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مقاالت چاپ شده در وشریات بیه المللی
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مقاالت چاپ شده در وشریات داخلی
 اثس ىٌٍّطیً و اضاٌص آویغً و دارچیً ةس كاةهیث ُضو. ىحطً داٌظ ىطگسان، ضیر غهیسضا وکیهی،ةِشاد دسىی
 ججشیَ پزیسی عکيتَ ای ىاده دغک و پسوجئیً دام ةسدی ىّاد دّراکی و ىحاةّنیث ُای پالضيای،ىّاد ىغزی
.)1394( 11 ،6 . پژوُغِای جّنیرات داىی.ًگاوُای ٌس ُهغحای
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ةِشاد دسىی ،ضیر غهیسضا وکیهی ،ىحطً داٌظ ىطگسان .اثس ةسدی اضاٌصُای گیاُی ةس ججشیَ پزیسی ىّاد
دّراکی ،كاةهیث ُضو ىّاد ىغزی و غيهکسد گّضانَُای پسواری ُهغحایً.)1393( 4 ،24 .
ةِشاد دسىی ،غهی اکتس دادم ،احير افضم زاده و ىحير غهی ٌّروزیان .جسکیب عیيیایی ،كاةهیث ُضو و ججشیَ
پزیسی جفانَ گم ىحيری و جاثیس آن ةس جػادل ازت در ٌغذّارکٍٍرگان .جّنیرات داىی.)1390( 2 ،13 .

همایشهای بیه المللی
Khorrami, B; Castillo-Lopez, E; Ricci S; Rivera-Chacon, R; Petri, R.M; Zebeli Q. (2020):
Effect of diet transition and duration on a high-grain ration on faecal pH and particle size
distribution in dairy cows. 54--24th Congress of the European College of Veterinary and
Comparative Nutrition; Sep 17-19, 2020; Utad, Portugal.



B. Khorrami, A. R. Vakili, M. Danesh Mesgaran and M. Rad. Medicinal plant Essential oils
reduce ruminal and fecal Escherichia coli O157:H7 population in beef cattle. 4th National
Congress on Medicinal Plants. 2015.



همایشهای داخلی













ةِشاد دسىی ،ضیر غهیسضا وکیهی ،ىحطً داٌظ ىطگسان .جاثیس ىکيم ٌيّدن ىٌٍّطیً و اضاٌطِای گیاُی در
جیسه ةس جغییسات روزاٌَ  pHو غهظث ٌیحسوژن آىٌّیاکی عکيتَ گاوُای ٌس ُهغحایً .عغيیً کٍگسه غهّم داىی
کغّر ،جتسیش.1393 .
ضیر غهیسضا وکیهی ،ةِشاد دسىی ،ىحطً داٌظ ىطگسان و احطان پسٌر .جاثیس اضاٌص ُای گیاُی آویغً و
دارچیً ةس غيهکسد ،ىحاةّنیث ُای دّن و فساضٍجَ ُای جذيیسی عکيتَ ای گّضانَ ُای پسواری جغزیَ عره ةا
جیسه ُای حاوی ىّاد ىحساکو ةاال .پٍجيیً کٍگسه غهّم داىی کغّر ،اؼفِان.1391 .
ى سجضی حطیٍی غفاری ،غترانيٍؽّر ظِياضتی ،غتاضػهی ٌاؼسیان ،ىحير دّروش ،ضیر غهیسضا وکیهی ،ةِشاد
دسىی و ىحير ُادی اغظيی .اثس اضحفاده از پّضحَ پطحَ و پهی اجیهً گهیکّل در جیسه ُای حاوی روغً ىاُی ةس
جسکیب اضیرُای چسب عیس ةشُای ضاًٌ .پٍجيیً کٍگسه غهّم داىی کغّر ،اؼفِان.1391 .
ىسجضی حطیٍی غفاری ،غترانيٍؽّر ظِياضتی ،غتاضػهی ٌاؼسیان ،ىحير دّروش ،ضیر غهیسضا وکیهی ،ةِشاد
دسىی و ىحير ُادی اغظيی .اثس اضحفاده از پّضحَ پطحَ و پهی اجیهً گهیکّل در جیسه ُای حاوی روغً ىاُی ةس
ىحاةّنیث ُای دّن ،جّنیر و جسکیب عیس ةشُای ضاًٌ .پٍجيیً کٍگسه غهّم داىی کغّر ،اؼفِان.1391 .
ةِشاد دسىی ،غهی اکتس دادم ،حطً فضائهی و احير افضم زاده .جػییً ارزش غزایی جفانَ گم ىحيری ةا اضحفاده از
روش جّنیر گاز و ضیطحو کسةُّیررات و پسوجئیً دانػ کّرٌم .چِارىیً کٍگسه غهّم داىی کغّر ،کسج.1389 .
ةِشاد دسىی ،غهی اکتس دادم ،حطً فضائهی و احير افضم زاده .جػییً كاةهیث ُضو و ججشیَ پزیسی جفانَ گم
ىحيری ةا روش ُای  in vivoو  .in situچِارىیً کٍگسه غهّم داىی کغّر ،کسج.1389 .
اةّانلاضو زٌّری ،ىحطً آةطاالن و ةِشاد دسىی .جاثیس ضعّح ىذحهف پٍتَ داٌَ ضانو ةس فساواٌی اٌّاع ديم ُای
روده ةاریک ةسه ُای ٌس پسواری غسةی .چِارىیً کٍگسه غهّم داىی کغّر ،کسج.1389 .
ةِشاد دسىی ،حطً فضائهی و ضیر ىحير ضادات ةیرگهی .اثس اضحفاده از ةلایای گالب گیسی در جیسه غزایی گّضانَ
ُای ٌس پسواری .ضّىیً کٍگسه غهّم داىی کغّر ،ىغِر.1387 .
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طرح های پژوهشی
Optimization of rumen microbiota and rumen microbial fermentation of ruminants using
innovative feeding strategies. Institute of Animal Nutrition and Functional Plant
Compounds, University of Veterinary Medicine Vienna. Funded by: Christian Doppler
Forschungsgesellschaft, Sensengasse 1, 1090 Wien, Austria. 2019 - 2020.



Investigating the effects total replacement of grains and oil seeds from by-products in cattle
feeding. Institute of Animal Nutrition and Functional Plant Compounds, University of
Veterinary Medicine Vienna. Funded by: Austrian Federal Ministry of Agriculture, Forestry,
Environment and Water Management (Vienna, Austria). May 2014 - Sept 2014.



Effects of feeding phytobiotics under sub-acute rumen acidosis conditions in vitro. Institute
of Animal Nutrition and Functional Plant Compounds, University of Veterinary Medicine
Vienna. March 2014 - May 2014











اثس ىٍتع کاجیّن ةس غيهکسد عیسدُی و جغییسات پسوفایم اضیرُای چسب عیس در عسایط افث چسةی عیس .داٌغگاه
فسدوضی ىغِرُ .يکار ظسح.1397 .
اثس ادحالف کاجیّن – آٌیّن جیسه و ىٍتع پسوجئیً در دوره اٌحظار زایيان ةس وضػیث ىّاد ىػرٌی ،غيهکسد و ىحاةّنیث
ُای اٌسژی گاو عیسیُ .هریٍگ آضحان كرس رضّی .ىجسی ظسح.1396 .
ىعانػَ اضحفاده از ىٍاةع ٌيک ُای ىٍیشیيی و ضریيی ةس کٍحسل  pHعکيتَ و ضٍحش چسةی عیس در گاوُای عیسی
جغزیَ عره ةا ىّاد ىحساکو ةاال .داٌغگاه فسدوضی ىغِر .ىجسی ظسح.1395 .
جاثیس اضحفاده از ةافسُا و آنکاالیشرُا ةس کٍحسل  pHعکيتَ گاوُای عیسی ُهغحایً .داٌغگاه فسدوضی ىغِر .ىجسی
ظسح.1394 .
ةسرضی اثسات ىحؽّالت فسغی کغاورزی حاوی جسکیتات فٍّنیک ةس غٍی ضازی عیس .داٌغگاه فسدوضی ىغِرُ .يکار
ظسح.1392 .
جاثیس ىٌٍّطیً و اضاٌص گیاه آویغً و دارچیً ةس جيػیث ةاکحسی  Escherichia coli O157:Hدر گّضانَ ُای
جغزیَ عره ةا ىلادیس ةاالی ىّاد ىحساکو .داٌغگاه فسدوضی ىغِرُ .يکار ظسح.1390 .
جػییً ارزش غزایی ةلایای کارداٌجات غؽاره گیسی در جغزیَ دام .ىّضطَ جحلیلات غهّم داىی کغّرُ .يکار ظسح.
.1387

فعالیت های اجرایی





عسکث داٌظ ةٍیان پایا جغزیَ ةیِق .ىریس جحلیق و جّضػَ ،1398/06/31 ،1394/04/21 .ایسان ،ىغِر.
ىریسیث اىّر دام جِاد کغاورزی .کارعٍاس ىطئّل ظسح ُای داىی ،1389/07/08 ،1388/10/08 .ایسان ،ةجٍّرد
عسکث جػاوٌی ظساحان ضتش .ىررس کالس ُای جسویجی -آىّزعی ،1387/12/29 ،1386/08/01 .ایسان ،جِسان.
کاٌّن ُياٍُگی جغکهِای ةذظ کغاورزی اضحان جِسان .کارعٍاس ارعر و ىغاور ةذظ اىّر داىی،1385/11/01 .
 ،1386/11/01ایسان ،جِسان.
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تجربیات بیه المللی



دوره پطادکحسی ،داٌغگاه داىپشعکی ویً ،1398-1399 ،ویً ،اجسیظ.
دوره فسؼث ىعانػاجی دوره دکحسی ،داٌغگاه داىپشعکی ویً ،1392-1393 ،ویً ،اجسیظ.

ثبت اختراع


ىکيم کٍحسل کٍٍره جذيیس ،عياره ضسیال 016009 :انف ،89/عياره ثتث ادحساع ،89380 :جاریخ ثتث ادحساع:
.1395/05/03

شرکت در همایش های ملی و بیه المللی
24th Congress of the European College of Veterinary and Comparative Nutrition; Sep 1719, 2020; Utad, Portugal.









چِارىیً کٍگسه ىهی گیاُان دارویی .ىسکش ُيایظ ُای رازی ،ایسان ،جِسان.1394 .
عغيیً کٍگسه غهّم داىی کغّر ،داٌغگاه جتسیش ،ایسان ،جتسیش.1393 .
چِارىیً ُيایظ اٌجيً ُهغحایً ایسان ،ضازىان پژوُغِای غهيی و ؼٍػحی ایسان ،ایسان ،جِسان.1392 .
پٍجيیً کٍگسه غهّم داىی کغّر ،داٌغگاه ؼٍػحی اؼفِان ،ایسان ،اؼفِان.1391 .
چِارىیً کٍگسه غهّم داىی کغّر ،پسدیص کغاورزی و ىٍاةع ظتیػی داٌغگاه جِسان ،ایسان ،کسج.1389 .
ضّىیً کٍگسه غهّم داىی کغّر ،داٌغگاه فسدوضی ىغِر ،ایسان ،ىغِر.1387 .

عضویت در مجامع ملی و بیه المللی






پارک غهو و فٍاوری دساضان ،غضّ ،ىهی.1394 ،
ىسکش رعر واحرُای فٍاوری داٌغگاه فسدوضی ىغِر ،ىریس جحلیق و جّضػَ عسکث داٌظ ةٍیان پایا جغزیَ ةیِق ،ىهی،
.1393
ضازىان ةطیج غهيی ،پژوُغی و فٍاوری دساضان عيانی ،غضّ ،ىهی.1392 ،
اٌجيً غهيی غهّم داىی ایسان ،غضّ ،ىهی.1391 ،
ضازىان ٌظام ىٍِرضی کغاورزی و ىٍاةع ظتیػی دساضان عيانی ،غضّ ،ىهی.1386 ،
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