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پسته سیلو شده بر روی تجزيه پذيری ماده خشک ،کشور
قابلیت هضم ماده آلی و برآورد انرژی متابولیسمی
بههه دو روش آزمايشههگاهی تیلههی و تههری و گههاز
تست).

دانشگاه فردوسی

تعیین ارزش غذايی و تجزيه پذيری ماده خشک و سومین کنگره علوم دامی
پروتئین خام پوسته پسته خشک شده و مقايسهه آن کشور
با يونجه و کاه گندم

دانشگاه فردوسی
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دانشگاه فردوسی
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ترکیبات فنولی ،تهانن کهل و تهانن متهراکم پوسهته کشور
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Heumoral and celllmediated
immune responses in broiler breeder
hen maintained on diets containing
different levels of methionine
The effects of clay supplementation
in diets on broiler chicken
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Effects ofprobiotic and prebiotic on
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Aloe vera gel powder on antibody

titer against Newcastle disease virus
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بررسی وضعیت گاوداری های سنتی گاو شیری نخستین کنگره ملی گاو قم
شیری -لبنیات و صنايع
شهرستان گرمسار
وابسته
شناخت اسهال در گوساله ،پیشگیری و درمان

نخستین کنگره ملی گاو قم
شیری -لبنیات و صنايع
وابسته

ارزيابی و مقايسه میدانی شیوع لنگش در دامداری نخستین کنگره ملی گاو قم
شیری -لبنیات و صنايع
های صنعتی شهرستان سمنان
وابسته
ارزيابی و مقايسه میدانی شیوع اسیدوز در دامداری نخستین کنگره ملی گاو قم
شیری -لبنیات و صنايع
های صنعتی شهرستان سمنان
وابسته
انتقال جنین در گاو های شیری

نخستین کنگره ملی گاو قم
شیری -لبنیات و صنايع
وابسته

ارزيابی میدانی سقا جنین در دامداری های شیری نخستین کنگره ملی گاو قم
شیری -لبنیات و صنايع
صنعتی و سنتی شهرستان های سمنان و گرمسار
وابسته
ارزيابی و مقايسه روشهای تلقیح در دامداری های نخستین کنگره ملی گاو قم
شیری صنعتی و سنتی شهرستان های سمنان و شیری -لبنیات و صنايع
وابسته
گرمسار
 valuation of the effect of zatariaسومین کنگره بین المللی تهران
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24-25
April
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24-25
April
2012

UK- Notingham Advances in Animal
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Biosciences: healthy
food from healthy
animals (BSAS
2012)

Effect of different levels of yeast
probiotic and prebiotic and their
symbiotic interaction on Holstein
female suckling calves

62  تا1
2362 جوالی

Athens,
GeorgiaUniversity of
Georgia

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

food from healthy
animals (BSAS
2012)

PSA annual meeting
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digestibility and estimation of
metabolizable energy with in vitro
methods in ensile
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اصفهان

پنجمین کنگره علوم دامی
ايران
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تخمیر شکمبه ای

شههههههههههريور
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پنجمین کنگره علوم دامی
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بررسی ترکیبات شیمیايی و عملکرد سه گونه
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دهی کامل
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ايران
با تکنیک تولید گاز

61  و62  و62  دانشکده- تبريز- هشتمین کنگره دانشجويان ايران،بررسی اثر عصاره پونه کوهی بر عملکرد
شهريور
دامپزشکی
خصوصیات الشه و فراسنجه های خونی جوجه دامپزشکی ايران
6816
های گوشتی
61  و62  و62  دانشکده- تبريز-بررسی اثر عصاره پونه کوهی بر صفات تولیدی و هشتمین کنگره دانشجويان ايران
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دامپزشکی
دامپزشکی ايران
پاسخ ايمنی در جوجه های گوشتی
6816
61  و62  و62  دانشکده- تبريز-بررسی اثر فصل و منطقه بر ترکیبات شیر خام هشتمین کنگره دانشجويان ايران
شهريور
دامپزشکی
دامپزشکی ايران
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and its effect on performance and
gut morphology of Ross broilers

تهران

 PSA (poultry science A study on potential effects of aloeاياالت متحده-
association 2013
vera and Echinacea purpurea on
کالیفرنیا – سن ديگو
humoral and cellular immune
system in broilers: A comparison to

 2آذر 6812

 21و  23بهمن
6812
22-25 July
2013

vitamin E
 PSA (poultry science Effects of different levels of aloeاياالت متحده-
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کالیفرنیا – سن ديگو
humoral immune response in
broilers
تولید شیر خام حاوی اسیدهای چرب ضروری
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