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 اردکان دانشگاه   -اردکان -یزد:آدرس محل كار

 عمومی دامپزشكی از دانشگاه شهرکردی  دکترا  -1

 علوم و تحقيقات تهران تخصصی علوم تشریحی دامپزشكی از دانشگاهی  دکترا  -2

 تدريس: سوابق

 سال عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر 5

 سال مدیر گروه دامپزشكی دانشگاه شوشتر 2

 سه سال به عنوان همكار دانشجو در بخش آناتومی دانشگاه شهرکرد 

 تا کنون 11/9/1191عضو هيات علمی دانشگاه اردکان از تاریخ 

 تدریس دروس بيوشيمی،مبانی زیست ،بافت شناسی 

 های علمي پژوهشي:مقاالت مجله

 یپژوهش ی)مجله علم1111ماده  یگربه  یبناگوش یبزاق یبر غده  نيزوپرنالیا یدارو کیستوپاتولوژياثرات ه یمطالعه -1

 سنندج( 

 1119گرمسار( یپژوهش یکوهانه)مجله علم کیشتر  نيزبان در جن ییايميش یپرزها یبررس-2

 1119گرمسار( یپژوهش یخوزستان)مجله علم یشهايغدد برونر در گاوم یميستوشيه یبررس-1

 یدر رت)مجله علم ومیمور یفياز سالمونالت یناش یکبد یبهايبر آس یبوالرد سزیکننده ساکاروما یريشگياثرات پ یبررس-4

 1119سنندج( یپژوهش

-ی)مجله علمییدر موش صحرا ییاز اسهال سالمونال یريبر جلوگ یبوالرد سزیکننده ساکاروما یريشگياثرات پ یبررس -5

 1119(یكروبيم یفناور ستیز یپژوهش



در  ومیمور یفيسالمونالت بياز آس یناش یکبد یمهایآنز زانيبر م یبوالرد سزیکننده ساکاروما یريشگياثرات پ یبررس -6

 1119 زیي(پایكروبيم یفناور ستیز یپژوهش-یرت)مجله علم

 

 

 

  ISI تمقاال

1-Kidney morphogenesis during prenatal development in camelus dromedaries 

embryos(2012)  

2--The morphological observation of some lingual papillae in camellus dromedary  embryo 

in(2010) iran 

Morphological  study on the descent of testis in camelus dromedaries embryoes -3 

4-The histogenesis of  fungiform  papillae in camelus dromedaries 

5-Anatomical study of kidney in 90 days fetuses in camelus dromedaries  

6-Kidney Weight gain during prenatal development in camelus dromedaries Embryoes 

7-Histochemical  study  of  brunner  glands in Iranian  bufallo 

 :افتهیخاتمه  یپژوهش یطرحها

 صعود بیضه در جنین شتر یک کوهانهمطالعه -1

 

 یالملل نیو ب یمل یمقاالت منتشر شده در کنفرانسها 

 :همایشهاي ملي

 (1119نو ظهور  یهایماريب شیگزارش مشاهده الرو استروس اوویس در دوالآ شتر یک کوهانه) هما -1

 (1119نو ظهور  یهایماريب شیمطالعه هيستومورفوژنز پرزهای زبان در جنين گاوميش خوزستان) هما -2

 (1119نو ظهور  یهایماريب شیدر نشخوارکنندگان کوچک در شوشتر) هما ولوزيفاس وعيش زانيم یبررس-1

 (1119نو ظهور  یهایماريب شیکشتار شده در شوشتر) هما شيدر گاوم کيداتيه ستيبه ک یو شدت آلودگ وعيش یبررس-4



 ینجد یبا گاوها سهیخوزستان در مقا یها شيگاوم یدر شكمبه و نگار یمخاط ی چهيماه یستومورفومتريه یمطالعه -5

 (1119یدامپزشك یلوژ ويپاتوب شی)هما

 (1191وابسته عیو صنا یريگاو ش شیدر شهر دزفول)هما شيدر گاو و گاوم کيداتيه ستيبه ک یآلودگ وعيش ی سهیمقا-6

 یمل شی)همازدیپرورش در استان  یاز حوضچه ها یكیدر  یگرماب انيپرورش و کنترل تلفات ماه ینحوه  یمطالعه -7

 (  1192و غذا  انی،آبز یکشاورز

 شیدر شهرستان اردکان)هما یگرماب انيپرورش  ماه یاز حوضچه ها یكیدر  سیازيپلوستومید یماريبرخورد با ب ینحوه -1

 (  1192و غذا  انی،آبز یکشاورز یمل

بهداشت و پرورش دام و  شی)همایدر کشتار گاه شهرستان سار کيداتيه ستيبه ک یو شدت آلودگ وعيش یبررس-9

 (1192وريط

بهداشت و پرورش دام و  شیشهرستان اردکان)هما یدر گوساله ها ردانيبر بروز زخم ش وزیلرياثرات ت یمطالعه -11

 (1192وريط

 (1192وريبهداشت و پرورش دام و ط شی)همایدر نشخوارکنندگان شهرستان سار ولوزيفاس وعيش زانيم یبررس-11

 (1192وريبهداشت و پرورش دام و ط شیدر شهرستان اردکان)هما وزیلريدرمان ت تیریمد-12

عامل در بخش  ريپدافند غ یمل شیوچک در شهرستان اردکان)همابررسی ميزان شيوع فاسيولوزیس در نشخوارکنندگان ک-11

 (1192یکشاورز

 (1192یعامل در بخش کشاورز ريپدافند غ یمل شیشهرستان اردکان )هما یمشاهده کمبود مس در بره ها-14

 ريپدافند غ یمل شیبررسی شيوع و شدت آلودگی به کيست هيداتيک در گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه اردکان )هما-15

 (1192یعامل در بخش کشاورز

 (1191وابسته عیو صنا یريگاو ش شیدر شهر دزفول)هما شيدر گاو و گاوم ولوزيبه فاس یآلودگ وعيش ی سهیمقا-16

  شهرستان اردکان یريو ش یپروار یدامها ییغذا رهيدر ج شكرياستفاده از تفاله ن-17

 توفاگیف یماه ییزا یمنیا زانی(  بر مAchillea  talagonicaبومادران) اهیگ یعصاره خوراک ریتاث  یبررس-11

 در شهرستان اردکان یریگله گاو ش کیحاد در  سیکوزیاز آفالتوکس یناش تیگزارش  مسموم-11

 یالملل نیب یها شیهما

1-comparative study  of mastitis prevalence in  cattle and buffalo(1st ICLAMP 2011)) 



2-comparative study  of   fasiolosis prevalence in  cattle and buffalo in shushtar(1st ICLAMP 

2011) 

3-comparative study  of  hydatidosis  prevalence in  cattle and buffalo in shushtar(1st 

ICLAMP 2011) 

comparative study  of  milk fat volume  in  cattle and buffalo(1st ICLAMP 2011)4- 

5-The study of saccharomyces boulardii effects on liver enzyme level  contaminated  by 

salmonella typhimurium in cyprinus carpio(2 nd  international congress on aquatic animal 

health management and disease 2010) 

6-The study of protective effects of  s accharomyces boulardii  on salmonella typhimurium 

intestine lesions  in cyprinus carpio(2 nd  international congress on aquatic animal health 

management and disease 20 
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 انتشارات دانشگاه اردکان کتاب کالبد شناسی حیوانات اهلی-1

 دانشگاه اردکانواژگان کالبدشناسی انتشارات   کتاب-2


