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 دكتر غالمرضا قربانی و دكتر محمد خوروش:اساتید راهنما
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شكمبهاي گوسالههاي شیرخوار
 دكتر محمد خوروش و دكتر غالمرضا قربانی:اساتید راهنما
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عملکرد ،تخمیر شکمبه و توسعه شکمبه گوساله های شیرخوار هلشتاین .نشریه پژوهشهای علوم دامی ،جلد  ،24شماره  ،1بهار ،1393
ص.57-69 .
 )3پ .شاکری ،ع .ر .آقاشاهی ،ح .مصطفوی .م .میرزائی .1394 .تاثیر سیلو کردن محصول فرعی پسته بر فعالیت های تخمیری و کنترل
تولید متان در شکمبه در شرایط آزمایشگاهی .نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) ،شماره  ،106بهار .43 -54 ،1394
 )4آبساالن ،م ،.م .خوروش ،م .میرزائی ،ع .رئیسی ،م .میرزایی و م .حسینی غفاری .1390 .تاثیر سطوح مختلف پنبه دانه سالم بر عملکرد،
بازده الشه و شکل شناسی پرزهای روده کوچک بره های نر پرواری عربی .نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران .جلد  ،3شماره  ،1بهار
 ،1390ص.56-62 .
 -4افتخارات علمي

 )1کسب رتبه اول دانشآموختگی در مقطع دکتری در دانشگاه صنعتی اصفهان (معدل)19/83 :
 )2کسب رتبه دوم دانشآموختگی در مقطع کارشناسی در دانشگاه تهران (معدل)17/30 :
 )3قبولی قطعی با کسب رتبه اول در آزمون ورودی دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1388
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گذراندن دوره فرصت مطالعاتی در دانشگاه واخنینگن هلند به مدت  6ماه 5

 -5زمينه های تحقيقاتي

 )1فرآوری و منبع غالت در گاوهای شیری و گوساله های شیرخوار
 )2متابولیسم نیتروژن در گاوهای شیری
 )3بررسی راهکارهای افزایش رشد و بهبود عملکرد در دام های پرواری
 )4رشد و توسعه شکمبه در گوساله های شیرخوار
 )5بررسی راهکارهای بهبود تولید و کاهش هزینه های خوراک در گاوهای شیری

