
1 

 

 مشخصات فردي 

 

 مشخصات شغلي 

 1384 تاريخ استخدام  قرباني محمد رضا نام و نام خانوادگي 

 دانشیار مرتبه علمي سبزوار  محل تولد

 20 پايه 1358 تاريخ تولد

کشاورزي.   محل خدمت متاهل  وضعیت تاهل دانشکده 
   دانشگاه بجنورد 

 مشخصات تحصیلي 

 معدل  دانشگاه التحصیلي تاريخ فارغ رشته و گرايش تحصیلي      مقطع تحصیلي

 05/17 دانشگاه سیستان وبلوچستان 1381 علوم دامي کارشناسي

 10/18 دانشگاه شهید چمران  1383 تغذيه -علوم دامي کارشناسي ارشد 

 سويا بر توان تولیدي جوجه هاي گوشتي تاثیر استفاده از آنزيم آويزايم در جیره هاي بر پايه ذرت و کنجاله  عنوان تز 

منابع   1392 تغذيه -علوم دامي دکتري تخصصي  و  کشاورزي  دانشگاه 
 طبیعي رامین

16/19 

 تاثیر خرفه بر عملکرد، وضعیت آنتي اکسیداني، پاسخ هاي ايمني و جمعیت میکروبي سکوم جوجه هاي گوشتي  عنوان رساله

 ghorbani.mr2010@gmail.com پست الکترونیکي 
 

https://orcid.org/0000-

0001-7244-3319 
 تلفن همراه

09163120419 

 
 
 

 افتخارات رديف 
 در طول هفت ترم 05/17کسب رتبه ممتاز در مقطع کارشناسي با معدل  1

 1/18کارشناسي ارشد با معدل کسب رتبه شاگرد اولي در مقطع  2

 کسب رتبه اول در آزمون ورودي مقطع دکتري  3

 16/19با معدل  کسب رتبه شاگرد اولي در مقطع دکتري 4

 
 
 

 ابالغ  تا تاريخ ازتاريخ پستهای اجرایی  رديف 

 1492/111/2 10/8/99 16/7/98 رياست دانشکده علوم دامي و صنايع غذايي 1

 1659/111/2 28/7/98 28/7/97 پژوهشي دانشکده علوم دامي و صنايع غذاييمعاون آموزشي و  2

 1659/111/2 15/7/96 14/4/96 سرپرست دانشکده علوم دامي و صنايع غذايي  3

 2503/111/2 28/7/97 28/7/95 معاون آموزشي و پژوهشي دانشکده علوم دامي و صنايع غذايي 4

 3524/23 28/7/95 18/6/93 عمومي دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعي رامینرئیس دفتر رياست و مدير روابط  5

 4114/23 20/1/89 1/8/86 مدير گروه علوم طیور  6

 
 
 
 
 
 

mailto:ghorbani.mr2010@gmail.com


2 

 

 مقطع تحصیلي دروس ارایه داده  شده 

 کارشناسي درس پرورش طیور   

 کارشناسي درس پرورش طیور تخمگذار 

 کارشناسي درس تغذيه و جیره نويسي طیور   

 کارشناسي ارشد  درس ويتامین ها و مواد معدني  

 کارشناسي ارشد  درس روش تحقیق  

 کارشناسي ارشد  درس فیزيولوژي هضم  

 دکتري  درس مواد سمي در تغذيه دام و طیور  

 دکتري  درس میکروبیولوژي دستگاه گوارش  

 دکتري  روشهاي نوين در تغذيه طیور 

 
 

 

 موسسه داوری مجالت داخلی 

 اهواز دانشگاه شهید چمران  مجله دامپزشکي ايران 

 ابوريحان دانشگاه  مجله تولیدات دامي  

 فردوسي مشهد  مجله پژوهش هاي علوم دامي ايران 

 موسسه تحقیقات علوم دامي  نشريه علوم دامي )پژوهش و سازندگي(

 موسسه تحقیقات علوم دامي  نشريه دامپزشکي )پژوهش و سازندگي(

 دانشگاه تبريز مجله پژوهشهاي تولیدات دامي
Veterinary Forum  بین المللي 

Tropical animal health and production  بین المللي 
Iranian Journal of Applied Animal Science  بین المللي 

Animal Nutrition  بین المللي 

 
 

 ی و خارجی لداخ مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر -الف

 (Vitex agnus castus). تاثیر پودر میوه پنج انگشت  1401.  قربانيمحمدرضا  سیده تقوا موسوي، محمد تقي بیگي نصیري، روشنفکر، نظري،   .1
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در جیره بر عملکرد، صفات کیفي تخم مرغ و    D3تاثیر استفاده از نانولیپوزوم ويتامین.  1400.محمد نوشاد، حديث میرزايي    محمدرضا قرباني  .5

 مجله دامپزشکي ايران  . زرده تخم مرغان تخمگذار  D3 محتواي ويتامین

سطوح مختلف    و تاثیر  .Vitis vinifera L))  دیتفاله انگور سف  ييغذا  ارزش.  1400، احمد طاطار. احمدوند حسن.    محمدرضا قربانيقرباني کريم،   .6

   .585-600(:4)13علوم دامي ايران. هاي پژوهش . يگوشت يهاجوجه رشد و شاخص هاي خوني آن بر عملکرد 

جیره بر عملکرد،    3-به امگا  6-اثر نسبت هاي مختلف اسیدهاي چرب امگا .  1400حمد نوشاد    علي آقائي،م  ،  محمدرضا قرباني  محمدرضا جمالي، .7

 .142-131(:1)23. . تولیدات داميصفات کیفي تخم، برخي فراسنجه هاي خوني و تولید مثلي بلدرچین مولد ژاپني

فتحي،   .8 قربانيندا  طاطار.    محمدرضا  احمد  و  طباطبايي  پنج.  1400،  گیاه  پودر میوه  کیفیت    (Vitex agnus castus)انگشتاثر  عملکرد،  بر 

. وم تولیدهاي تخمگذار در دوره دني مرغ هاي بیوشیمیايي خوني، پاسخ ايمني، سیستم تولیدمثلي و خصوصیات استخوان درشت مرغ، فرآسنجهتخم

 . 140-127 (:4). 31پژوهش هاي علوم دامي )دانش کشاورزي تبريز(. 

. بررسي تاثیر تزريق درون تخم سطوح مختلف عصاره 1400و میرزاده خلیل.    محمدرضا قربانياحساني روش فاطمه، طباطبايي وکیلي صالح،   .9

 .128-121(: 3)13  فصلنامه محیط زيست جانوري.گیاه خرفه بر فراسنجه هاي تولید مثلي و خوني بلدرچین ژاپني. 

کنجاله سیاه دانه بر عملکرد مرغان تخمگذار در  سطوح مختلف  . تاثیر  1400، ساالري سمیه، سلیماني و خلیلي.  ، احمد طاطار  محمدرضا قرباني .10

  .273-263(:2)13 هاي علوم دامي ايران. سیکل دوم تولید. پژوهش

اي اسانس آويشن برعملکرد، خصوصیات تأثیر افزودن جیره   .1399.  ، محمد حجتيمحمدرضا قربانيسید مجید آزرم، سمیه ساالري، محسن ساري،   .11

 .312-301(:2)22تولیدات دامي.  حاوي گندم هاي گوشتي تغذيه شده با جیرهالشه و فلور میکروبي جوجه 

هاي مختلف در جیره بر آوري شده با روش.تأثیر استفاده از هسته خرماي عمل1399، محمد ابادي طاهره و میرزايي حديث.    محمدرضا قرباني .12

 .429-417(: 3)22هاي گوشتي. تولیدات دامي. عملکرد جوجه

، کیفیت  بر عملکرد  XTRACT 6930)  مکمل فیتوژنیک  ریتاث.  1400، آقايي علي.    محمدرضا قرباني شهیطاوي محمد رضا، ساالري سمیه و   .13

  .149-137(:1) 13هاي علوم دامي ايران. . پژوهش(1)13. گذارهاي فیزيولوژيکي مرغان تخممرغ و برخي فراسنجهتخم

هاي  ارزيابي توانايي مدل هاي تحلیل پوششي داده  .  1398.  ياسمین زباري  ،محمدرضا قرباني  عباس عبدشاهي،  مصطفي مرداني نجف آبادي، .14

 .56-29(: 3) 13. اقتصاد کشاورزي. فازي بازه اي و استوار در تعیین کارايي واحدهاي پرورش مرغ گوشتي استان خوزستان

( بدنبال مسمومیت تجربي با  Salvia officinalisگلي )تاثیر استفاده از عصاره مريم.  1398.  محمدرضا قربانيمرتضايي، ممويي، عرفاني مجد،   .15

 .151-143(:1)22. تولیدات دامي. بولیت هاي خوني بلدرچین ژاپنيمس برعملکرد و متا

ررسي بیان ژن هاي آنزيم هاي آنتي اکسیداني در جوجه هاي  . ب1400.    محمدرضا قرباني  ،حمود نظريم   مولود ربیعه، هدايت اهلل روشنفکر، .16

 .61-51 (:2) 7. مجله دامپزشکي ايران .استرس گرمايي، عصاره ي گیاه خرفه و پسته ي وحشي تحت  E گوشتي تغذيه شده با ويتامین

اقتصاد و    . برآورد کارايي فني و کارايي مقیاس واحدهاي پرورش مرغ گوشتي در استان خوزستان.  1398.  محمدرضا قربانيعبدشاهي عباس و   .17

 .299-311(: 3) 33توسعه کشاورزي. 

مکمل روي و جايگزيني بتائین جیره با متیونین بر عملکرد و فراسنجه هاي خوني  اثر  .  1399.  محمدرضا قرباني  محمود نظري، سمیه ساالري، .18

 . 70-61: 126. تحقیقات دامپزشکي و فراورده هاي بیولوژيک .مرغان تخمگذار در شرايط استرس گرمايي

و   .19 قربانينهیرات، ساالري  پري.  8139.  محمدرضا  و  فیبر  مختلف  منابع  تاثیر  بر  مقايسه  فرآسنجه بیوتیک  برخي  و  فیزيولوژيکي عملکرد  هاي 

 . 86-73(:1)21. تولیدات دامي. هاي گوشتيجوجه

تاثیر سطوح مختلف نانوامولسیون اسانس رازيانه بر نسبت بازده انرژي و  .  1397ساالري س. و مهرنیا م.ا.  ،    محمدرضا قرباني،  میرزايي حديث. .20

 .   .414-405(:3)49. مجله علوم دامي ايران. هاي گوشتي تحت تنش گرماييهاي رفاهي جوجهويژگيپروتئین، کیفیت بستر و فضوالت و 

تغذيه    ي گوشت هايبر عملکرد جوجه خک یماسانس  ونیسطوح مختلف  نانوامولس. تاثیر 1397طاطار ا. و مهرنیا م.ا.    ،  محمدرضا قرباني ، نوري م.  .21

 .327-315(:2)20 تولیدات دامي.ي گندم. مجله ي برپايهشده با جیره
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بررسي تاثیر پوشش عصاره مرزه بر کیفیت و زمان ماندگاري گوشت    . 1397. محمدرضا قربانيسن برزگر، حسین جوينده،  ح  کريم نصرت الهي،  .22
  . 176-167( : 82) 15لوم و صنايع غذايي ايران. ع. مجله  مرغ نگهداري شده در يخچال

گونه  اثر برگ مورد بر هضم پذيري برخي فراسنجه هاي خوني و شمکبه اي و  .  1397  .محمدرضا قربانيصالح پور کلثوم، محمدآبادي طاهره،   .23
 .365-353(:3)10هاي علوم دامي ايران. مجله پژوهش هاي پروتوزوا در گوسفند عربي.

هاي خوراکي بر عملکرد، صفات الشه و خصوصیات استخوان  استفاده از افزودني. تأثیر  1397جمالي و کرد زنگنه.    احمد،، طاطار    محمدرضا قرباني .24
 . 69-57 (:14)3.. مجله دامپزشکي ايران الهاي گوشتي پرورش يافته در تراکم بادرشت ني جوجه 

. اثر برگ گیاه مورد و اسانس آن بر خصوصیات تخمیر و قابلیت هضم در گوسفند  1397.  قرباني محمدرضاثوم، محمدآبادي طاهره، صالح پور کل .25
 .157-143(:28)2. هاي علوم دامي. دانشگاه تبريزعربي. پژوهش

ها . تاثیر سطوح مختلف عصاره برگ پسته وحشي بر عملکرد، جمعیت میکروبي سکوم1396طاطار ا. و برزگر ح.    ، محمدرضا قرباني  ،کردزنگنه ص. .26
 . 379-367(: 3)10هاي علوم دامي ايران. هاي گوشتي. مجله پژوهشو پاسخ ايمني جوجه

. طبقه بندي تخم مرغ براساس کیفیت دروني به کمک بینايي کامپیوتر.  1396.  قربانيمحمدرضا  الهام نعمتي نیا، سامان آبدانان مهدي زاده،   .27
 .109 -122(: 16) 4. هاي نوين غذاييفناوري

متیونین بر بیان ِژن بتايین هموسیستئین . اثر مکمل عنصر روي و جايگزيني بتائین با بخشي از  1396.  قرباني محمدرضانظري م.، ساالري س. و   .28
   .110-95(:1) 9مجله بیوتکنولوژي کشاورزي. . متیل ترانسفراز و ژنهاي لیپوژنیک کبدي مرغ تخمگذار تحت شرايط تنش گرمايي

. مجله   گذارتخم يهاخرما بر عملکرد مرغ عاتيبررسي اثر سطوح مختلف پودر ضا. 6139م.ر.  آقايي ا.، ساالري س. و جمالي، محمدرضا قرباني .29
 .  210 – 220(:  2) 9هاي علوم دامي ايران. پژوهش

  Zataria Multiflora)اثیر سطوح مختلف پودر آويش شیرازي. ت  6139  .محمدرضا قرباني،  ط.، محمدآبادي  ص.  ، طباطبائي م.   ، چاجيم.  ابولوردي .30

Boiss)     ،114(.  شريه دامپزشکي )پژوهش و سازندگي. نهاي دروني و خصوصیات کیفي گوشت بلدرچین ژاپنياندام در جیره بر صفات تولیدي  :
33-21. 

هاي  اثرات سطوح مختلف پودر خرفه بر جمعیت میکروبي، فراسنجه   . 1395طاطار ا.، ساالري س. و چاجي م.  ،  محمدرضا قربانيجمالي م.ر.،    .31
 . 42-31(:4)12ني مرغان تخمگذار. مجله دامپزشکي ايران. بیوشیمیايي خون و خصوصیات استخوان درشت 

ني و جمعیت هاي خواثر سطوح مختلف اسانس اسطوخدوس بر عملکرد، فراسنجه  .1395م.ر.    سالمي ک.، ساالري س.، بوجارپور م. و قرباني .32
 .51-39(: 1)5هاي گوشتي در جیره بر پايه گندم. تحقیقات علوم دامي. میکروبي سکوم جوجه

ا.، ساالري س. و  چاجي م.  محمدرضا قرباني جمالي م.ر.،    .33 بر    (.Portulaca oleracea L)تاثیر استفاده از عصاره گیاه خرفه  .1395، طاطار 
:  112.  شريه علوم دامي )پژوهش و سازندگي. نگذاريمني و خصوصیات کمي تخمدان مرغان تخم مرغ، سیستم اعملکرد، خصوصیات کیفي تخم 

79-90. 

بري بر پاسخ ايمني و برخي فراسنجه هاي خوني و  أثیر روشهاي مختلف تولک. ت5139م .  ساري و محمدرضا قرباني،  س. ،  ساالريز. مرادپور .34
 . 88-78(: 1)12. مجله دامپزشکي ايران. مثلي مرغان تخمگذارتولید

مرغ در    بري بر عملکرد و خصوصیات کیفي تخمتأثیر روشهاي مختلف تولک  .5139م .    ساري  و  محمدرضا قرباني ،   س.  ،  ساالريز.  مرادپور .35
 .272-261(: 2)18.تولیدات دامي نشريه. مرغان تخمگذار

 تأثیر سطوح آن در جیره  و بررسي گیاه خرفه پودر غذايي . تعیین ارزش1395. م. چاجيس. و  ساالري، ا. ، طاطارمحمدرضا قرباني،  م.ر. جمالي .36
 .118-107(:1)18تخمگذار . مجله تولیدات دامي.  هايعملکرد مرغ بر
ز پودر خرفه بر سیستم . تاثیر استفاده ا1393.  س.ص  طباطبايي  س.ر.و  ، فاطمي طباطباييج.  ، فیاضيم.  ، میاحيم.   بوجارپور،  محمدرضا قرباني .37

 .156-150(:2) 6ايمني و جمعیت میکروبي سکوم جوجه هاي گوشتي. مجله پژوهشهاي علوم دامي ايران. 
. تاثیر گیاه خرفه بر عملکرد و خصوصیات 1392.ر.و طباطبايي س.صبوجارپور م.، میاحي م.، فیاضي ج.، فاطمي طباطبايي س. ،    محمدرضا قرباني .38

 . 98-88(: 9)4گوشتي. مجله دامپزشکي ايران. هاي الشه جوجه

. تاثیر افزودن آنزيم آويزايم به جیره هاي  بر پايه ذرت و کنجاله سويا با سطوح مختلف انرژي بر  1385، دبیري ن. و میاحي م..  محمدرضا قرباني .39
 . 90-81(:3)2.کشاورزيو صنايع  مجله علوم عملکرد جوجه هاي گوشتي. 

40. Behzadfar, Behnam, Fayazi, Jamal, Mamouei Morteza, Beigi Nassiri Mohammad Taghi and Ghorbani 

Mohammadreza. 2022. Genetic parameters prediction for khuzestani buffaloes milk characteristics by random 

regression method. Buffalo Bulletin (January-March 2022). 41 (1): 95-104. 

41. Mehdi Shahsavan, Somayyeh Salari, Mohammadreza Ghorbani. 2021. Effect of dietary inclusion of silybum 

marianum oil extraction byproduct on growth performance, immune response and cecal microbial population of 

broiler chicken. Biotechnology in Animal Husbandry 37 (1), 45-64 
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42. Moradi Yeganeh Z, Salari S, Mirzadeh K, Sari M, R. Ghorbani M. 2020. Evaluation of various levels of sweet almond 

meal as a source of protein on the production variables and immune response of broiler chickens. Vet Med Sci.;1–9. 

https://doi.org/10.1002/vms3.386 

43. Solmaz Khalili Samani, Mohammad R.Ghorbani, Jamal Fayazi, Somayeh Sallary 2019.The Effect of Different 

Levels of Fenugreek (Trigonella foenum- graecum L.) Powderand Extract on Performance, Egg quality, Blood 

Parameters and Immune Responses of Laying Hens in Second Production Cycle. Veterinary Research Forum. 

11(1):53-57. 

44. Rajabpour Ali, Abdali A. R. and MR Ghorbani 2019. Chemical compositions of leaf extracts of Conocarpus erectus 

L. (Combretaceae) and their bioactivities against Tribolium castaneum Herbst (Col., Tenebrionidae). Journal of Asia 

Pacific Entomologist. 22:333-337 

45. Rashidi, n., Ghorbani M.R., Tatar A., and Sallari S. 2019. Response of broiler chickens reared at high density to 

dietary supplementation with licorice extract and probiotic. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition. J 

Anim Physiol Anim Nutr . 103(1):100-107 .DOI: 10.1111/jpn.13007  
46. Rajabpour Ali, Abdali A. R. and MR Ghorbani .2018. Acaricidal and repellent properties of some plant extracts 

against poultry red mite, Dermanyssus gallinae (Mesostigmata: Dermanyssidae). Persian Journal of Acarology, 2018, 

Vol. 7, No. 1, pp. 85–91. 

47. Ghorbani MR, Bojarpur M, Mayahi M, Fayazi J, Fatemi Tabatabaei R, Tabatabaei S, 2014. Effects of purslane extract 

on performance, immunity responses and cecal microbial population of broiler chickens. Spanish Journal of 

Agricultural Research. Volume 12 Number 4. 

48. Ghorbani MR, Bojarpur M, Mayahi M, Fayazi J, Fatemi Tabatabaei R, Tabatabaei S, 2013. Effect of Purslane 

(Portulaca oleracea L.) on blood lipid concentration and antioxidant status of broiler chickens. Online J Vet Res 17 

(2): 54-63. 

49. Ashayerizadeh, A., N. Dabiri, Kh. Mirzadeh and M. R. Ghorbani. 2011. Effects of dietary inclusion of several 

biological feed additives on growth response of broiler chickens. Journal of Cell and Animal Biology. 5(4). 61-65. 

50. Ashayerizadeh, A., N. Dabiri, Kh. Mirzadeh and M. R. Ghorbani. 2011. Effect of dietary supplementation of probiotic 

and prebiotic on growth indices and serum biochemical parameters of broiler chickens. Journal of Cell and Animal 

Biology. 5(8). 152-156. 

51. Bojarpour, M., A. Nargeskhani, M.R.Ghorbani. 2010. Effects of Weaning age on the growth and starter intake in 

Holstein calves. Journal of animal and veterinary advance.9(10). 1469-1471. 

52. Azarnik, A; M.Bojarpour, M. Eslami, M.R.Ghorbani, K.Mirzadeh. 2010. The effect of different levels of diet protein 

on broiler performance in ad-libitum and feed restriction. Journal of animal and veterinary advances. 9(3). 631-634. 

53. Heydari, A; M. Eslami,H.Roshanfekr ,M.Bojarpour, M.R.Ghorbani, 2009. Effect of different levels of processed fat 

and Vitamin E on laying hens performance and egg yolk cholesterol. Research Journal of Biological Sciences. 4(10)- 

1118-1120. 

54. Danesh mesgagan, M., T. mohammadabadi, M. chaji, M.R. Ghorbani. 2009. The influence of exogenous enzyme, 

formaldehyde and/or sodium hydrozide on in vitro gas production parameters of sunflower meal. Research Journal 

of Biological Sciences. 4(9). 1068-1072. 
55. Ghorbani, M.R., J. Fayazi and M. Chaji. 2009. Effect of Dietary Phytase and NSP-degrading Enzymes in Diets 

Containing Rape Seed Meal on Broiler Performance and Carcass Characteristic. Research Journal of Biological 

Sciences. No 4(3). Pp: 258-264. 

56. Ghorbani, M.R., and J. Fayazi. 2009. Effects of dietary sodium bicarbonate and rearing system on laying hens 

performance, egg quality and plasma Cations reared under chronic heat stress (42oC). Research Journal of Biological 

Sciences. No 4(5). Pp: 562-565. 

57. Dabiri, N., A. ashayerizadeh, O. Ashayerizadeh, K. Mirzadeh, H. Roshanfekr, M. Bojarpour and MR Ghorbani. 2009. 

Comparison effects of several growth stimulating additives on performance responses and microbial population in 

crop and ileum of broiler chickens on their 21 st day of life. Journal of animal and veterinary advances.8(8). 1509-

1515. 

58. Purshab, A., Dabiri N., Tabeidian, A., and M.R. Ghorbani. 2008. Effect of different levels of probiotic on native 

laying hens performance and egg quality. iranian Journal of veterinary.4(2). 97-101. 

 

 و خارجی  برخی از مقاالت ارائه شده در کنگره های داخلی-ب
بر  تأثیر سطوح مختلف کنجاله سیاه  سولماز خلیلي ساماني  .1401.  ، احمد طاطار، سمیه ساالري، محمد هادي سلیمانيمحمدرضا قرباني .1 دانه 

 مديريت پرورش دام، طیور و ابزيان. دانشگاه باهنر کرمان. هاي گوشتي. ششمین کنفرانس ملي عملکرد جوجه

تخمگذار.   مرغان تخم کیفي صفات بر جیره در  Eويتامین نانولیپوزوم مختلف سطوح از استفاده . تاثیر1401.  محمدرضا قرباني  ،نجیبه بیگ زاده .2
 ششمین کنفرانس ملي مديريت پرورش دام، طیور و ابزيان. دانشگاه باهنر کرمان.

حاصل، در دما و   هايمرغتخمکیفیت  گذار براستفاده از پودر شنبلیله در تغذيه مرغان تخم  تأثیر .1401. يمحمدرضا قربان، لماز خلیلي سامانيسو .3
 ششمین کنفرانس ملي مديريت پرورش دام، طیور و ابزيان. دانشگاه باهنر کرمان. .هاي مختلفزمان

https://doi.org/10.1002/vms3.386
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30315590
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30315590
http://thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=Research%20Journal%20of%20Biological%20Sciences
http://thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=Research%20Journal%20of%20Biological%20Sciences
http://thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=Research%20Journal%20of%20Biological%20Sciences
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. بررسي تاثیر استفاده از پودر هسته خرما در جیره هاي بر پايه گندم بر ويژگي  1400ساالري و علي آقايي.  ، سمیه  محمدرضا قربانيپري ارزانش،   .4
هاي بستر و فضوالت جوجه هاي گوشتي. نهمین کنگره ملي و اولین کنگره بین المللي علوم دامي ايران. ساري. دانشگاه علوم کشاوري ومنابع  

 طبیعي ساري.

در جیره بر عملکرد مرغان تخمگذار. نهمین   E. تاثیر استفاده از سطوح مختلف نانولیپوزوم ويتامین  1400.  رضا قربانيمحمدبیگ زاده نجیبه و   .5
 کنگره ملي و اولین کنگره بین المللي علوم دامي ايران. ساري. دانشگاه علوم کشاوري ومنابع طبیعي ساري.

ین ارزش غذايي سیاه دانه و معرفي آن به عنوان جايگزين  یتع.  1400ولماز خلیلي .  ، احمد طاطار، ساالري سمیه، سلیماني و سمحمدرضا قرباني .6
 کنجاله سويا. نهمین کنگره ملي و اولین کنگره بین المللي علوم دامي ايران. ساري. دانشگاه علوم کشاوري ومنابع طبیعي ساري. 

در   TSPOبر بیان ژن  Eو نانولیپوزوم ويتامین  Eتاثیر ويتامین  .1400. قرباني محمدرضاهنديجاني، فاطمه، فیاضي جمال، روشنفکر هدايت اله،  .7
 بیضه بلدرچین مولد ژاپني. دومین همايش ملي پژوهشهاي کشاورزي  و زيست محیطي ايران. دانشگاه علوم کشاورزي و مناب طبیعي خوزستان. 

هاي گوشتي.  . اثر اسانس اکالیپتوس و مورد بر عملکرد جوجه1400و صالح طباطبايي وکیلي.  محمد رضا قربانيزينب زهرابي مقدم، علي آقايي،  .8
 دومین همايش ملي پژوهشهاي کشاورزي  و زيست محیطي ايران. دانشگاه علوم کشاورزي و مناب طبیعي خوزستان. 

. تاثیر استفاده از پودر هسته خرما در جیره هاي بر پايه گندم بر عملکرد جوجه  1400سمیه ساالري و علي آقايي.    محمدرضا قرباني،پري ارزانش،   .9
 هاي گوشتي. دومین همايش ملي پژوهشهاي کشاورزي  و زيست محیطي ايران. دانشگاه علوم کشاورزي و مناب طبیعي خوزستان. 

بر فراسنجه1400و صالح طباطبايي وکیلي.    محمد رضا قربانيزينب زهرابي مقدم، علي آقايي،   .10 اکالیپتوس و مورد  اسانس  اثر  هاي خوني و  . 
 هاي محیطي. دانشگاه بیرجند. هاي خوراکي دام و طیور با محوريت تنشهاي گوشتي. اولین همايش ملي افزودنيهاي کبدي در جوجهآنزيم

و     Eمیزان ويتامین    بر   یرهدر ج  E  ويتامین  سطوح مختلف نانولیپوزوم   از   استفاده  . تاثیر1399، محمد نوشاد، نجیبه بیگ زاده.  محمدرضا قرباني .11
بهمن. دانشگاه علوم کشاورزي و منابع    15و    14تخمگذار. بیست و هفتمین کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران.  کلسترول زرده تخم مرغان

 طبیعي خوزستان.  

حاصل، در دما و   هايمرغتخمکیفیت  گذار براستفاده عصاره شنبلیله در تغذيه مرغان تخم تأثیر. 1399. محمدرضا قربانيسولماز خلیلي ساماني،  .12
 بهمن. دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعي خوزستان.  15و  14. . بیست و هفتمین کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران.هاي مختلفزمان

. کاربرد فناوري نانو در علوم کشاورزي )زراعت، دامپروري، صنايع غذايي و محیط  1398زاده نجیبه.    و بیگ   محمدرضا قربانيحديث میرزايي ،   .13
 زيست(. همايش ملي صنعت و تجاري سازي کشاورزي. دانشگاه علوم کشاوري و منابع طبیعي خوزستان. 

صنعت طیور. همايش ملي صنعت و تجاري سازي  . پديده گردو غبار، مشکل زيست محیطي جدي در  1398.  محمدرضا قربانيخلیالوي فاطمه و   .14
 کشاورزي. دانشگاه علوم کشاوري و منابع طبیعي خوزستان. 

.نقش نانو ذرات در فراوري خوراک و تهیه افزودني هاي خوراکي دام و طیور. همايش  1398و حديث میرزايي.    محمدرضا قرباني بیگ زاده نجیبه،    .15
 علوم کشاوري و منابع طبیعي خوزستان  ملي صنعت و تجاري سازي کشاورزي. دانشگاه

. بهبود ارزش غذايي بقاياي کشاورزي براي استفاده در دامپروري با رويکرد کارافريني و توسعه پايدار. 1398.    ، محمدرضا قربانيحديث میرزايي .16
 شاوري و منابع طبیعي خوزستان. دومین همايش ملي نهادينه سازي کارافريني در توسعه پايدار با رويکرد آموزش عالي. دانشگاه علوم ک

اي براي کاهش وابستگي و ايجاد اشتغال )نقش در صنعت طیور( . دومین همايش . گیاه خرفه، گزينه 1398، محمدرضا جمالي. محمدرضا قرباني .17
 ان. ملي نهادينه سازي کارافريني در توسعه پايدار با رويکرد آموزش عالي. دانشگاه علوم کشاوري و منابع طبیعي خوزست

تاثیر سطوح مختلف عصاره برگ پسته وحشي بر خصوصیات استخوان   .  1398.  حسن برزگر  ،، احمد طاطارمحمدرضا قربانيصادق کرد زنگنه،   .18
 هاي گوشتي. پنجمین کنفرانس مديريت پرورش دام و طیور و ابزيان. دانشگاه کرمان ني و رفاه جوجهدرشت

کیفیت  بر    خکیم  اهیاسانس گ  امولسیوننانوسطوح مختلف  اثر    يبررس.  1398.    ، احمد طاطار، محمد امین مهرنیامحمدرضا قربانيمعصومه نوري،   .19
 گندم. پنجمین کنفرانس مديريت پرورش دام و طیور و ابزيان. دانشگاه کرمان يتغذيه شده با جیره بر پايه  يگوشت هايجوجهفضوالت و بستر 

. پنجمین کنفرانس  دانه  اهیکنجاله سآوري بر ارزش غذايي  هاي مختلف عمل. تاثیر روش 1398، میترا قدسي .  محمدرضا قرباني حديث میرزايي،   .20
 مديريت پرورش دام و طیور و ابزيان. دانشگاه کرمان

. تاثیر سطوح مختلف کنجاله تخم پنبه به همراه سیلي مارين بر عملکرد جوجه هاي 1397، نهیرات محمدرضا.    محمدرضا قربانيساالري سمیه،   .21
 . دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعي خوزستان. اولین همايش ملي علوم کشاورزي و زيست محیطي ايرانگوشتي. 

برزگر حسن،   .22 نسیم،  قربانيدهقان،  متانولي پرچم زعفران. 1397.  محمدرضا  اکسیداني عصاره  آنتي  فعالیت  ارزيابي  علوم    .  اولین همايش ملي 
 . دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعي خوزستان. کشاورزي و زيست محیطي ايران

 هاي¬ر سطوح مختلف عصاره برگ پسته وحشي بر خواص کیفي گوشت جوجهتاثی.  1397،  طاطار ا. و برزگر ح.    محمدرضا قرباني کردزنگنه ص.،   .23
 . دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعي خوزستان. اولین همايش ملي علوم کشاورزي و زيست محیطي ايران. يگوشت
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( بدنبال مسمومیت Salvia officinalisتاثیر استفاده از عصاره مريم گلي ).  1397.  محمدرضا قربانيو  مرتضايي ه.، ممويي م.، عرفاني مجد ن.   .24
 تجربي با مس بر بازده انرژي و پروتئین در بلدرچین ژاپني هشتمین کنگره علوم دامي ايران. دانشگاه کردستان. 

لکرد تاثیر سطوح مختلف پسماند روغن کشي بادام شیرين بر عم.  1397.محمدرضا قربانيمرادي يگانه ز.، ساالري س.، میرزاده خ.، ساري م. و   .25
 . هشتمین کنگره علوم دامي ايران. دانشگاه کردستان.  جوجه هاي گوشتي

بهبود عملکرد مرغان تخمگذار پرورش يافته در شرايط تنش حرارتي با استفاده از جايگین  .  1395.  محمدرضا قربانينظري م.، ساالري س. و   .26
 بوشهربتائین جیره با متیونین. پنجمین همايش ملي کشاورزي، ابزيان و غذا. 

بر عملکرد و خصوصیات الشه    Genikanبررسي اثر سطوح مختلف مخمر تجاري.  1397. و اکبريان ع. .محمدرضا قربانيعبدعلي ل. طاطار ا.،   .27
 . دومین همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي. دانشگاه بیرجند.بلدرچین ژاپني

اثرات تغذيه اي سطوح مختلف نانواکسید مس بر فراسنجه هاي خوني و  .  1397و ساالري سمیه .  محمدرضا قربانيدلداده عبد نبي، طاطار احمد،   .28
  . دومین همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي. دانشگاه بیرجند.خصوصیات استخوان درشت ني جوجه هاي گوشتي

در جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با    70ررسي بیان ژن پروتئین شوک حرارتي  . ب1396.  محمدرضا قربانيم. و    ربیعه مولود، روشنفکر، ه. نظري .29
. کنفرانس بین المللي علوم کشاورزي، گیاهان داوريي و طب سنتي.  ، عصاره ي گیاه خرفه وپسته ي وحشي تحت استرس گرمايي E ويتامین

 دانشگاه پیام نور خراسان رضوي.

 . فرصت ها و تهديدهاي پیش روي صنعت طیور ايران. پدافند غیر عامل. الکترونیکي. دانشگاه رامین.1395. نيمحمدرضا قربا .30

هاي گوشتي. هفتمین کنگره علوم دامي . تاثیر استفاده از کنجاله سیاه دانه بر سیستم ايمني جوجه1395، ولي پوريان، سلیماني .  محمدرضا قرباني .31
 ايران. تهران. 

اي سطوح مختلف نانو اکسید مس بر خصوصیات . بررسي تاثیرات تغذيه1395و ساالري سمیه.    قرباني محمدرضابي، طاطار احمد،  دلداده عبد ن .32
 هاي غذايي. تهران. هاي گوشتي. دومین همايش و نمايشگاه تخصصي روشهاي افزايش ماندگاري فراوردهالشه جوجه

اي پرلیت . اثرات دانه بندي و سطوح مختلف تغذيه1395، ساالري سمیه و طغیاني مهدي.    محمدرضا قربانيکسايي زاده رامین، طاطار احمد،   .33
هاي غذايي.  دومین همايش و نمايشگاه تخصصي روشهاي افزايش ماندگاري فراوردههاي گوشتي.  هاي بیوشیمیايي خون جوجهزنجان بر فراسنجه

   تهران.

کريم. اولین همايش ملي رهیافتهاي علوم کشاورزي در پرتو قران. دانشگاه   قرآن در پرندگان  . اهمیت1394، جمالي، خلیلي .حمدرضا قربانيم .34
 رامین.

کشاورزي در کريم. اولین همايش ملي رهیافتهاي علوم   قرآن منظر از بلدرچین گوشت غذايي  . اهمیت1394، خلیلي، جمالي .  قرباني محمد رضا .35
 پرتو قران. دانشگاه رامین.

 دامپروي . سومین همايش ملي فناوري نانو. اراک. صنعت فراروي فرصتي فناوري، . نانو1394. قرباني محمد رضا .36

اسنجه هاي . تاثیر پروبیوتیک )پروتکسین( و آنتي بیوتیک )ويرجینامايسین( بر فر1394.  قرباني محمد رضاپورانیان ،چاجي، نصیري، محمدآبادي و   .37
 First international congress of healthy agriculture, healthy nutritionو کلسترول در جنس ماده بلدرچین ژاپني.  LDL, HDLخوني  

and sane society .تهران . 

  .ر تحت شرايط دمايي باالتاثیر پودر خرفه بر عملکرد مرغان تخمگذا.  1393.    ، طاطار، ساالري و چاجيقرباني محمد رضا  محمدرضا جمالي،   .38
 . تهران.دومین همايش ملي پژوهش هاي کاربردي در علوم کشاورزي

 و تخمگذار مرغ ايمني سیستم بر خرفه عصاره مختلف سطوح تاثیر.  1393.    ، طاطار، ساالري و چاجي  قرباني محمد رضا محمدرضا جمالي،   .39
 . اهواز. کنفرانس ملي علوم و مهندسي محیط زيست. ها بیوتیک آنتي از ناشي  محیطي زيست هاي آلودگي کاهش

 تحت تخمگذار مرغ ايمني سیستم بر خرفه گیاه پودر مختلف سطوح تأثیر.  1393.    ، طاطار، ساالري و چاجي  قرباني محمد رضامحمدرضا جمالي،   .40

 .  ايران اولین کنگره سراسري فناوريهاي نوين .باال دمايي شرايط 

 يافته پرورش تخمگذار مرغان مرغ تخم کیفي صفات بر خرفه گیاه تأثیر.  1393.    ، طاطار، ساالري و چاجي  قرباني محمد رضامحمدرضا جمالي،   .41

 .  ايران اولین کنگره سراسري فناوريهاي نوين .باال دمايي شرايط  در

تغییرات اکسیداسیون گوشت جوجه.  1393.قرباني محمد رضاناصحي،   .42 با عصاره و پودر گیاه دارويي خرفه طي مدت  بررسي  تغذيه شده  هاي 
 . سومین همايش ملي علوم و صنايع غذايي. قوچان. نگهداري

بررسي روش هاي مختلف تولک بري بر تغییرات غلظت فراسنجه هاي لیپیدي خون مرغ .  1393و ساري .    قرباني محمد رضامرادپور ، ساالري،   .43
 . دومین همايش ملي پژوهشهاي کاربردي در علوم کشاورزي. تهران هاي تخمگذار در شرايط گرمايي خوزستان

. اولین کنگره سراسري  ري بر عملکرد مرغان تخمگذارتاثیر روش هاي مختلف تولک ب.  1393و ساري .    قرباني محمد رضامرادپور ، ساالري،   .44
 فناوري هاي نوين ايران. الکترونیکي. 



8 

 

. استفاده از گیاهان دارويي جهت بهبود کیفیت و سالمت تولیدات طیور. چهارمین همايش ملي 1393.    قرباني محمد رضا محمدرضا جمالي،   .45
 کشاورزي ، آبزيان و غذا. بوشهر. 

بز. اولین همايش سراسري   در پروالکتین ژن چندشکلي . بررسي1392.  قرباني محمد رضاضي، هدايت اهلل روشنفکر و  میترا عزيزيان، جمال فیا .46
 کشاورزي و منابع طبیعي پايدار. تهران. 

 دينج بزهاي در پروالکتین ژن پنج اگزون چندشکلي . بررسي3139.قرباني محمد رضامیترا عزيزيان، جمال فیاضي، هدايت اهلل روشنفکر و   .47

 . ششمین کنگره علوم دامي ايران. تبريز. PCR – SSCPروش  از استفاده با خوزستان استان

و   .48 چاجي   ، میرزاده  محمدآبادي  طاهره  رضازارعي،  محمد  تاثیر1392.  قرباني   ايمني سیستم پارامترهاي برخي بر  پونه پودر مختلف سطوح . 

 ژاپني . همايش ملي بهداشت و پرورش دام طیور. شیراز   هايبلدرچین

 و نر ژاپني هايبلدرچین تناسلي دستگاه بر پونه پودر حاوي هايجیره . اثر1392 .قرباني محمد رضازارعي، طاهره محمدآبادي میرزاده ، چاجي و  .49
 ماده.  همايش ملي بهداشت و پرورش دام طیور. شیراز. 

 برخي بر شیرازي آويشن پودر حاوي جیرههاي . اثر1392  .قرباني محمد رضاوکیلي و   طباطبايي آبادي، صالحابولوردي، چاجي، طاهره محمد .50

 ژاپني. همايش ملي بهداشت و پرورش دام طیور. شیراز.  بلدرچینهاي  ايمني سیستم پارامترهاي

 دستگاه بر شیرازي آويشن پودر مختلف سطوح تاثیر.  1392  .قرباني محمد رضا  وکیلي و طباطبايي ابولوردي، چاجي، طاهره محمدآبادي، صالح .51

 ماده. همايش ملي بهداشت و پرورش دام طیور. شیراز.  و نر ژاپني بلدرچینهاي تناسلي

 کاهش   هاي گوشتي بر هاي جوجهدر جیره  هاي فیتاز وگريندازيمآنزيماستفاده از  تاثیر    .1392.    و نجفقلي دبیري  جمال فیاضي،  قرباني محمد رضا  .52
چالش ها و راهکارها. دانشگاه کشاورزي و منابع  همايش ملي آالينده هاي کشاورزي و سالمت غذايي،تجمع برخي عناصر معدني در فضوالت. 

 طبیعي رامین خوزستان. 

ي جهت کاهش آلودگي زيست محیطي ناشي از دامپروري. ا. گیاهان دارويي گزينه1392.    فاطمه خلیالويمحمدرضا جمالي و    ،  قرباني محمد رضا .53
 چالش ها و راهکارها. دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعي رامین خوزستان.  همايش ملي آالينده هاي کشاورزي و سالمت غذايي،

. استفاده از بیوفیلتر براي تصفیه هواي خروجي از مرغداريها. همايش ملي آالينده  1392و محمدرضا جمالي .    فاطمه خلیالوي  ،  قرباني محمد رضا .54
 چالش ها و راهکارها. دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعي رامین خوزستان.  هاي کشاورزي و سالمت غذايي،

. بررسي اثرات ژن پروالکتین در بز. همايش ملي بهداشت و پرورش  1392.  قرباني محمد رضامیترا عزيزيان، جمال فیاضي، هدايت اهلل روشنفکر و   .55
 دام و طیور. شیراز. 

. بررسي تاثیر سطوح مختلف اسانس زيره سبز روي اجزائ الشه بلدرچین 1392.  قرباني محمد رضابهداروندي، بوجارپور، روشنفکر، محمد ابادي و   .56
 . کرمان. ژاپني. دومین سمینار ملي مديريت پرورش دام و طیور 

. بررسي تاثیر سطوح مختلف اسانس زيره سبز روي عملکرد و برخي  1392.  قرباني محمد رضابهداروندي، بوجارپور، روشنفکر، محمد ابادي و   .57
 دومین سمینار ملي مديريت پرورش دام و طیور. کرمان.   فراسنجه هاي خوني بلدرچین ژاپني.

تاثیر سطوح مختلف   .1392.  سید صالح طباطبايي    و  سیدرضا فاطمي طباطبايي،  ، جمال فیاضي، محمد بوجارپور، منصور میاحي  قرباني محمد رضا .58
 پودر گیاه خرفه بر پاسخهاي ايمني جوجه هاي گوشتي. همايش ملي دام و طیور شمال کشور. ساري.

تاثیر استفاده از    .1392.  ح طباطبايي  سید صال  و  سیدرضا فاطمي طباطبايي،  ، محمد بوجارپور، منصور میاحي، جمال فیاضي  قرباني محمد رضا .59
 پودر خرفه بر جمعیت میکروبي سکوم جوجه هاي گوشتي. همايش ملي دام و طیور شمال کشور. ساري.

اثر اسیدهاي چرب با چند پیوند دوگانه بر رشد رويان  .  1391.  قرباني محمد رضاسیروس قائدي، خلیل میرزاده، صالح طباطبايي، مرتضي چاجي و   .60
 د تولید مثلي مرغ مادر. دومین کنفرانس صنعت طیور کشور. قم.و عملکر

تاثیر گیاه خرفه بر   .1391. سید صالح طباطبايي  و سیدرضا فاطمي طباطبايي، ، محمد بوجارپور، منصور میاحي، جمال فیاضي قرباني محمد رضا .61
 هاي گوشتي. دومین کنفرانس صنعت طیور کشور. قم.خصوصیات الشه جوجه

تاثیر گیاه خرفه بر   .1391.  سید صالح طباطبايي    و  سیدرضا فاطمي طباطبايي  ،  ، محمد بوجارپور، منصور میاحي، جمال فیاضي  قرباني محمد رضا .62
 . دومین کنفرانس صنعت طیور کشور. قم.هاي گوشتيعملکرد جوجه

. دومین کنفرانس صنعت طیور    هاي کمپوست از تلفات مرغداريیهته .  1391.    اله ابراهیمي و روح   ، علي آقايي، امیر جافريان  قرباني محمد رضا .63
 کشور. قم. 

اثر مکمل روي و بتائین جايگزين شده با درصدي از متیونین بر  .1391رادپور .  و فاطمه ثعلبي قرباني محمد رضاسمیه ساالري، محمود نظري،  .64
 . اصفهان.   ن کنگره علوم دامي ايران. پنجمیتنش گرمايي متابولیتهاي سرم خون مرغهاي تخمگذار در شرايط 

. تاثیر تنش بر فراهمي منابع بیولوژيک سلول. نخستین سمینار ملي مديريت پرورش 1390.  قرباني محمد رضاروح اله ابراهیمي، ساري محسن و   .65
 دام و طیور در مناطق گرمسیري. کرمان. 
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ارزيابي مکمل روي و بتائین جايگزين شده با درصدي از متیونین بر  .  1390.    و فاطمه ثعلبي  قرباني محمد رضاسمیه ساالري،  محمود نظري،   .66
 . نخستین سمینار ملي مديريت پرورش دام و طیور در مناطق گرمسیري. کرمان.تنش گرمايي  کیفیت تخم مرغ و عملکرد مرغ تخمگذار در شرايط

بري اجباري هاي مختلف تولک. بررسي روش 1390.  ي و روح اله ابراهیم، خلیل عالمي سعید، طاهره محمد آبادي ،سمیه ساالر  قرباني محمد رضا .67
 بر صفات کیفي تخم مرغ مرغان تخمگذار تحت تنش گرمايي. نخستین سمینار ملي مديريت پرورش دام و طیور در مناطق گرمسیري. کرمان.

تغییرلت عیار پادتن سرم خون بر ضد واکسن بیماري    .1390، سمیه ديباوند، نجمه معتمد و الهام ملکي .    قرباني محمد رضامنصور میاحي،   .68
 نیوکاسل در گله تخمگذار  در شرايط آب و هوايي گرم. نخستین کنفرانس علمي، تخصصي صنعت طیور کشور. قم.

وت دانه کامل  . تاثیر سطوح متفا1389.  قرباني محمد رضاسمیه ساالري،حسن نصیري مقدم، جواد آرشامي، ابئالقاسم گلیان، محسن ساري و   .69
آفتابگردان بر فراسنجه هاي ايمني جوجه هاي گوشتي . شانزدهمین کنفرانس سراسري و چهارمین کنفرانس بین المللي زيست شناسي ايران.  

 فردوسي مشهد.

داري عشاير شمال . سیماي اقتصاد کنوني و توسعه پايدار دام1388.  قرباني محمد رضاجافريان، امیر، محمد تقي بیگي نصیري، جمال فیاضي و   .70
 خوزستان. نخستین همايش ملي توسعه پايدار روستايي. دانشگاه رازي کرمانشاه. 

آوري هسته خرما و استفاده از آن در تغذيه طیور. سومین همايش . ا مروري بر روشهاي مختلف عمل1387، جمال فیاضي .    قرباني محمد رضا .71
 شور. دانشگاه کردستان. هاي کشاورزي و منابع طبیعي غرب کاي يافتهمنطقه

. يمني و حفاظت از منابع ژنتیکي حیوانات اهلي راهکاري براي مقابله با اگروتروريسم .  1387. قرباني محمد رضاجمال فیاضي،سعید مختارزاده،   .72
 کنفرانس تهديدات و امنیت زيستي در کشور. هتل المپیک. 

الکترولیتي بر عملکرد مرغان لگهورن سفید تحت تنش گرمايي. سومین همايش    . بررسي تاثیر تعادل1387، جمال فیاضي.    قرباني محمد رضا  .73
 هاي کشاورزي و منابع طبیعي غرب کشور. دانشگاه کردستان. اي يافتهمنطقه

ره علوم  هاي گوشتي. سومین کنگهاي حاوي کنجاله کلزا بر عملکرد جوجه. تاثیر آنزيم فیتاز در جیره1378، فیاضي، دبیري.    قرباني محمد رضا .74
 دامي و آبزيان کشور. دانشگاه فردوسي مشهد. 
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 )ارشد و دکتری( راهنمایی پایان نامه تحصیالت تکمیلی -ج
صفات  برهاي حاوي منابع مختلف چربي اشباع وغیراشباع درجیره  Eاثرات استفاده از تفاله انگور و مقايسه آن با ويتامین . 1394 کريم قرباني .1

 ( ، مشترک گوشتي )دکتريهاياکسیداني سرم  و ريخت شناسي روده جوجهآنتيخون، فعالیت هاي بیوشیمیاييفراسنجه ،يعملکرد
تأثیر سطوح مختلف نانو    در جیره بلدرچین مادر و بررسي 6-امگا و 3-امگاچرب  يدهایاس مناسب نسبت نییتع .1394 .يمحمدرضا جمال .2

 مادر ژاپني)دکتري( بر عملکرد بلدرچین  غیراشباع چرب اسیدهاي هاي حاويدر جیره Eلیپوزم ويتامین 
 )کارشناسي ارشد( يگوشت يهابر عملکرد جوجه بر پايه گندم يهارهیدر ج هسته خرماپودر از استفاده  ریتاث . 1398. پري ارزانش .3

 (، مشترک)کارشناسي ارشد تاثیر  غالف درخت کهورو فراوري شده در تغذيه بلدرچین ژاپني . 1397.جواد نواصر .4

)کارشناسي  يگوشت يهاسکوم جوجه  ي کروبیم تیجو بر عملکرد و جمع يحاو يهارهیدر ج ریپودر ساز استفاده  ریتاث. 1396. لیال محمدي .5
 ارشد(

 )کارشناسي ارشد( تاثیر سطوح مختلف میوه گیاه پنج انگشت بر عملکرد مرغان تخمگذار .1396ندا فتحي.  .6

)کارشناسي يي. تحت تنش گرما يگوشت يهابر عملکرد جوجه  انهياسانس راز ونیسطوح مختلف نانو امولس ریتاث  .1395 .میرزايي، حديث .7
 ارشد(

ي  تغذيه شده باجیره برپايه يگوشت هايبر عملکرد جوجه خکیم اهیاسانس گ ونیسطوح مختلف  نانو امولساثر. 1395. نوري، معصومه .8
 )کارشناسي ارشد(گندم

( بر عملکرد وکیفیت تخم، مرغان تخمگذار در سیکل دوم  graecum L-Trigonella foenumتاثیر شنبلیله ). 1394. خلیلي ، سولماز .9
 )کارشناسي ارشد(تولید

 )کارشناسي ارشد( .بر عملکرد جوجه گوشتي تحت تنش حرارتي Eسته وحشي و ويتامین تأثیر عصاره پ.  1394 ابدالي  سارا. .10

ني و  هاي خوني، خصوصیات استخوان درشت اي سطوح مختلف نانواکسید مس بر عملکرد، فراسنجهاثرات تغذيه. 1393. ، عبدنبي دلداده .11
 )کارشناسي ارشد(  هاي گوشتيفضوالت جوجه

با رفاه    هاي مرتبطبرعملکرد، صفات الشه و فراسنجه و آنتي بیوتیک عصاره برگ پسته وحشيسطوح مختلف تاثیر .1393 .صادق ،کرد زنگنه .12
 )کارشناسي ارشد(  هاي گوشتيجوجه

ي هاتاثیر شیرين بیان و پروبیوتیک بر عملکرد، صفات الشه، خصوصیات فضوالت و فراسنجه هاي مرتبط با رفاه  جوجه .  1393. ندارشیدي،  .13
 )کارشناسي ارشد(گوشتي در شرايط پرورشي با تراکم باال 

هاي بیوشیمیايي خون، صفات الشه و  اي پرلیت زنجان بر عملکرد، فراسنجهبندي و سطوح مختلف تغذيهاثرات دانه . 1393. کسايي، رامین .14
 (، مشترک)کارشناسي ارشدهاي گوشتي ني جوجهاستخوان درشت

تاثیر خرفه بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ و جمعیت میکروبي سکوم مرغان تخمگذار تحت تنش گرمايي  . 1392.  جمالي، محمدرضا .15
 (، مشترک)کارشناسي ارشد

بررسي اثرات تغذيه اي پروبیوتیک، پري بیوتیک و مخلوط آنها بر عملکرد، پاسخ ايمني، خصوصیات استخوان  . 1392. مهري خواه، مهدي .16
 (، مشترکارشناسي ارشد. )کدرشت ني و فضوالت دفعي در بلدرچین

 (، مشترک. )کارشناسي ارشدبررسي روشهاي مختلف تولکبري اجباري در مرغان تخمگذار در شرايط دمايي باال.  1392. مرادپور، زينب .17
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 عناوین طرح های تحقیقاتی -د
در جیره بر عملکرد، صفات کیفي تخم مرغ، محتواي    E(.تاثیر استفاده از نانولیپوزوم ويتامین  1398. محمد نوشاد. بیگزاده )محمدرضا قرباني .1

   دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعي خوزستان.. زرده تخم مرغان تخمگذار  Eويتامین 

در جیره بر عملکرد، صفات کیفي تخم مرغ،    Dولیپوزوم ويتامین  (.تاثیر استفاده از نان 1397. محمد نوشاد. میرزايي حديث )محمدرضا قرباني .2
   دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعي خوزستان. . زرده تخم مرغان تخمگذار   Dمحتواي ويتامین 

کشاورزي و اي هسته خرما . دانشگاه  هاي مختلف عمل آوري بر ارزش تغذيه. تأثیر روش   محمد ابادي و میرزايي حديث.  محمدرضا قرباني .3
 منابع طبیعي خوزستان. 

(. تاثیر استفاده از پروبیوتیک در جیره هاي با سطوح مختلف انرژي و مواد مغذي  1396. میرزايي حديث و سودابه پرهیزگار )محمدرضا قرباني .4
 دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعي خوزستان. . بر عملکرد و صفات کیفي تخم مرغ مرغان تخمگذار

نهیرات.    قرباني  محمدرضا  ساالري. .5 تخم.  1395و  به همراه سیلي تاثیر سطوح مختلف کنجاله  استخوان  پنبه  بر عملکرد، خصوصیات  مارين 
 دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعي خوزستان. . هاي گوشتيهاي خوني جوجه ني و برخي فراسنجه رشت ظ

  در(  .Conocarpus ereticus L)  کونوکارپوس  گیاه  هاي ثانويهکاربرد متابولیتامکان   بررسي  .1395.  محمد رضا قرباني رجب پور، ابدالي و   .6
 . دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعي خوزستان. آفات کنترل

محاسبه کارايي فني واحدهاي پرورش مرغ گوشتي با برآورد تابع مرز تصادفي. دانشگاه کشاورزي و   .  محمدرضا قربانيو    عباس  عبدشاهي .7
 عي رامین خوزستان. منابع طبی

بر عملکرد    تأثیر سطوح آن در جیره  . براورد ارزش تغذيه اي کنجاله سیاه دانه و بررسيو سلیماني  ، طاطار، ساالري و خلیلي  محمدرضا قرباني .8
 هاي گوشتي و مرغان تخمگذار. طرح مشترک با شرکت گیاه اسانس گرگان.جوجه

تاثیر عصاره خرفه و پروبیوتیک بر عملکرد، صفات الشه، خصوصیات فضوالت و فراسنجه  .  1395، طاطار، جمالي، کرد زنگنه .    محمدرضا قرباني .9
 دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعي خوزستان.هاي گوشتي در شرايط پرورشي با تراکم باال. هاي مرتبط با رفاه  جوجه 

  .تخمگذار  يکامل بر عملکرد مرغها  يخرما  عاتي بررسي اثر سطوح مختلف پودر ضا.    3941.  ، اقايي و ساالري و جمالي  محمدرضا قرباني .10
 دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعي خوزستان. 

. بررسي روشهاي مختلف تولک بري در سیستم پرورش قفس بر عملکرد تولیدي و صفات کیفي 1393،  اقايي .  محمدرضا قربانيساالري ،   .11
 نشگاه کشاورزي و منابع طبیعي خوزستان. تخم مرغ مرغان تخمگذار. دا

. اثر مکمل روي و بتائین جايگزين شده با درصدي از متیونین بر عملکرد و متابولیتهاي سرم خون  1393.   محمدرضا قرباني نظري، ساالري ،   .12
 مرغهاي تخمگذار در شرايط تنش گرمايي. دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعي خوزستان  

دانشگاه کشاورزي و اندازه گیري ترکیبات فنلي و توان انتي اکسیداني عصاره هاي مختلف خرفه.  .1392مهدي ابراهیمي . و  محمدرضا قرباني .13
 منابع طبیعي خوزستان 

گذار و مدل سازي آن تحت تنش گرمايي. دانشگاه کشاورزي و  هاي تخمبررسي منحني رشد نیمچه .  1392.    محمدرضا قربانيجمال فیاضي،   .14
 رامین خوزستان.  منابع طبیعي

هاي هاي حاوي کنجاله کلزا بر عملکرد جوجه آنزيم در جیره استفاده از دونوع  تاثیر  .  1386، جمال فیاضي، نجفقلي دبیري .    محمدرضا قرباني .15
 . دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعي خوزستان گوشتي

گذار تحت تنش گرمايي. دانشگاه بیکربنات سديم بر عملکرد تولید مرغان تخمتاثیر  .  1386، نجفقلي دبیري.  محمدرضا قربانيجمال فیاضي،   .16
 . کشاورزي و منابع طبیعي خوزستان


