.um.ac.ir/list-writer-ُS.E.Ghiasi.html
http://profdoc.um.ac.ir/list-writer-REZA+VALIZADEH.html
http://profdoc.um.ac.ir/list-writer-Abbas%20Ali+Naserian.html
http://profdoc.um.ac.ir/list-writer-Abdol%20Mansour+Tahmasbi.html
http://profdoc.um.ac.ir/list-writer-B.Azimiyan.html
http://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1018406.html
http://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1018406.html
http://profdoc.um.ac.ir/list-confname-The%2014%20th%20AAAP%20Animal%20Science%20Congress.html
http://profdoc.um.ac.ir/list-confname-The%2014%20th%20AAAP%20Animal%20Science%20Congress.html
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 همايش های داخلی:ارائه مقاله  -3

ستتتان  Pythium ultimumهای زايی جدايهشناسايی و ارزيابی بیماری • های جمع آوری شده از مزارع صیفی ا

 (89مرداد  9نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی کشور ) خراسان رضوی و شمالی بر روی گیاهچه خیار

شتتده   Pythium ultimumهای جدايه تعیین حساسیت به متاالکسیل درشناسايی و  • ستتتان ازجمع آوری  های ا

 (89مرداد  9نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی کشور )خراسان رضوی و شمالی 

ستتر  -ارائه مقاله به صورت سخنرانی در سومین همايش علمی • عتتی سرا پژوهشی دانشجويان کشاورزی و منابع طبی

ختتی -1به شرح ذيل: 1383مورد(  2کشور  )  بتتین بر ستتتگی  ستتفند  برآورد همب لتته گو يتتگ گ یتت  در  صتتفات ت

ستتینه  بر اندازه دور سینه و تخمین وزن  محاسبه تابعیت و همبستگی میان صفت وزن و -2 بلوچی ستتد دور  ح

 در يگ گله گوسفند بلوچی

 تا کنون  1/6/92پس از  یهمايشبرگزيده مقاالت  نمونه •
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 سال ماه روز

11 4 2018 

7 

اولین همایش  هجری شمسی
فرصت های 
نوین تولید و 

اشتغال، بخش 
کشاورزی در 

شرق کشور)در 
راستای تحقق 
اهداف اقتصاد 

 مقاومتی(

 بیرجند ایران 
دانشگاه 

بیرجند/ستاد اقتصاد 
 مقاومتی

ارزش غذایی قارچ بررسی 
دکمه ای در تغذیه دام از 
 دیدگاه منبع پروتئین عبوری

 -غیاثی سیداحسان
 فیضی فاطمه

 سال ماه روز

25 11 96 

 میالدی

 سال ماه روز

14 2 2018 

8 

اولین همایش  هجری شمسی
فرصت های 
نوین تولید و 

اشتغال، بخش 
کشاورزی در 

کشور)در  شرق
راستای تحقق 
اهداف اقتصاد 

 مقاومتی(

 بیرجند ایران 
دانشگاه 

بیرجند/ستاد اقتصاد 
 مقاومتی

نوسانات آزمایشگاهی و 
مقایسه روش های مختلف در 
آنالیز مواد معدنی خوراك دام 
فرصتی شغلی برای توسعه 
 شرکت های کالیبراسیون

 غیاثی سیداحسان
برآبادی  فیض دار

 یاسر

 لسا ماه روز

25 11 96 

 میالدی

 سال ماه روز

14 2 2018 

9 

اولین همایش  هجری شمسی
فرصت های 
نوین تولید و 

اشتغال، بخش 
کشاورزی در 

شرق 
کشور)در 

راستای تحقق 
اهداف اقتصاد 

 مقاومتی(

 بیرجند ایران 
دانشگاه 

بیرجند/ستاد اقتصاد 
 مقاومتی

ای بازار بررسی ظرفیت ه
مصرف گوشت در ایجاد 

ارزش افزوده اقتصادی ناشی 
از دسته بندی کیفی، بسته 

دارکردن  بندی و شناسنامه
گوشت قرمز در توانمندسازی 
اقتصادی دامداران خراسان 

 جنوبی

 غیاثی سیداحسان
 سلمانیان طبسی مریم

 سال ماه روز

25 11 96 

 میالدی

 سال ماه روز

14 2 2018 
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10 

نخستین کنفرانس  هجری شمسی
بین المللی علوم 
کشاورزی، دامی، 

منابع طبیعی، 
محیط زیست، 
گردشگری 

روستایی و گیاهان 
دارویی کشورهای 

 اسالمی

 مشهد رانیا

و  قاتیرکز تحقم
و  یآموزش کشاورز

 یعیمنابع طب
 یخراسان رضو

اثر هسته انار بر هضم شكمبه 
شتر بومی استان ای بز و 

به روش  خراسان جنوبی
invitro 

 جابری درمیان ساناز
 منتظرتربتی محمدباقر

 غیاثی سیداحسان

 سال ماه روز

30 8 96 

 میالدی

 سال ماه روز

21 11 2017 

11 

نخستین کنفرانس  هجری شمسی
بین المللی علوم 
کشاورزی، دامی، 

عی، محیط منابع طبی
زیست، گردشگری 
روستایی و گیاهان 
دارویی کشورهای 

 اسالمی

 مشهد رانیا

و  قاتیرکز تحقم
و  یآموزش کشاورز

 یعیمنابع طب
 یخراسان رضو

اثر تفاله دانه انار جیره شتر 
بومی خراسان جنوبی بر 

فراسنجه های تخمیر شكمبه 
 ای در شرایط برون تنی

 جابری درمیان ساناز
 دباقرمنتظرتربتی محم

 غیاثی سیداحسان

 سال ماه روز

30 8 96 

 میالدی

 سال ماه روز

21 11 2017 

12 

 هجری شمسی
چهارمین سمینار 

ملی مدیریت 
پرورش دام، 

طیور و آبزیان و 
دومین جشنواره 
 بز کرکی راینی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان رانیا

یون و اثر منبع و توازن آن
کاتیون جیره بر غلظت 

 pHنیتروژن آمونیاکی و 
شكمبه گاوشیری به روش 

Bach culture 

 فیض داربرآبادی یاسر
 غیاثی سیداحسان

 منتظرتربتی محمدباقر

 سال ماه روز

15 6 96 

 میالدی

 سال ماه روز

6 9 2017 

13 

 هجری شمسی
چهارمین سمینار 

ی مدیریت مل
پرورش دام، 

طیور و آبزیان و 
دومین جشنواره 
 بز کرکی راینی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان رانیا

اثر مكمل نمكهای آنیونی در 
جیره گاو خشك بر فراسنجه 
های تخمیر شكمبه ای در 

 شرایط برون تنی

 فیض داربرآبادی یاسر
 غیاثی سیداحسان

 منتظرتربتی محمدباقر

 سال ماه روز

15 6 96 

 میالدی

 سال ماه روز

6 9 2017 

14 

 هجری شمسی
چهارمین سمینار 

ملی مدیریت 
پرورش دام، 

طیور و آبزیان و 
دومین جشنواره 
 بز کرکی راینی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان رانیا

جذب نوری محلول خاکستر 
نامحلول در اسید ) 

AIASOA  فراسنجهای )
ید برای مقایسه کمی اثر جد

تیمار های آزمایشی در تغذیه 
نشخوارکنندگان مشاهده 

 موردی

 غیاثی سیداحسان
 ثالثی فاطمه سادات

 سال ماه روز

15 6 96 

 میالدی

 سال ماه روز

6 9 2017 

15 

دومین همایش  هجری شمسی
سراسری 

پژوهش های 
نوین در 

، منابع کشاورزی
طبیعی و علوم 

 دامی

 کیش ایران
شرکت دانش بنیان 

 هم اندیشان نو

تعیین و مقایسه میزان تجزیه 
پذیری ماده خشك و پروتئین 
خام برگ بنه و برگ زیتون به 

 روش برون تنی 
 

 

 فاطمه یگنج
 مسلم باشتنی
فر سید  فرهنگ
 همایون

 سیداحسان غیاثی

 سال ماه روز

9 3 96 

 میالدی

 سال ماه روز

30 5 2017 

16 

 هجری شمسی
بین کنفرانس 
 المللی

کشاورزی، 
محیط زیست و 
منابع طبیعی 

 هزاره سوم

 رشت ایران

سازمان جهاد 
استان  یکشاورز

اداره کل - النیگ
 طیحفاظت مح

 النیگ ستیز

اثر منبع و توازن آنیون و 
گاو شیری بر کاتیون جیره 

فراسنجه های تخمیر شكمبه 
 ای در شرایط برون تنی

 فاطمه یگنج
 مسلم باشتنی
فر سید  فرهنگ
 همایون

 سیداحسان غیاثی

 سال ماه روز

1 3 96 

 میالدی

 سال ماه روز

22 5 2017 
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17 

 هجری شمسی
بین کنفرانس 
 المللی

کشاورزی، 
 محیط زیست و
منابع طبیعی 

 هزاره سوم

 رشت ایران

سازمان جهاد 
استان  یکشاورز

اداره کل - النیگ
 طیحفاظت مح

 النیگ ستیز

تعیین و مقایسه میزان تجزیه 
پذیری الیاف نامحلول در 

شوینده خنثی و اسیدی میوه و 
بنه به روش کیسه های  برگ

 نایلونی

 فیض داربرآبادی یاسر
 غیاثی سیداحسان
 باقرمنتظرتربتی محمد

 سال ماه روز

1 3 96 

 میالدی

 سال ماه روز

22 5 2017 

18 

 هجری شمسی

اولین همایش 
ملی کشاورزی، 
منابع طبیعی و 

 دامپزشكی

 دانشگاه اردکان اردکان ایران

اثر تفاله هسته انار فراوری 
شده با اوره بر عملكرد، چربی 

 جوجهبطنی و پاسخ ایمنی 

های گوشتی تحت تنش 
 گرمایی

 وفایی فرد تكتم
حسینی واشان سید 

 جواد
فرهنگ فر سید 

 همایون
 غیاثی سیداحسان

 سال ماه روز

20 2 96 

 میالدی

 سال ماه روز

10 5 2017 

19 

 هجری شمسی

اولین همایش 
ملی کشاورزی، 
منابع طبیعی و 

 دامپزشكی

 دانشگاه اردکان اردکان نایرا

اثر تفاله هسته انار و مولتی 
آنزیم تجاری بر عملكرد، 
چربی بطنی و پاسخ ایمنی 
جوجه های گوشتی تحت 

 تنش گرمایی

 وفایی فرد تكتم
حسینی واشان سید 

 جواد
فرهنگ فر سید 

 همایون
 غیاثی سیداحسان

 سال ماه روز

20 2 96 

 میالدی

 سال ماه روز

10 5 2017 

20 

 هجری شمسی
همایش منابع 

طبیعی و محیط 
زیست در استان 

خراسان 
جنوبی)چالشها و 

 (چشم اندازها

 دانشگاه بیرجند بیرجند ایران

بررسی ترکیبات شیمیایی و 
خواص ضد میكروبی گیاه 

 portulaca)خرفه

oleracea) 

 محمدزاده مرجانه
 باشتنی مسلم

 حسانغیاثی سیدا
حسینی واشان سید 

 جواد

 سال ماه روز

13 2 96 

 میالدی

 سال ماه روز

3 5 2017 

21 

 هجری شمسی
همایش منابع 

طبیعی و محیط 
زیست در استان 

خراسان 
جنوبی)چالشها و 

 (چشم اندازها

 دانشگاه بیرجند بیرجند ایران

 تعیین و مقایسه میزان تجزیه
پذیری ماده خشك و پروتئین 
 خام میوه و برگ بنه به روش

 کیسه های نایلونی

 فاطمه یگنج
 مسلم باشتنی
فر سید  فرهنگ
 همایون
 سیداحسان غیاثی

 سال ماه روز

13 2 96 

 میالدی

 سال ماه روز

3 5 2017 

22 

 هجری شمسی

سومین همایش 
مدیریت ملی 

 شت دامبهدا
 شیراز ایران

دانشكده دامپزشكی 
 دانشگاه شیراز

شناسایی و بررسی ویژگی 
های پروبیوتیكی باکتری های 

موجود در ورمی کمپوست 
حاصل از کود گاوی جهت 

 استفاده در خوراك دام

 حسینی سحرسادات
 باشتنی مسلم

 غیاثی سیداحسان
 حسینی سید محمد

 سال ماه روز

12 8 95 

 میالدی

 سال ماه روز

2 11 2016 

23 

 هجری شمسی

هفتمین کنگره 
ملی علوم دامی 

 ایران
 تهران ایران

 یانجمن علوم دام
 رانیا

بررسی پتانسیل تخمیر 
شكمبه ای و تولید گاز متان 
ورمی کمپوست با تراکم های 
مختلف کرم خاکی و کودهای 

 invitroگاوی در شرایط 

 حرساداتحسینی س
 باشتنی مسلم

 غیاثی سیداحسان
 حسینی سید محمد

 سال ماه روز

17 6 95 

 میالدی

 سال ماه روز

7 9 2016 
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24 

 هجری شمسی

هفتمین کنگره 
ملی علوم دامی 

 ایران
 تهران ایران

 یانجمن علوم دام
 رانیا

تاثیر تراکم های مختلف کرم 
وای مواد معدنی خاکی بر محت

و ارزش غذایی ورمی 
کمپوست با بستر کود گاوی 

 در تغذیه دام

 حسینی سحرسادات
 باشتنی مسلم

 غیاثی سیداحسان
 حسینی سید محمد

 سال ماه روز

17 6 95 

 میالدی

 سال ماه روز

7 9 2016 

25 

 هجری شمسی

هفتمین کنگره 
ملی علوم دامی 

 ایران
 تهران ایران

 یانجمن علوم دام
 رانیا

اثر عصاره آبی پوسته سبز دو 
رقم پسته بر عملكرد و وزن 
نسبی اجزای الشه جوجه 

های گوشتی چالش یافته با 
 استافیلوکوکوس اورئوس

 یوسفی هادی
حسینی واشان سید 

 جواد
 غیاثی سید احسان
 نمایی محمد حسن

 سال ماه روز

17 6 95 

 میالدی

 سال ماه روز

7 9 2016 

26 

 هجری شمسی
اولین همایش 
ملی پژوهش 
های نوین در 
علوم دامی با 

محوریت تنش 
 های محیطی

 دانشگاه بیرجند بیرجند ایران

اثر تغذیه هسته انار بر برخی 
ویژگی های فیزیكوشیمیایی 
ادارار و مدفوع بز های شیری 

تنش سانن در شرایط 
 اکسیداتیو القایی

 غیاثی سید احسان

 سال ماه روز

6 3 94 

 میالدی

 سال ماه روز

27 5 2015 

27 

 هجری شمسی
اولین همایش 
ملی پژوهش 
های نوین در 
علوم دامی با 

محوریت تنش 
 های محیطی

 دانشگاه بیرجند بیرجند ایران

یی بررسی خسارات تنش گرما
بر صنعت گاو شیری استان 

خراسان جنوبی بر اساس مدل 
 1392سال  تجربی در

 غیاثی سید احسان
 مجتهدی محسن

 سال ماه روز

6 3 94 

 میالدی

 سال ماه روز

27 5 2015 

28 

 هجری شمسی
اولین همایش 
ملی پژوهش 
های نوین در 
علوم دامی با 
 محوریت تنش
 های محیطی

 دانشگاه بیرجند بیرجند ایران

استوکیومتری هسته انار بر اثر 
تولید گاز متان و سایر 

محصوالت تخمیری شكمبه 
 کسیداتیو القاییتحت تنش ا

 در شرایط آزمایشگاهی

 غیاثی سید احسان

 سال ماه روز

6 3 94 

 میالدی

 سال ماه روز

27 5 2015 

29 

 هجری شمسی

سومین کنگره 
ملی کشاورزی 

ارگانیك و 
 مرسوم

 اردبیل ایران
دانشگاه محقق 

 اردبیلی
چشم انداز تولید ارگانیك در 

 صنعت مرغداری ایران

سربزی فرح آباد 
 افسانه

 غیاثی سیداحسان

 سال ماه روز

29 5 93 

 میالدی

 سال ماه روز

20 8 2014 

30 

 هجری شمسی

سومین کنگره 
ملی کشاورزی 

ارگانیك و 
 مرسوم

 اردبیل ایران
دانشگاه محقق 

 اردبیلی

کشاورزی ارگانیك الزمه 
امنیت غذایی، حفظ محیط 

 زیست و اشتغال

سربزی فرح آباد 
 افسانه

 غیاثی سیداحسان

 سال ماه روز

29 5 93 

 میالدی

 سال ماه روز

20 8 2014 
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31 

 هجری شمسی

سومین کنگره 
ملی کشاورزی 

ارگانیك و 
 مرسوم

 اردبیل ایران
دانشگاه محقق 

 اردبیلی

مقایسه توان آنتی اکسیدانی 
هسته انار و سایر پسماند های 

 ارگانیك کشاورزی در مقابل

پراکسیداسیون حرارتی چربی 
 ها در فرآوری خوراك دام

 احسان غیاثی سید

 سال ماه روز

29 5 93 

 میالدی

 سال ماه روز

20 8 2014 

32 

 هجری شمسی

دومین همایش 
یافته های نوین 
در محیط زیست 

و اکوسیستم 
 های کشاورزی

 تهران ایران

 یپژوهشكده انرژ
 طینو و مح یها
دانشگاه  ستیز

 تهران

اثر عصاره هیدروالكلی میوه 
گیاه کهورك بر فاکتورهای 
 سرم خون در رت های دیابتی

 حیدری مریم
 سریر هادی

 غیاثی سیداحسان
فرهنگ فر سید 

 همایون

 سال ماه روز

20 6 94 

 میالدی

 سال ماه روز

11 9 2015 

33 

دومین همایش  هجری شمسی
 ملی مدیریت

پرورش دام و 
طیور با محوریت 

چالش های 
پرورش گوسفند 

 و بز

 دانشگاه باهنر کرمان ایران

اثر تغذیه روغن سویای اکسید 
شده و هسته انار بر ظرفیت 
آنتی اکسیدانی و فاکتور های 
التهابی خون بزهای سانن در 

 پیرامون زایش

 غیاثی سید احسان
 ولی زاده رضا

 ناصریان عباسعلی

 لسا ماه روز

16 6 92 

 میالدی

 سال ماه روز

7 9 2013 

34 

دومین همایش  هجری شمسی
ملی مدیریت 
پرورش دام و 

طیور با محوریت 
چالش های 

پرورش گوسفند 
 و بز

 دانشگاه باهنر کرمان ایران

اثر تغذیه روغن سویای اکسید 
شده در تقابل با نقش آنتی 

ته انار بر اکسیدانی هس
متابولیسم بز های سانن در 

 دوره انتقال

 غیاثی سید احسان
 ولی زاده رضا

 ناصریان عباسعلی

 سال ماه روز

16 6 92 

 میالدی

 سال ماه روز

7 9 2013 

35 

اولین همایش  هجری شمسی
فرصت های نوین 
تولید و اشتغال، 
بخش کشاورزی 

کشور)در در شرق 
راستای تحقق 
اهداف اقتصاد 

 مقاومتی(

 بیرجند ایران 
دانشگاه 

بیرجند/ستاد اقتصاد 
 مقاومتی

بررسی اثر مرحله برداشت بر 
ارزش غذایی قارچ دکمه ای 
ضایعاتی به عنوان مكمل در 

 خوراك دام

 غیاثی سیداحسان
 فیضی فاطمه

 سال ماه روز

25 11 96 

 میالدی

 سال ماه روز

14 2 2018 

36 

 هجری شمسی

سومین همایش 
ملی دام و طیور 

 شمال کشور
 ساری ایران

دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع 

 طبیعی ساری

بررسی خواص آنتی اکسیدانی 
برگ بنه)پسته وحشی( در 

 مراحل مختلف رشد

 فاطمه یگنج
 مسلم باشتنی

 فر سید همایون فرهنگ

 انسیداحس غیاثی

 سال ماه روز

4 8 96 

 میالدی

 سال ماه روز

26 10 2017 

37 

 هجری شمسی

سومین همایش 
ملی دام و طیور 

 شمال کشور
 ساری ایران

دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع 

 طبیعی ساری

بررسی و مقایسه مراحل 
مختلف فنولوژی بر ارزش 

تغذیه ای برگ 
 Pistacia)بنه

atlantica) 

 فاطمه یگنج
 مسلم باشتنی

 فر سید همایون فرهنگ

 سیداحسان غیاثی

 سال ماه روز

4 8 96 

 میالدی

 سال ماه روز

26 10 2017 
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 و ... 

 یا مشاورت:پایان نامه های تحت سرپرستی  -4

 

 

ردی

 ف
 رساله عنوان  پایان نامه/

 مقطع تحصیلی

 

 نام دانشجو

تاریخ 

 دفاع

 دانشگاه محل

تحصیل 

 دانشجو

  

کارشنا

سی 

 ارشد/

دکتری 

تخصص

 ی

 اسامی 

استادان 

 راهنما

 اسامی

استادان  

 مشاور

1 
بررسی اثرات تغذیه ای و استروژنیك تفاله هسته انار 

متابولیکی و تولیدمثلی  یدانی،بر فراسنجه های آنتی اکس

 بزهای سانن در پیرامون تلقیح

 دانشگاه بیرجند 9/11/96 فاطمه سادات ثالثی  *

سید احسان 

 غیاثی

محسن 

سید -مجتهدی

جواد حسینی 

 واشان

2 

اثر منبع و توازن آنیون و کاتیون جیره بر فراسنجه های 

میکروبی و تولید گاز  تخمیر میکروبی شکمبه، جمعیت

در جیره های گاو شیری و خشك در شرایط برون  متان

 تنی

*  
یاسر فض دار 

 برآبادی
 دانشگاه بیرجند 1/11/96

سید احسان 

 غیاثی

محمد باقر 

 منتظر تربتی

3 
بررسی ارزش خوراکی، تجزیه پذیری شکمبه ای برگ 

تخمیر میکروبی  درخت کاج و اثر آن بر فراسنجه های

 آزمایشگاهیشکمبه به روش های درون کیسه ای و 

 فرشید صفاجو  *
30 /10 /

96 
 دانشگاه بیرجند

مسلم باشتنی، 

سید احسان 

 غیاثی

سید همایون 

 فرهنگ فر

38 

 هجری شمسی
ششمین کنگره 
ملی گیاهان 

 دارویی
6th National 

Congress on 

Medicinal 

Plants 

 تهران ایران

ستاد توسعه علوم و 
 اهانیگ یفناور
و طب  ییدارو
معاونت  یسنت
 یو فناور یعلم

 یجمهور استیر

ANALYSIS 

ANTIOXIDANT 

PROPERTIES OF 

PURSLANE 

(PORTULACAOL

ERACEA) 

 محمدزاده مرجانه
 باشتنی مسلم

 غیاثی سیداحسان
حسینی واشان سید 

 جواد

 سال ماه روز

19 2 96 

 میالدی

 سال ماه روز

9 5 2017 

39 

 هجری شمسی

XXV 

world 

poultry 

congress 

Chi

na 
Beijin

g 

World's Poultry 
Science 

association 

Evaluation dietary 
hempseed and hempseed 

oil on performance egg 

quality and some blood 
parameters in laying hen 

after peak period 

 بازدیدی حسن
 افضلی نظر

 حسینی واشان سید جواد
 غیاثی سیداحسان

 ملكانه محمد
 مالكی نژاد پویان

 سال ماه روز

15 6 95 

 میالدی

 سال ماه روز

5 9 2016 

40 

 هجری شمسی

XXV 

world 

poultry 

congress 

Chi

na 
Beijin

g 

World's Poultry 

Science 

association 

Effect of replacing 
soybean meal with 

hempseed meal in post 

molting diets of laying 
hens 

 بازدیدی حسن
 افضلی نظر

 حسینی واشان سید جواد
 غیاثی سیداحسان

 ملكانه محمد
 مالكی نژاد پویان

 سال ماه روز

15 6 95 

 میالدی

 سال ماه زرو

5 9 2016 

41 

 هجری شمسی

پنجمین کنگره 
بین المللی 

 دامپزشكی طیور
 تهران ایران

سازمان نظام 
 یدامپزشك

 یاسالم یجمهور
و انجمن  رانیا

 وریط یدامپزشك
 رانیا

Evaluation the Effect of 

Enterococcus Facium 

Isolates from Coracias 

Garrulus and 

Commercial Probiotic on 

Immune System and 
Intestinal Flora of 

Broiler Chickens 

 جهانبانی حسین
 حسینی واشان سید جواد

 محمدی عباس
 غیاثی سیداحسان

 سال ماه روز

11 11 94 

 میالدی

 سال ماه روز

31 1 2016 
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تعیین ارزش تغذیه ای بنه و اثر آن بر عملکرد، برخی  4

 فیزیولوژیکی بزهای شیری فرتسنجه های متابولیکی و
 فاطمه گنجی * 

30 /10 /

96 
 مسلم باشتنی دانشگاه بیرجند

ون سید همای

سید -فرهنگ فر

 احسان غیاثی

5 

روغن و کنجاله شاهدانه بر  ،اثرات سطوح مختلف دانه

،کیفیت تخم مرغ، ترکیب اسید های چرب  عملکرد

زرده، و فراسنجه های خونی بعد از پیك تولید و تولك 

 مرغ های تخمگذار تجاری

 نظر افضلی دانشگاه بیرجند 6/95/ 29 حسن بازدیدی * 

سید جواد حسینی 

سید -اشانو

 -احسان غیاثی

 محمد ملکانه

6 

بررسی خصوصیات برخی ترکیبات آلکاالیزر تولید شده 

تأثیر آنها بر  از معادن استان خراسان جنوبی و

فراسنجه های تخمیر و هضم شکمبه ای در شرایط 

 برون تنی

*  
سید مرتضی وقار 

 سیدین
 دانشگاه بیرجند 6/97/ 31

محسن 

 مجتهدی

محمد حسن 

-فتحی نسری

سید احسان 

 غیاثی

7 
اثر همکوشی روغن کلزا و عصاره پوسته انار بر صفات 

خون و تعادل  های بیوشیمیاییعملکردی، فراسنجه

 های گوشتیاکسیدانی جوجه

 دانشگاه بیرجند 97/ 5/3 ستاره عابدی  *
سید جواد 

 حسینی واشان

سید همایون 

سید -فرهنگ فر

 احسان غیاثی

8 
جمعیت قارچی و باکتری های اثر تفاله دانه انار بر 

 استفاده از تکنیك سلوالیتیك شکمبه شتر و بز با

PCR رقابتی: مطالعه به روش برون تنی 

 محمد ناظوری  *

10 /11 /

96 
 دانشگاه بیرجند

محمد باقر 

 منتظر تربتی

سید احسان 

هادی  -غیاثی

 سریر

9 
اثر تفاله دانه انار بر جمعیت متانوژن ها و پروتوزوآهای 

رقابتی:  PCR از تکنیك شتر و بز با استفادهشکمبه 

 مطالعه در شرایط برون تنی

 دانشگاه بیرجند 9/11/96 ساناز جابری درمیان  *
محمد باقر 

 منتظر تربتی

سید احسان 

 غیاثی

10 

بررسی خصوصیات عملکرد،سامانه ایمنی و برخی 

گوشتی  فراسنجه های بیوشیمیایی خون در جوجه های

ه انار فرآوری شده با اوره و آنزیم تغذیه شده با تفال

 تنش گرمایی پرورش یافته در شرایط

 دانشگاه بیرجند 6/96/ 29 تکتم وفایی فرد  *
سید جواد 

 حسینی واشان

سید همایون 

سید -فرهنگ فر

 احسان غیاثی

11 
تعیین ترکیبات شیمیایی، خصوصیات آنتی اکسیدانی، 

 مراحل مختلف ضد میکروبی و هضمی گیاه خرفه در

 رشد با استفاده از روشهای برون تنی

 مسلم باشتنی دانشگاه بیرجند 6/96/ 26 مرجانه محمد زاده  *

سید جواد 

حسینی 

سید  -واشان

 احسان غیاثی

12 

اثر عصاره آبی پوسته سبز دو رقم پسته بر 

جمعیت  عملکرد،ایمنی برخی فراسنجه های خونی و

میکروبی روده جوجه های گوشتی چالش یافته با 

 استافیلوکوکرس اورئوس

 دانشگاه بیرجند 6/11/95 هادی یوسفی  *
سید جواد 

 حسینی واشان

سید احسان 

محمد  -غیاثی

 حسن نمایی

13 
بررسی عملکرد کیفیت تخم مرغ و فراسنجه های 

هسته و  بیوشیمیایی خون مرغ تخمگذار تغذیه شده با

 عصاره پوست انار

 دانشگاه بیرجند 95/ 8/8 طاهره غزنوی  *
سید جواد 

 حسینی واشان

 -نظر افضلی

سید احسان 

 غیاثی

14 
بررسی ارزش غذایی و ویژگی های میکروبی ورمی 

تراکم  کمپوست حاصل از کود گاوی با سطوح مختلف

 گرم در بستر

 مسلم باشتنی دانشگاه بیرجند 7/95/ 17 سحر سادات حسینی  *

سید احسان 

سید -غیاثی

 محمد حسینی

15 
کلی میوه گیاه کهورك بر عامل نکروز اثر عصاره هیدروال

در رت های مدل  6-اینترلوکین دهنده تومور آلفا و

 مقاومت انسولینی

 جواد غریبی  *
11 /11 /

94 
 هادی سریر دانشگاه بیرجند

سید احسان 

حسین  -غیاثی

 ابطحی
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16 
اثر عصاره هیدروالکلی عصاره میوه کهورك بر سطوح 

 70رارتی ح پروتئین واکنشگر سی و پروتئین شوك

 2سرم خون در رت هاای دیابتی نوع 

 هادی سریر دانشگاه بیرجند 8/94/ 19 طاهره قلی زاده  *

محمد باقر 

 -منتظر تربتی

سیداحسان 

 غیاثی

17 
اثر تغذیه سطوح مختلف تفاله زیتون با و بدون آنزیم 

مرغ در مرغهای  بر عملکرد و برخی صفات کیفی تخم

 تخمگذار

 نظر افضلی دانشگاه بیرجند 4/94/ 19 سید محمد فاطمی  *

سید احسان 

سید  -غیاثی

مظفر مهدی 

 زاده

18 
بررسی برخی از فراسنجه های خونی در رت های مدل 

ی میوه ی گیاه  متاثر از عصاره 2مقاومتی دیابت نوع 

 کهورك

 هادی سریر دانشگاه بیرجند 7/94/ 19 مریم حیدری  *

سید همایون 

-فرهنگ فر

سید احسان 

 غیاثی

19 
بررسی نقش جدایه باکتری های اسید دوست گونه 

فراسنجه های  سبز قبا و پروبیوتیك تجاری بر عملکرد،

 خونی و جمعیت میکروبی جوجه های گوشتی

 دانشگاه بیرجند 6/94/ 16 حسین جهانبانی  *
سید جواد 

 حسینی واشان

سید احسان 

عباس  -غیاثی

 محمدی

 نامه های تحصیالت تکمیلی: ی و مشاوره پایانیراهنماخالصه وضعیت -5

 

 توضیحات در حال انجام دفاع شده تعداد کل نوع همکاری مقطع

  3  3 راهنمای اول دکتری

  2 2 4 مشاور

  1 6 7 راهنمای اول کارشناسی ارشد

  5 14 19 مشاور
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 :و فعالیت های آموزشیتدریس  -4

نتتوان واحد درسی آزمايشگاهی دانشجويان تحصیالت تکمیلی گروه عل -1 بتتا ع شتتهد  ستتی م متتوز   "وم دامی دانشگاه فردو آ

  "دستگاه جذب اتمی و اندازه گیری مواد معدنی

ستتال اول -2 نتتد در نیم ستتال  و دوم تدريس درس جانور شناسی دو گروه علوم دامی و محیط زيست دانشکده کشاورزی بیرج

 .به صورت حق التدريس 92-91تحصیلی 

 تاکنون: 93-92نیمسال اول  تدريس عناوين ذيل در مقاطع سه گانه از -3

 جانور شناسی عمومی                  کارشناسی •

 میکروب شناسی عمومی             کارشناسی •

 عوامل محیطی و تنش                 کارشناسی •

 پرور  بز                                 کارشناسی •

 تغذيه نشخوارکنندگان کوچگ   کارشناسی •

 کارشناسی                      اصول تغذيه دام    •

 جیره نويسی دام                        کارشناسی •

 کارآموزی                               کارشناسی •

 سمینار                                       سه مقطع •

 تغذيه ويتامین ها و مواد معدنی               کارشناسی ارشد •

 ضد مغذی خوراک کارشناسی ارشدافزودنی ها و عوامل  •

 اختالالت و ناهنجاريهای متابولیکی دام              دکتری •

 میکروبیولوژی دستگاه گوار  دام                    دکتری •

 پژوهشی و ترويجی:  -برگزاری کارگاه و سمپوزيوم آموزشی علمی -4

 (96ی )در هفته پژوهش سالسمپوزیم بررسی مسائل و چالش های صنعت شتر در استان خراسان جنوب

 1396کارگاه اندازه گیری شاخص های هورمونی و متابولیکی دام به روش االیزا 
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 راهنمايی سمینار های دوره کارشناسی: -5

  عنوان پروژه ردیف

 تاریخ 

 انجام فعالیت 
سال 

تحصیل

 ی

 مؤسسه 

محل تحصیل 

 دانشجو

 نام دانشجو
سال نیم

 اول

سال نیم

 دوم
های  بررسی اثر تغذيه عنصر روی در مرغان گوشتی و تخمگذار با نگاهی به پیشرفت 1

  اخیر
 دانشگاه بیرجند 92-93 *

 فريبا عباسی

های  بررسی اثر تغذيه عنصر مس در مرغان گوشتی و تخمگذار با نگاهی به پیشرفت 2

 اخیر
 

 دانشگاه بیرجند 92-93 *
 منصوره زراعتکار

های  نصر يد در مرغان گوشتی و تخمگذار با نگاهی به پیشرفتبررسی اثر تغذيه ع 3

 اخیر
 

 دانشگاه بیرجند 92-93 *
 نیلوفر البرزی

اثرات تغذيه ای سلنیوم بر تولید و ترکید شیر، سیستم ايمنی و وضعیت آنتی  4

 اکسیدانی نشخوارکنندگان

 سمیه بخشی دانشگاه بیرجند 94-95  *

 حسین ملکانه دانشگاه بیرجند 95-94  * ای گوشتی و تخم گذارسلنیوم و اثرات آن بر مرغ ه 5

بررسی اثر تغذيه عنصر منگنز در مرغان گوشتی و تخمگذار با نگاهی به تحقیقات و  6

 پیشرفت های اخیر

 فردين فرهادی نیا دانشگاه بیرجند 95-96  *

مجتبی اکبری  دانشگاه بیرجند 96-95  * شیر شتر)آنالیز شیمیايی،کاربرد های صنعتی و يافته های جديد( 7

 شوشود

 امید میری دانشگاه بیرجند 97-96  * بیماری های عفونی رحم: ورم پستان،جفت ماندگی، متريت 8

عبدالغفور شیخ  دانشگاه بیرجند 97-96  * بررسی بیماری های تد شیر، کتوز و اسیدوز شکمبه ای در گاوهای شیری 9

 جامی
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 طرح های پژوهشي: -5
 همکار( -)اختتام ( در تغذیه دامSalvia leriifoliaارزیابي امکان استفاده از بقایای گياه نوروزک ) ✓

نههه )ررسي ترکيبات شيميایي، ب ✓ نههه گاودا فههراوری Vicia Erviliaفراسنجه های تجزیه پذیری و توليد گاز دا  )

 ار(همک -)اختتامشده به روش های مختلف )فيزیکي و شيميایي(

یههه ای  ✓ پههذیری ، ارزش تغذ يههر  هههای تخم بررسي اثر سطوح مختلف کم آبياری و کود های نيتروژنه بر ویژگي 

 همکار( -)اختتام( در نشخوارکنندگانLolium Perenneودیناميک هضم علوفه چمني)

تههابوليکي و فراسنجه های تفاله دانه انار براستروژنيک بررسي اثرات  ✓ مههوني، م سههيدانيهور تههي اک نههر بز آن هههای 

 مجری( -سانن)در حال اجرا
 

 موضوع پایان نامه: -6

 بررسي همبستگي و تابعيت فنوتيپي صفات تيپ در گوسفند بلوچي      :سمینار کارشناسی

ولي زاده كه در موضوع پايان نامه دروه كارشناسي ارشد  به راهنمايي جناب آقاي دكتر رضا        :کارشناسی ارشد

رون ريز و متابوليسم دانشگاه شهيد بهشتي تهران) نمايندگي سازمان بهداشت جهاني( و مركز تحقيقات غدد د

 :قرار گرفت و حمايت دانشگاه علوم پزشكي مشهد نيز مورد تاييد

تاثير مکمل کروم سه ظرفيتي بر مقاومت انسوليني در موش های صحرایي دیابتي و فاکتور های تخمير شکمبه ای 

 In vitro ش در نشخوارکنندگان به رو

نیه دکتری: سیيداني دا تیي اك نیار اثر آن هیاي  ا سیم بز لیوژي و متابولي بیر فيزيو شیده  سیيد  سیوياي اك غین  بیل رو در مقا

 پيرامون زايش در سانن شيري

 

 

 سوابق اجرایي: -7
 سال  15                                   ايران  عضويت در سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي -1

طیي -2  -مدير دبيرخانه علمي اولين همايش ملي پژوهشهاي نوين در علوم دامي با محورين تنش هاي محي

 (1394دانشگاه بيرجند)خرداد 

 97فروردين  23و  22 -دانشگاه بيرجند -ن همايش ملي پژوهشهاي نوين در علوم داميدبير دومي -3

 تا كنون. 1395آذر -معاون گروه علوم دامي دانشگاه بيرجند -4

 تاكنون 1395 -عضو شورا و مسئول دبيرخانه دائمي ستاد اقتصاد مقاومتي دانشگاه بيرجند -5

 گروه علوم دامي-يرجندراه اندازي آزمايشگاه ميكروبيولوژي دام دانشگاه ب -6

 گروه علوم دامي -راه اندازي سالن تحقيقاتي دام سبك دانشگاه بيرجند -7

 

 

 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/307c842104f3f778ac16a014614954e8/search/06f8a9b6447872011258f43c229a8678
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/307c842104f3f778ac16a014614954e8/search/06f8a9b6447872011258f43c229a8678
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 :و مقام ها مهارت هاکارگاه ها و  -8
شررگاه  ( جهت اندازه گیری مواد معدنی AAS F/Hتخصص در استفاده از دستگاه جذب اتمی ) ▪ مرری دان لرروم دا گررروه ع )گواهی 

 فردوسی مشهد(

 ICDLنرم افزار های  ت و مجموعهکامپیوتر، اینترن ▪

 RوSAS, SPSS کار با نرم افزار های آماری  ▪

 )پایان نامه کارشناسی ارشد( (Ratیك دوره کار تخصصی با حیوانات آزمایشگاهی ) ▪

 )کارگاه آموزشی پژوهشکده فناوری زیستی دانشگاه فردوسی مشهد(و الکتروفورز PCRآشنایی با بیوتکنولوژی و تکنیك  ▪

 در تغذیه نشخوارکنندگان  In Situو  In Vitroزم با تکنیك های آشنایی ال ▪

 HPLCمهارت در اندازه گیری توکسین ها )آفالتوکسین( و ترکیبات آلی با استفاده از  ▪

مررهمسانه سازی ژن ها ▪ لرروم دا شررهد( ی)کارگاه آموزشی گروه ع سرری م شررگاه فردو مررر ، Real time PCR، دان حرری پرای ، طرا

 )کارگاه آموزشی پژوهشکده فناوری زیستی دانشگاه فردوسی مشهد(لیمعمو PCRالکتروفورز و 

هررای برای اندازه گیری اسید های چرب  Gas Chromatographyمهارت در استفاده از دستگاه  ▪ در   GCو   HPLC)دوره 

 آزمایشگاه رفرنس تستا واقع در شهرك  صنعتی توس در مشهد گذرانده شده اند.(

شررهد و IVFون آزمایشگاهی )روشهای لقاح درآشنایی با  ▪ سرری م شررگاه فردو سررتی دان ( )کارگاه آموزشی پژوهشکده فناوری زی

 مرکز دروان ناباروری شهید صدوقی یزد(

 معاونت پژوهشی و دفتر کارآفرینی دانشگاه-12/9/96-آشنایی با مقررات ایمنی و اصول آزمایشگاهی  ▪

نرروین در ان-23/1/97-کاربرد انرژی هسته ای در علوم دامی و شیالت ▪ جمن علوم دامی ایران و دومین همایش ملی پژوهشهای 

 علوم دامی

 دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه بیرجند-AMOS-14/7/92آشنایی با نرم افزار  ▪

▪ Efficient stochastic computation-27/9/92-دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه بیرجند 

 دفتر کارآفرینی دانشگاه و ریاست دانشکده کشاورزی-29/3/95-ی سموم قارچیکروماتوگرافی مایع با عملکرد باال و اندازه گیر ▪

 stat fax 4300-3/3/95-Awareness technologyدوره آموزشی آشنایی و کار با دستگاه االیزا ریدر  ▪

 اخذ گواهینامه مرحله سوم مهارت های رایانه از اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشمر  ▪

سرتان کسب مقام اول بخش پای ▪ ثرارگر ا شراهد و ای سریجی،  کررین ب ان نامه های گروه کشاورزی در اولین جشنواره ممتازین، مخترعین و مبت

 خراسان جنوبی

سرتان  ▪ ثرارگر ا شراهد و ای کسب مقام اول بخش ممتازین تحصیلی گروه کشاورزی در اولین جشنواره ممتازین، مخترعین و مبتکرین بسیجی، 

 خراسان جنوبی

 معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند -20/11/92-2بری فضای مجازی و سای ▪

نرروبی ▪ سرران ج سررتان خرا سررطح ا یرران در  نررش بن -تبیین نقش و جایگاه اساتید بسیجی و نخبه در توسعه و شکوفایی اقتصاد دا

 بسیج اساتید -پارك علم و فناوری  -بنیاد نخبگان -5/9/92

 شی اساتید دانشگاه بیرجنددفتر هم اندی-19/8/93-2معرفت شناسی اسالمی سطح  ▪

 معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند-11/3/93-اندیشه پیشرفت؛ بنیان پیشرفت جمهوری اسالمی ▪

 معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند-25/2/92-خانواده موفق ▪
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 دفتر هم اندیشی اساتید دانشگاه بیرجند-22/4/92-معرفت شناسی اسالمی ▪

 دفتر نهاد رهبری دانشگاه بیرجند-30/10/93-لمجریان شناسی نقد فی ▪

 معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند-15/11/93-آسیب شناسی خانواده)تحکیم بنیان خانواده( ▪

 دفتر هم اندیشی اساتید دانشگاه بیرجند-1393 -اندیشه سیاسی اسالم و مبانی انقالب اسالمی ▪

 اندیشی اساتید دانشگاه بیرجنددفتر هم -17/6/94-1اصول تعلیم و تربیت سطح  ▪

 معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند-5/7/96-دفاع مقدس و فرهنگ مقاومت ▪

 دفتر هم اندیشی اساتید دانشگاه بیرجند-22/4/96-1اندیشه سیاسی و مبانی انقالب اسالمی سطح  ▪

 جندمعاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیر-24/3/94-خانواده و آسیب های اجتماعی ▪

 معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند-5/10/95-ابعاد اجتماعی و فرهنگی آموزش عالی ▪

 دفتر هم اندیشی اساتید دانشگاه بیرجند-15/6/95-ضیافت اندیشه با موضوع اقتصاد مقاومتی ▪

 د کشورسازمان بسیج اساتی-18/5/93-حضور در اولین جشنواره ملی حلقه های علمی سازمان بسیج اساتید کشور ▪

 دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه بیرجند-11/6/96-کارگاه مهارت های تدریس پیشرفته ▪

 معاونت پژوهشی و دفتر کارآفرینی دانشگاه-21/2/93-کارآفرینی دیجیتالی ▪

 معاونت پژوهشی و دفتر کارآفرینی دانشگاه-10/9/92-آشنایی عمومی با نانو تکنولوژی ▪

 نظارت و ارزیابی دانشگاه بیرجند دفتر-8/8/92-روش ها و فنون تدریس ▪

 دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه بیرجند-20/12/92-هوش مصنوعی در علوم کشاورزی و محیط زیست ▪

 دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه بیرجند-10/7/92- 92دانش افزایی و توانمندسازی اساتید راهنمای دانشجویان ورودی  ▪

 فتر نظارت و ارزیابی دانشگاه بیرجندد-16/11/92-تدریس تجارب و دستاورد ها ▪

 دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه بیرجند-16/7/93-مدیریت کاهش آسیب و ارتقای تحصیلی دانشجویان ▪

شررگاه -6/8/93-آشنایی با آموزش الکترونیکی و کار با سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی دانشگاه  ▪ دفتر نظارت و ارزیابی دان

 بیرجند

 دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه بیرجند-14/2/93-و چالش هاآموزش، کیفیت  ▪

 دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه بیرجند-0/4/93-مهارت های ارتباطی و حل تعارض در کالس ▪

 معاونت پژوهشی و دفتر کارآفرینی دانشگاه-5/8/92-آشنایی با بازار سرمایه )بورس( ▪

 ونت پژوهشی و دفتر کارآفرینی دانشگاهمعا-5/3/93-کارآفرینی از دیدگاه کارآفرینان برتر ▪

 دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه بیرجند-17/11/95-تحلیلی بر تدریس اثر بخش با استفاده از تجارب اساتید برگزیده ▪

 

 با تشکر

  سید احسان غیاثی

 هیات علمی گروه علوم دامی عضو

 بیرجنددانشگاه     

1/1/99 


