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زمینه های تحقیقاتی:
.1

استفاده از طب سنتی ،گیاهی و نانوتکنولوژی در درمانهای تولیدمثلی و متابولیک

.2

استرس گرمایی و اثرات آن بر تغییرات هورمونی و متابولیک حیوانات مزرعه

.3

باالنس منفی انرژی و اثرات آن بر تغییرات هورمونی و متابولیک حیوانات مزرعه

.4

مدیریت تولیدمثلی گله های گاو شیری و درمانهای تولید مثلی

سوابق تدریس در دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد کازرون:
)5

بیماری های تولید مثل در دامهای اهلی (دوره دکترای عمومی)

)3

تکنیک های تلقیح مصنوعی در دامهای اهلی (دوره دکترای عمومی)

)5

مامایی دامپزشکی (دوره دکترای عمومی)

)0

فیزیولوژی تولید مثل دام (دوره دکترای عمومی)

)1

مامایی دامپزشکی (دوره کاردانی)

)8

تکنیک های تلقیح مصنوعی دام (دوره کاردانی)

مهارت های عملی:
معاینات تولید مثلی دام ها (تشخیص آبستنی ،تشخیص عوامل ناباروری)
مدیریت تولیدمثلی گله های گاو شیری
درمان ناباروری ها در گاوهای شیری
شستشوی رحم در گاوها به عنوان روش درمان ناباروری
کاربرد روشهای همزمانی فحلی و دستکاری های هورمونی سیکل فحلی در دامها
آشنایی با تکنیک های انتقال جنین و تلقیح مصنوعی در گاوها
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طرح های تحقیقاتی:

مجری طرح :تاثیر تزریق عصاره خارخسک بر فعالیت های تخمدانی و شااخص هاای سارمی گوسافند (در حاال اجارا)-
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون
مجرری طرررح :مطالعااه اثاار داروی ساایلیمارین باار شاااخص هااای کباادی و متابولیااک گوساافندان اااا مبااتال بااه فقاار غا ایی
(خاتمه یافته) -دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون
مجررری طرررح :مطالعااه میاازان فعالیاات آناازیم کالژناااز در رحاام موشااهای

احرایی غیاار آبسااتن متعازااب تزریااق داروهااای

استروژن ،پروژسترون ،تستوسترون ،دگزامتازون و فنیل بوتازون( .خاتمه یافته) -دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون
همکراری طررح :بررسای تااثیر اساتفاه از پاودر گوشات طیاور در جیاره غا ایی گاوهاای شایری بار عملکارد تولیاد شاایر و
اجزای آن (در حال اجرا) -دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون.
همکاری طرح :مطالعه اثر داروی سیلیمارین بر فعالیت های تولید مثلی و فاکتورهاای متابولیاک در موشاهای

احرایی

آبستن مبتال به فقر غ ایی (خاتمه یافته) -دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون
همکراری طرررح :بررساای تاااثیر داروی ساایلیمارین باار ویااعیت اکسایداتیو گوساافندان اااا مبااتال بااه فقاار غا ایی (گاازارش
نهایی) -دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون
همکاری طرح :تاثیر عصااره خارخساک بار فعالیات هاای تخمادانی و آبساتنی تاک سامی هاا در آنساتروس زمساتانی (در
حال اجرا) -دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون


راهنمایی پایان نامه:

 .5مطالعه اثر داروی سیلیمارین بر بافت سلولی و آنزیمهای کبدی در موشهای

حرایی ماده مبتال به فقر غ ایی.

 .1بررسی تاثیرات استرس گرمایی بر عملکرد تولید مثلی و میزان پروژسترون سرم گاوهای شیری پر تولید در روز
فحلی و  10روز بعد از تلقیح در فصل تابستان
 .2بررسی تاثیر داروی سیلیمارین بر شاخص های کبدی گوسفندان ماده در شرایط استرس گرمایی
 .3بررسی تاثیر داروی سیلیمارین بر هورمونهای تیروئیدی گوسفندان ماده در شرایط استرس گرمایی
 .4بررسی تاثیر داروی سیلیمارین بر مقادیر گلوتاتیون اکسید و احیاء سرم زوچ ها در فصل زمستان و تابستان
 .5بررسی تاثیر داروی سیلیمارین بر شاخص گلوتاتیون احیای سرم گوسفندان ماده در شرایط استرس گرمایی
 .1بررسی تاثیر داروی سیلیمارین بر شاخص گلوتاتیون اکسید سرم گوسفندان ماده در شرایط استرس گرمایی
 .4بررسی اثرات پیشگیری کننده و درمانی گیاه خارخاسک بر روی کیست تخمدانی القاء شده در موش
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حرایی.
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