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سوابق خدمت در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
 - 2دستیار تمام وقت از  65/8/27تا 71/6/2
 - 1مربی تمام وقت از  71/6/6تا 2271/21/28
 - 2استادیار تمام وقت رسمی از  2271/21/27تا 2277/22/11
 - 6دانشیار تمام وقت رسمی از  2277/22/15تا 2217/7/21
 - 7استاد تمام وقت رسمی از  2217/7/25تا 2287
 - 1استاد بازنشسته دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران از سال 2287

تألیف و ترجمه کتاب
 - 2راهنمای عملی تشخیص بیماریهای طیور تألیف :محمدحسن بزرگمهری فرد  ،2278ناشر سعادت
 - 1بیماریهای طیور ماکیان  .تألیف محمدحسن بزرگمهری فرد  ،2216چاپ جهاد دانشگاهی
 - 2راهنمای بیماریهای طیور ترجمه محمدحسن بزرگمهری فرد ،غالمعلی کلیدری ،نریمان شیخی ،بهرام
شجاعدوست ،علیرضا اکبری  2257ناشر واحد آمورش و پژوهش سازمان اقتصادی کوثر.
 - 6بیماریهای طیور  .ترجمه محمدحسن بزرگمهری فرد ،عباس فتوتی ،فریدون نیک نفس ،حمید رضا مشفق،
بهرام شجاعدوست 2255 .ناشر واحد آموزش و پژوهش سازمان اقتصادی کوثر.
 - 7راهنمای عملی استفاده از ویتامین ها ترجمه ریر نظر محمدحسن بزرگمهری فرد ،2258 ،انتشارات نوربخش
 - 1کاربرد آنزیمها در تغذیه طیور تألیف زیر نظر محمدحسن بزرگمهری فرد  ،2257 .انتشارات نوربخش
 - 5بهداشت و مدیریت طیور  .ترجمه محمدحسن بزرگمهری فرد  ،حسین حسینی و ریما مرشد  2286 .انتشارات
پریور.
 - 8وکسیدیوز طیور .گردآوری و تدوین زیر نظر محمدحسن بزرگمهری فرد.2286 ،
 - 7راهنمای بیماریهای طیور .ترجمه محمدحسن بزرگمهری فرد -حسین حسینی – ریما مرشد ،2271 .انتشارات
بنیاد دانشنامه نگاری ایران 171 -صفحه
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- 21کتاب راهنمای جیبی بیماریهای طیور .تألیف دکتر محمدحسن بزرگمهری فرد؛ دکتر ریما مرشد و دکتر
حسین حسینی ،2277 .انتشارات پریور 287 ،صفحه.
- 22اصول امنیت زیستی در پرورش طیور صنعتی .زیر نظر دکتر محمدحسن بزرگمهری فرد.2277 .

استاد مشاور پایاننامههای دکترای عمومی دامپزشکی
 - 1تأثیر شدت نوری مختلف بر روی پاسخ آنتی بادی حاصل از واکسیناسیون بیماری نیوکاسل .نام دانشجو :عارف
جهان بهسنچری ،سال .0931
 - 2مطالعه دو روش واکسیناسیون رایج و مکرر در مقابله با بیماری نیوکاسل یا  .HIنام دانشجو :علی اکبر افتخاری،
.0939
 - 3جستجوی سالمونال آریزونا در گلههای صنعتی بوقلمون .نام دانشجو :فرامرز نقره بیان.0931 ،
 - 4جستجوی سالمونال تیقی موریوم در گلههای صنعتی بوقلمون .نام دانشجو :آریا نریمانی.0931 ،
 - 5بررسی مقایسه ای استفاده از  1و  8واحد آنتی ژن هما گلوتینین نیوکاسل در آزمایش  HIو هماهنگی آن با الیزا.
نام دانشجو :مهین پوری.0931 ،

استاد راهنمای پایان نامههای دکتری تخصصی رشته بیماریهای طیور
 - 2مطالعه اثرات داروی سیکلوفسفا ماید و ویروس کامبورو بر پاسخ ایمنی و اندام لمفاوی جوجه های
گوشتی .نام دانشجو منصور مباحی 55/5/18 .
 - 1تعیین  baselineو تیتر محافظت کننده پادتن بر علیه گامبورو در گله های نیمچه تخمگذار با روش
الیزا .نام دانشجو نریمان شیخی 55/22/27 .
 - 2بررسی اثر برخی از آنتی بیوتیکها بر عیار آنتی بادی حاصل از واکسن نیوکاسل و راندمان جوجه های
گوشتی .نام دانشجو بهرام شجاعدوست55/21/2 .
 - 6بررسی تأثیر نور متناوب بر روی آسیت تجربی در طیور گوشتی با استفاده از تری ید و تیرونیین در دان.
نام دانشجو  :علیرضا اکبری.55/21/8 .
 - 7جداسازی و شناسایی پاستورالمولتوسیدا در مزارع مرغ مادر .نام دانشجو :غالمعلی کلیدری .55/1/28
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 - 1بررسی تجربی ایمنی زایی چند واکسن کشته آنفلوانزای تحت تیپ  H9N2در جوجه های گوشتی نام
دانشجو :عبدالکریم زمانی .57/5/6
Experimental study of immugenesis different inactivated H9N2 avian influenza
vaccines in broiler chickens A.K. zamani moghaddam.
 - 5شناسایی گونه های آیمریاهای ماکیان در ایران بر اساس خصوصیات زیست شناسی .نام دانشجو :سعید
چرخکار 81/22/11
Identification of Eieria Species in Poultry in Iran.
 - 8مقایسه روش واکسیناسیون و دارو درمانی در پیشگیری از کوکسیدیز تجربی جوجه های گوشتی .نام
دانشجو :ابوالفضل رجب .82/2/16
 - 7مشخصات مولکول ژن هماگلوتین ویروس آنفلوانزای تحت تیپ  H9N2در ایران سالهای -2282
.2255
Molecular characterization of Hemagglatinin gene of avian in fluenza virus
subtype H9N2 in Iran (1988- 2002).
- 21جداسازی و تعیین مشخصات ویروسهای آنفلوانزای  Aاز پرندگان مهاجر ایران .نام دانشجو :ساسان
رسول نژاد فریدونی .86/5/17
-22مطالعه آلودگی به ویروس لکوز تحت گروه  Jدر گله های اجداد گوشتی در ایران  .نام دانشجو  :ذوالفقار
رجبی.87/5/6 .
Studies on avian leu kosis Virus Subgroup J infection in broiler grandparent flocks
in Iran.
-21مطالعات مولکولی جدایه های مایکوپالسما کالی سپتیکم از طیور .نام دانشجو  :حسین حسینی.87/7/21 .
-22تشخیص بیماری نیوکاسل با استفاده از روشهای سرولژی ،ویروس شناسی ،مولکولی در مرغداریهای
استان چهارمحال و بختیاری دفاع .2281دکتر عزت اله فتحی
 -26بررسی وضعیت  ORTدر استان گیالن.2281 ،دکتر یداله اسدزاده سعید شاطری -بررسی ژن  Fویروسهای
نیوکاسل جدا شده در ایران .2281
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-27جداسازی و شناسایی سروتیپ های سالمونالی طیور به روش  PCRو سروتایپینگ .نام دانشجو :پیمان
حجتی .85/1/11
-21تولید آزمایشگاهی واکسن  IBبا استفاده از سروتیپ  IR/551/1112سروتیپ  572/Bدانشجو رضا ممیز .ایران
85/21/26
 -25تشخیص تفریقی سویه واکسینال  MS- Hاز جدایه های بومی  MSبروش  PCR- RFLPدر مزارع مرغ
مادر  .دانشجو حسین انصاری دفاع  ( 88/1/6مشاور )
 -28مطالعه مولکولی ژن  HAو بررسی آنفلوانزای تحت تیپ  H9N2جدا شده از پرندگان زنده فروشیهای استان
تهران در سال  .2281دانشجو خانم سمیرا قادی دفاع  87/5/2مشترک با دکتر کریمی
 -27مطالعات مولکولی در زمینه جداسازی  MSاز طیور در ایران .دانشجو سیدعلی غفوری  .دفاع 87/5/6
 -11دانشجو صفیه وطن دور .تعیین ویژگی های مولکولی ژن نورامینیداز ویروس های آنفلوانزای  H9N2جدا
شده از فارمهای ایران بین سالهای  55تا  88تاریخ دفاع .87/1/18
 -12نیما قهرمانی – بررسی مولکولی  IBVجدا شده بین سالهای  2778 -1118در ایران 2271
 -11جداسازی و شناسایی ORTبا استفاده از تکنیک  PCRدر بوقلمون  ،بلدرچین و کبوتر و ضایعه این جدایه ها
یا جدایه های طیور صنعتی در ایران .نام دانشجو .سارا میرزایی  .تاریخ دفاع شهریور .2271
 -12بررسی مولکولی و سروتیپی و مقاومت باکتریایی سالمونالهای جدا شده از مرغان بومی شمال ایران  .عمادی
.2775
 -16مطالعه عفونت تجربی همزمان ویروس  H9N2با سروتیپ  572 / Bویروس  IBدر جوجه های SPF
پیمان بیژن زاد .72 -71
 -17مطالعه مقایسه ای ژن  COTکمپیلوباکترژژونی و کوالی جدا شده از جوجه های گوشتی ،بوقلمون و
بلدرچین و مقایسه آنها با جدایه های انسانی .نام دانشجو :روجا شجاعی کارون.0939 ،
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استاد مشاور پایان نامههای دکتری تخصصی رشته بیماریهای طیور
 - 0ردیابی وسکانس ژن  Gمناپنومو ویروسها در گله های طیور استانهای آذربایجان شرقی و غربی . .نام دانشجو:
نغمه همایونفر.0931 ،

طرح های پژوهشی:

 - 2جداسازی و شناسایی پاستورال مولتوسیدا در مزارع مرغ مادر .پایان طرح 55/21/28
 - 1تعیین  baselineو تیتر محافظت کننده پادتن بر علیه گامبورو در گله های نیمچه تخمگذار با روش
الیزا  .پایان طرح 55/22/27
 - 2شناسایی گونه های ایمریاهای ماکیان در ایران بر اساس خصوصیات زیست شناسی .پایان طرح
81/22/11
 - 6اثرات داروی سیکلوفسفاماید و ویروس گامبورو بر پاسخ ایمنی و اندام لمفاوی جوجه های گوشتی  .پایان
طرح .82/1/22
 - 7اثر برخی از آنتی بیوتیکها بر عیار آنتی بادی حاصل از واکسن نیوکاسل و راندمان جوجه های گوشتی .
پایان طرح .82 /1/22
 - 1بررسی تجربی امینی زایی چند واکسن کشته آنفلوانزای تحت تیپ  H9N2در جوجه های گوشتی پایان
طرح .81 /7/15 .
 - 5بررسی تأثیر نور متناوب بر آسیت تجربی در طیور گوشتی با استفاده از تری یدوتیرویین در دان  .پایان
طرح .81/1/11
 - 8مشخصات مولکول ژن هماگلوتینین ویروس  AIتحت تیپ  H9N2در ایران سالهای .2255 -2282
پایان طرح .82/6/15
 - 7مقایسه روش واکسیناسیون و دارو درمانی در پیشگیری از کوکسیدیوز تجربی جوجه های گوشتی  .پایان
طرح .86/2/7
-21جداسازی و تعیین مشخصات ویروسهای آنفلوانزای  Aاز پرندگان مهاجر ایران .پایان طرح .86/5/17
-22مطالعه آلودگی به ویروس لکوز تحت گروه  Jدر گله های اجداد گوشتی در ایران .پایان طرح 87 /5 /6
-21مطالعات مولکولی جدایه های مایکوپالسما  ،گالی سپتیکم از طیور .پایان طرح .87/7/21
-22مطالعات مولکولی جدایه های مایکوپالسما سینویه از طیور در دست اجرا.
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-26تولید آزمایشگاهی واکسن روغنی  IBبا استفاده از سویه  IR/551/1111سروتیپ  572/ Bایران
.85/21/26

عضو کمیته های علمی – مجامع علمی و کنفرانس ها
 - 2عضو کمیته آموزش دامپزشکی و تخصصی وابسته به شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته های پزشکی
وزارت فرهنگ و آموزش عالی از  11/2/25به مدت سه سال.
 - 1عضو و دبیر کمیته منتخب دانشکده دامپزشکی از .17 /1/11
 - 2عضو هیات ممتحنه رشته تخصصی بیماریهای طیور از  17/5/12تاکنون
 - 6عضو هیات های ممتحنه و ارزشیابی رشته های تخصصی دامپزشکی از  17/5/12بمدت سه سال
 - 7عضو کمیسیون تخصصی دامپزشکی هیات ممیزه دانشگاه تهران از  11/8/11تاکنون .ده دوره.
 - 1رئیس بخش بیماریهای طیور دانشکده دامپزشکی از  11/21/21تا مهر .2258
 - 5دبیر هیات ممتحنه رشته تخصصی بیماریهای طیور از  15/7/16تا 81/2/11
 - 8عضو دوره دکتر ی تخصصی بیمارهیای طیور دانشکده دامپزشکی از  18/2/21به مدت دو سال
 - 7عضو شورای آموزشی دانشکده دامپزشکی از تاریخ  17/5/1به مدت دو سال
- 21مسئول دوره آموزشی یکساله بیماریهای طیور دانشکده دامپزشکی از 17/21/17
- 22عضو وابسته فرهنگستان علوم ،گروه دامپزشکی از  51/7/17تاکنون.
- 21عضو شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده دامپزشکی از  51/2/2تا 81/21/25
- 22رئیس شاخه علوم درمانگاهی فرهنگستان علوم از  51/21/11به مدت دو سال  .از  86/22/2به مدت دو
سال.
- 26مشاور سازمان دامپزشکی کشور از 51/21/28
- 27مسئول راه اندازی و برنامه ریزی دوره تخصصی بیماریهای طیور دانشکده دامپزشکی از سال .51
- 21رئیس کمیسیون تخصصی دامپزشکی هیات ممیزه دانشگاه تهران از  52/6/18تاکنون .هفت دوره.
- 25سرپرست دوره تخصصی بیماریهای طیور دانشکده دامپزشکی از  56/7/6تا 81/21/25
- 28عضو کمیته فنی سازمان دامپزشکی کشور از سال  2257تاکنون
- 27عضو کمیسیون های ثبت واکسن دارو و مکمل های سازمان دامپزشکی کشور از سال  2257تاکنون
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 - 11رئیس و عضو کمیته تخصصی بهداشت و درمان طیور در اولین دوره سازمان نظام دامپزشکی جمهوری
اسالمی ایران از  57/1/11به مدت دو سال.
- 12عضو اصلی اولین دوره نظام دامپزشکی استان تهران از  57/2/16به مدت دو سال.
- 11عضو کمیته آنفلوانزای سازمان دامپزشکی کشور از سال  2257تاکنون
- 12عضو نظام دامپزشکی ایران از سال  2257تاکنون
- 16عضو انجمن علمی طیور جهانی از سال  2257تاکنون
- 17عضو هیات ممیزه مرکزی وزارت علوم و فناوری از  81/7/21تاکنون (سه دوره )
- 11عضو و رئیس کمیسیون تخصصی گروه دامپزشکی هیات ممیزه مرکزی وزارت علوم و فناوری از 81/7/21
تاکنون (سه دوره )
- 15عضو هیات ممیزه دانشگاه تهران از  52/6/7به مدت دو سال در دوره ششم از  81/7/16تاکنون دوره های
نهم و دهم و یازدهم.
- 18عضو انجمن علمی طیور ایران از  2281تاکنون
- 17عضو کمیسیون و نماینده مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی در هیات ممیزه موسسه سرم سازی رازی از
 81/2/1تاکنون.
- 21عضو کمیسیون تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی هیات ممیزه دانشگاه تهران از  81 /5/27تاکنون
- 22عضو هیات ممیزه سازمان تحقیقات وزارت جهاد کشاوری از  82/21/25تاکنون .دو دو دوره
- 21رئیس و عضو کمیسیون تخصصی دامپزشکی ،علوم دامی آبزیان و شیالت وزارت جهاد کشاورزی از
 82/21/27تاکنون دو دوره.
- 22عضو کمیته بهره وری اعضاء هیات علمی دانشکده دامپزشکی از  33/3/52تاکنون
- 26عضو گروه دامپزشکی کمیته منتخب واحد علوم و تحقیقات هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسالمی از 86/2/1
تاکنون.
- 27عضو گرایش بیماریهای طیور گروه دامپزشکی وزارت علوم و فناوری از  86/6/22تاکنون.
- 21عضو کمیته بهداشت و بیماریهای طیور گروه دامپزشکی وزارت علوم از  87 /5/11تاکنون
 - 25عضو جامعه دامپزشکان ایران بعد از اخذ مدرک دکتری دامپزشکی تاکنون
- 28رئیس و عضو پانل بیماریهای طیور در کنگره و سمینارهای دامپزشکی متعدد داخلی.
- 27عضو کمیته علمی کنگره بهداشت و بیماریهای حیوانات کوچک و بسیاری از کنگره ها و سمینارهای علمی
طیور داخل کشور.
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- 61سخنرانی ها و تشکیل کارگاههای آموزشی متعدد در تهران و اکثر شهرهای داخل کشور در مورد بیماریهای
طیور.
The secretary for 1 st Intenational veterinary poultry congress Iran

41-

branch of the WVPA Veterinary council IR. IRAN. Febcuary 14- 2,
2008, Tehran, IRAN.
42The member of Scientific Committee of the 1 St int. Vet. Congress
Iran branch of the WVPA . Feb. 19- 20, 2008, Tehran, IRAN.
43- The head of the scientific committee of the 4 th. Poultry health
and Disease symposium sept. 2008, Shahrekord, Iran.
 - 66عضو کمیته علمی پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران 5 -7 ،اردیبهشت  ،2285تهران
 - 67عضو کمیته علمی اولین کنگره علمی بین المللی طیور  WVAPشاخه ایران  27 – 11فوریه  1118تهران
- 61دبیر علمی اولین کنگره علمی بین المللی طیور  WVPAشاخه ایران  27-11فوریه  1118تهران
 - 65عضو کمیته علمی چهارمین سمپوزیوم ملی بهداشت و بیماریهای طیور  ،شهرکرد 17 -22مرداد 2281
 - 68رئیس کمیته علمی چهارمین سمپوزیوم ملی بهداشت و بیماریهای طیور شهرکرد  17 -22مرداد 2281
 - 67عضو کمیته علمی اولین سمپوزیوم آنفلوانزای پرندگان دانشگاه شیراز مهرماه  17 ، 2288و  21مهرماه
 - 71عضو کمیته علمی نخستین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور کشور  22 ،خرداد  ،2271قم
 - 72عضو کمیته علمی دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور کشور  ،اسفند  ،2272قم.
 - 71دبیر پنجمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور 22 ،ژانویه تا اول فوریه .1121
 - 72عضو هیئت علمی پنجمین کنگره بین المللی دامپزشکی 22 ،ژانویه تا اول فوریه .1121
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استاد راهنمای پایان نامههای دکتری عمومی دانشکده های دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی

 - 2مروری بر نقش تخم مرغ در انتقال بیماریهای باکتریایی و ویروسی ماکیان و اهمیت آن از نظر بقاء عفونت در
منطقه  ،57/21/17افشین متقی فر.
 - 1تشخیص بیماری الرنگوتراکتیت عفونی در مرغداریهای تخمگذار مشهد بر اساس یافته های آزمایشگاهی
 . 81/7/16کامل حسن زاد ،علیرضا خباز
 - 2نگرش تحلیلی بر عوامل و بیماریهای مؤثر در تضعیف سیستم ایمنی بدن طیور  ،81/22/22سعید شاطری
 - 6بیماری لکوز سارکم در طیور  ، 82/1/18خورشید جواد قدسی
 - 7نقش انگلهای خارجی طیور بر راندمان و انتقال بیماریهای طیور تخمگذار تجاری  ،82/21/15ابراهیم گوگردچی
 - 1بررسی علل تلفات در فارمهای پرورش شترمرغ اطراف تهران ، 81/1/22امیر شهر آیینی
The cause of mortality in ostich breedind farms aroud Tehran
 - 5اثر مکمل رشد رکسارسون در بهبود پارامترهای تولیدی جوجه های گوشتی  ،82/1/27افشین ذاکری.
 - 8بررسی علل حذف الشه های طیور و مطالعه موارد مشکوک به مارک از دیدگاه هیستوپاتولوژی و سلولیت از
دیدگاه میکروبیولوژی  ، 2282شهرکرد.
 - 7مطالعه اثر تجویز لوامیزول هیدروکلراید بر عیار آنتی بادی ضد ویروس نیوکاسل در خون جوجه های گوشتی بعد از
واکسیناسیون  . 86/21خسرو کمالی سروستانی
9-The study of effect of levamisel hydro chloride on the titer of anti body
against NDV in broiler blood after vaccination.
- 21مقایسه اثر پروبیوتیک (پری ماالک) و پروبیوتیک (ای ماکس) بر عملکرد پاسخ ایمنی هومورال در جوجه های
گوشتی  ،نیما سالیانه .2281
- 00بررسی پاستورلوز در گله های تخمگذار و مادر گوشتی در استان های مازندران و خراسان .نام دانشجو :شهرزاد
ناظمی.0939 ،
- 01مطالعه دو نوع واکسن ایمریا واکی  W4و لیواکوکی  Qدر پیشگیری از بیماری کوکسیدلوز در گله مادر گوشتی
واقع در خراسان .نام دانشجو :الیا عباسی زاده.0931 ،
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طرح های کاربردی

بیش از  71طرح کاربردی در زمینه بررسی میزان کارآیی و بازدهی واکسنها ،داروها ،مکملهای غذایی و
پروبیوتیکهای مورد مصرف در صنعت طیور کشور و مقایسه اثر آنها براساس قراردادهای بین دانشگاه تهران و
سازمان دامپزشکی کشور.

عضویت در هیأت تحریریه و هیات داوران مجالت
 - 2عضو هیات تحریریه مجله دانشکده دامپزشکی تهران از سا ل  2216تا 2258
 - 1عضو هیات تحریریه مجله علمی تخصصی طیور چکاوک از سال  2257تاکنون
 - 2عضو هیات داوران مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران از سال  2278تاکنون
 - 6عضو هیات داوران مجله آرشیو مؤسسه رازی از سال  2281تاکنون
 - 7عضو هیات داوران مجله پژوهش و سازندگی از سال  2257تاکنون
 - 1عضو هیات داوران مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز از سال  2282تاکنون.
 - 5عضو هیات داوران مجله تحقیقات دامپزشکی ایران دانشگاه شیراز از سال  2282تاکنون
 - 8عضو هیأت تحریریه مجله علوم دامپزشکی ایران از سال  2281تاکنون
 - 7عضو هیأت داوران مجله علوم دامپزشکی ایران از سال  2281تاکنون.
- 21عضو هیأت تحریریه مجله صنعت نوین مرغداری
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استاد راهنمای پایان نامههای دکتری عمومی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
 - 2بررسی کلی باسیلوز در مرغداریهای اطراف تهران  ،2271 ،مدرس شهرزاد گیالنی
 - 1بررسی سالمونال در گنجشک های مرغداریهای اطراف تهران،2271 ،حسن رضانیا
 - 2بررسی آسپرژیلو در مرغداریهای اطراف تهران ،2271 ،خلج معصومی
 - 6تعیین حساسیت اشرشیاکلی جدا شده از روده طیور نسبت به آنتی بیوتیک  ،2271 ،سیدقاسم شریفی
 - 7وضعیت بیماری نیوکاسل از سال  76تا  78در مرغداریهای اطراف تهران ،2278 ،حمید خلیلی
 - 1بررسی ایمنی حاصله از واکسیناسیون برونشیت عفونی در طیور گوشتی  .2277یوسف باباش زاده
 - 5بررسی میزان آلودگی طیور بومی ایران به سالمونال و مطالعه پیشگیری سالمونال با فلور طبیعی روده
مرغان بالغ  .2277غالم قادر حبیبی
 - 8بررسی پاستورلوز مرغان در سالهای  77 -11در مرغداریهای اطراف تهران  .2212زهرا قهاری
 - 7بررسی آلودگی سالمونالپیلورم گالینارم در واحدهای پرورشی مرغ مادر گوشتی اطراف تهران .2216
علیرضا طالبی ساعتلو
- 21بررسی میزان آفالتوکسین در غذای طیور  .2217ثوره ابراهیم
- 22بررسی سرولژیکی بیماری ای دی اس در مرغان مادر و تخمگذار  ،2217/5/16مسعود مقصودی.
- 21بررسی میزان آلودگی قارچی هچرها  ، 2211محمد رضائیان
- 22بررسی تیتر پادتن رسوبی ا -جی -پی بر علیه بیمار گامبورو در گله های مرغ مادرگوشتی اطراف تهران،
 ،2211زکریا جاللی نژاد
 -26بررسی بیماری وبای مرغان در طیور بومی (مرغ – اردک) استان مازندران طی سالهای  16 ،12و 2217
 ،سهراب رضوانی گیل گالیی
 -27بررس مراجعات کلینیکی مربوطه بیماریهای جوجه های گوشتی و تخمگذار تا سن دو هفتگی در منطقه
قزوین  ، 17/5/11امیر حاجی نورمحمدی.
 -21بررسی آلودگی گله های طیور اطراف تهران به سالمونال انترتییدیس در سالهای 51 -15
 -25بررسی روشهای پیشگیری و فراوانی بیماری گامبورو2251 ،
 -28بررسی پاتوژنز بیماری عفونی بورس در ماکیان2252 ،
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 -27مطالعه بیماری کم خونی عفونی جوجه  ،56/5/12شاداب اسماعیل زاده
 -11مطالعه اثر انواع کوکسیدیواستات های در پیشگیری از کوکسیدیوز طیور  . 56/8/12فروغ فهیمی  ،رودشت.
 -12مشاور خانم محبوبه غالمی  ،2285 ،جداسازی و شناسایی سالمونال از قسمتهای مختلف در واحد جوجه
گوشتی مستقر در منطقه شمال.

استاد راهنمای پایان نامههای دفاع شده MPVM
 - 2بررسی علت اسهال آبکی در مرغان جوان تخمگذار  ،مشهد نام دانشجو ،علی اکبر پورنیا ،آذر 2252
 - 1پیشگیری بیماری نیوکاسل در روستاها با واکسن  V4HRنام دانشجو  :محسن شکوه ،بهار 2251
 - 2بررسی وضعیت بیماری مارک در استان اصفهان  .نام دانشجو :سیدمحمد مرتضوی دی 2251
 - 6بررسی سرولژیکی بیماری آنسفالومیلیت طیور در مرغان تخم گذار به روش الیزا  ،نام دانشجو :محمودرضا اکبری
شهریور 2251 ،
 - 7بررسی سرولژیکی بیماری کم خونی عفونی در مرغان مادر  ،نام دانشجو :دکتر حسین عربستانی ،شهریور 2286

استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد (فوق لیسانس ) در رشته علوم دامی
 - 2بررسی اثرات سطوح متفاوت ( TVNازت فرار ) موجود در پودر ماهی بر عملکرد جوجه های گوشتی زمستان
 ، 2257نام دانشجو ،آرش نظری
Study of existed TVN different surface effect in fish meal on broiler
operation.
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تقدیر نامهها و لوح سپاس
بیش از  02لوح تقدیر و سپاس دریافت شده از:
 - 2وزیر محترم جهاد کشاورزی
 - 1از روسای محترم دانشگاه تهران
 - 2از رئیس محترم دانشگاه آزاد اسالمی ایران
 - 6از روسای محترم دانشکده دامپزشکی
 - 7از رئیس محترم نظام دامپزشکی ایران
 - 1از روسای محترم ادارات کل دامپزشکی استانها
 - 5از انجمن اسالمی و جهاد دانشگاهی دانشکده دامپزشکی
 - 8از انجمن جهانی علوم طیور شاخه ایران
 - 7از جامعه دامپزشکان ایران
-21از فارغ التحصیالن سالهای مختلف دانشکده دامپزشکی تهران
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مقاالت منتشرشده در مجالت علمی – پژوهشی
 - 2یک مورد واگیری وبای طیور ،دکتر محمدحسن بزرگمهری فرد ،دکتر محمد افنان؛ نامة دانشکدة دامپزشکی -دورة
 -18شمارة  -)2272( 2تهران.
 - 1جداشندن میکرب پاستورالگالینارم از کبد طوطی .دکتر محمدحسن بزرگمهری فرد  ،نامة دانشکدة دامپزشکی ،دورة
 ،18شماره  -)2272( ، 2تهران.
 - 2مقایسه روشهای مختلف در مجزا ساختن سالمونالها از طیور آلوده شده تجربی و الشه آنها  ،دکتر محمد حسن
بزرگمهری فرد ،نامه دانشکده دامپزشکی – دورة  -22شمارة  )1726(6-2تهران
 - 6بحث درباره مصرف آنتی بیوتیکها بعنوان مکمل در غذای دام و طیور  ،دکتر محمد حسن بزرگمهری فرد ،نامة
دانشکدة دامپزشکی – دورة  -22شمارة  -)2276(1تهران.
 - 7تعیین میزان حساسیت باکتریهای بیماریزای طیور نسبت به آنتی بیوتیکهای مختلف ،دکتر محمدحسن بزرگمهری
فرد ،نامه دانشک ده دامپزشکی دوره  ،16شماره .2275 -1
 - 1بررسی یک واگیری سالمونلوز قناری در اثر سالمونال نیوپرت و تحقیق درباره بیماریزائی این سویه در جوجه و
موش ،دکتر محمد حسن بزرگمهری فرد ،نامه دانشکده دامپزشکی – دوره  -26شماره  )2275(1تهران
-1نقش طیور بعنوان منبع آلودگی سالمونالها و اهمیت آن در مسمومیتهای غذایی انسان .2275 .مجله جامعه
دامپزشکان ایران .م.ح .بزرگمهری فرد .شماره 2و62 -65 .1
 - 5بررسی کریپتوسپوریدیوز تنفسی و گوارشی در مرغداری های صنعتی اطراف تهران ،دکتر محمد نوری ،دکتر
محمدحسن بزرگمهری فرد ،دکتر نادر مصوری ،مجلهدانشکده دامپزشکی  ،دانشگاه تهران  ،دوره  ،67شماره 2و.1
 - 8بررسی کلی باسیلوز در مرغداریهای اطراف تهران ،دکتر محمدحسن بزرگمهری فرد ،شهرزاد مدرس گیالنی ،نامه
دانشکده دامپزشکی سال  ،17شماره  6و .2278 ،2
 - 7مطالعه اثر فلور طبیعی روده مرغان بالغ در پیشگیری سالمونال در جوجه .دکتر محمدحسن بزرگمهری فرد ،دکتر غالم
قادر حبیبی .نامه دانشکده دامپزشکی سال  ،25شماره .2278 ،1
- 21بررسی یک واگیری تریکومونیازیس در کبوتر اهلی  .دکتر محمدحسن بزرگمهری فرد ،نامه دانشکده دامپزشکی سال
 61شماره 2و .2212 -6
- 22بررسی آلودگی سالمونالپولورم کالینارم در واحد های پرورشی مرغ مادر گوشتی اطراف تهران  .دکتر محمدحسن
بزرگمهری فرد ،علیرضا طالبی ساعتلو ،نامه دانشکده دامپزشکی سال .2216 ،62
- 21بررسی پاتولوژیک ( ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک ) بیماری مارک در تعدادی از مرغدارهای اطراف تهران ،مجله
دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ،دوره  ،72شماره 2و .1بررسی سرولوژیکی سندرم کاهش تخم مرغ در مناطقی از
ایران .2251 .مجله علمی تخصصی طیور چکاوک .م.ح .بزرگمهری فرد .ع .زمانی.17 -25 2 ،22 .
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- 22عفونتهای ناشی از ویروس آنفلوانزا در طیور و انسان –  .2255مجله علمی تحقیقی طیور چکاوک  .م  .وصفی مرندی.
م.ح .بزرگمهری فرد.5 .2 .
- 26بررسی ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک سندرم آسیت در جوجه های گوشتی با استفاده از مدل تجربی تری یدو
تیرونین ( )T3در دان .دکتر محمدحسن زاده ،دکتر محمدحسن بزرگمهری فرد ،دکتر سیدحسین مرجانمهر ،دکتر علیرضا
اکبری ،مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ،دوره  ،76شماره.)2258( ،62-71 ،2
- 27اثر برخی از آنتی بیوتیکها بر عیار پادتن  HIحاصل از واکسن نیوکاسل ،دکتر بهرام شجاعدوست ،دکتر محمدحسن
بزرگمهری فرد ،دکتر عبدالمحمد حسنی طباطبایی ،مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ،دوره  ،76شماره 2-7 ،2
)2258( ،
- 21مقایسه ایمنی زایی پنج برنامه مختلف واکسیناسیون علیه بیماری گامبورو ،دکتر محمدحسن بزرگمهری فرد ،دکتر
نریمان شیخی ،دکتر عبدالمحمد حسنی طباطبائی ،مجله دانشکده دامپزشکی دوره  ،77شمارة .2257 ،1
- 25پایش سرولوژیکی آنتی بادیهای ممانعت کننده از هماگلوتیناسیون در یک مرغداری تخمگذار چند سنی به دنبال
واگیری آنفلوانزای طیور ایران در سال  ،2255دکتر مهدی وصفی مرندی ،دکتر محمدحسن بزرگمهری فرد ،دکتر سید
عبدالمحمد حسنی طباطبائی ،دکتر مصطفی کردآبادی ،دکتر سعید چرخکار ،دکتر محمد فرهمندی ،مجله دانشکده
دامپزشکی دانشگاه تهران ،دوره  ،77شماره .)2257( ،52-82 ،2
- 28مطالعه برخی پارامترهای متابولیکی در جوجه های گوشتی با ابتالی طبیعی به سندرم آسیت .دکتر محمد حسن زاده،
دکتر محمد حسن بزرگمهری فرد ،مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ،دوره  ،71شماره .)2281( ،27 -25 ،1
- 27بررسی تجربی ایمنی زایی چند نوع واکسن کشته آنفلوانزای طیور تحت تیپ  H9N2در جوجه های گوشتی  ،دکتر
عبدالکریم زمانی مقدم ،دکتر محمدحسن بزرگمهری فرد ،دکتر مهدی وصفث مرندی ،دکتر عبدالمحمد حسنی
طباطبائی ( نفر اول دانشجو) ،مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ،دوره  ،71شماره .)2281( ،212 -215 ،2
- 11جداسازی و شناسایی ویروسهای برونشیت عفونی طیور در بین سالهای  2251 -57از مرغداریهای صنعتی ایران ،دکتر
مهدی وصفی مرندی ،دکتر محمدحسن بزرگمهری فرد ،مجلة دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ،دوره  ،71شماره ،2
.)2281( ،227 -216
- 12اثر برخی از آنتی بیوتیکها بر میزان بازدهی جوجه های گوشتی ،دکتر بهرام شجاعدوست ،دکتر محمد حسن
بزرگمهری فرد ،دکتر عبدالمحمد حسنی طباطبائی (نفر اول دانشجو) ،مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ،دوره
 ،71شماره  )2281( 22 -21 ،2نقش افزودنی طبیعی  APCبر عملکرد جوجه گوشتی . 2281 .جهان مرغداری  .م.ح.
بزرگمهری فرد .ح .رحمانی .م.عبادی.75 -77 -121 .
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- 11بررسی روند تغییرات آنتی بادی ضد ویروس  IBDدر پولت های تخمگذار واکسینه شده با  7روش مختلف
واکسیناسیون علیه این بیماری از سن یکروزگی تا سیزده هفتگی .دکتر محمد حسن بزرگمهری فرد  ،دکتر نریمان
شیخی  ،دکتر عبدالمحمد حسنی طباطبائی ،مجلة دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ،دوره  75شماره 2282 ،6
- 12مطالعه سرواپیدمیولوژیک بیماری آنفلوانزای طیور ( )H9N2در ایران ،مهدی وصفی مرندی ،محمد حسن بزرگمهری
فرد و سید مهدی طباطبائی ،مجله علمی دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،سال پنجم ،شماره هشتم،
.2282
- 16تعیین توالی نوکلئوئیدی ژن  Fویروسهای نیوکاسل جدا شده در ایران .سعید شاطر ی ،محمدحسن بزرگمهری فرد،
سیدعلی نوربخش ،سعید چرخکار ،عبدالحمید شوشتری .مجله تحقیقات دامپزشکی دوره ( 2282 ،78نفر اول دانشجو )
- 17گامبورو پایه گذار بیماریهای طیور .2281 .فصلنامه نظام دامپزشکی .م.ح .بزرگمهری فرد .6 .2
- 11بررسی آلودگی گله های طیور گوشتی اطراف تهران به سالمونال آنتریتیدیس  .دکتر محمد حسن بزرگمهری فرد،
مجله دانشکده دامپزشکی.2281 ،
- 15جداسازی و شناسایی پاستورال مولتوسیدا در گله های مرغ مادر  ،دکتر غالمعلی کلیدری ،دکتر محمدحسن بزرگمهری
فرد ،دکتر عبدالمحمد حسنی طباطبایی(نفر اول دانشجود ) ،مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ،دوره  ،77شماره
2282 -2
- 18تأثیر استفاده از واکسن ها و داروهای ضد کوکسیدی بر عملکرد جوجه های گوشتی در آلودگی تجربی به کوکسیدیوز.
دکتر ابوالفضل رجب ،دکتر محمدحسن بزرگمهری فرد ،دکتر مهرداد مدیر صانعی ،دکتر بهرام شجاعدوست ،دکتر سید
محمدمهدی کیائی ،دکتر صادق رهبری ( نفر اول دانشجو ) ،مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ،دوره  ،77شماره
.2282 ،2
- 17مروری بر بیماری لکوز با تکیه بر همه گیری شناسی و روش های تشخیص آن .2282 .مجله علمی تخصصی طیور
چکاوک .ج .پازانی  ،م .ح .بزرگمهری فرد
- 21بررسی اثر  -2نیترو  -6هیدروکسی فنیل آرسنیک اسید بر میزان رشد ،پارامترهای تولید و اثر کوکسید یواستات ها.
دکتر محمدحسن بزرگمهری فرد ،دکتر افشین ذاکری و دکتر عادل فیضی .مجله علوم دامپزشکی ایران ،سال دوم،
شماره .2 -21 ،2286 ،2
- 22تشخیص مولکولی ویروس عامل بیماری مارک در ایران .دکتر علی محمدی ،دکتر هادی کیوانفر ،دکتر فرهید همت
زاده ،دکتر محمدحسن بزرگمهری فرد .مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ،دوره  11شماره .2286 ،1
- 21مقایسه اثر داروی سولفامید و تری متوپریم با داروی سولتریم موجود در بازار بر کلی باسیلوز در یک گله گوشتی استان
تهران  . 2286محمدحسن بزرگمهری فرد  ،امیر حاجی مختاری.
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- 22تهیه و ارزیابی آنتی ژن کشتة تحت تیپ  H9N2آنفلوانزای طیور جهت استفاده در آزمایش ممانعت از
هماگلوتیناسیون ( .)HIمجله تحقیقات دامپزشکی ایران ،دانشگاه شیراز ،دوره دوم  ،شماره دوم.
- 26مطالعه آسیب شناسی و فراساختاری نای جنین جوجه های SPFآلوده شده با سویه بومی مایکوپالسما گالی سپتیکوم.
دکتر علی انیسیان ،دکتر محمدجواد قراگزلو ،دکتر سیدعلی پوربخش ،دکتر محمدحسن بزرگمهری فرد ،علوم
دامپزشکی ایران ،سال سوم ،شماره  ،2پائیز 755 -781 ،2287
- 27مطالعه اثر لوامیزول هیدروکلراید بر عیار پادتن ضد ویروس نیوکاسل در جوجه های گوشتی  .مجله علوم دامپزشکی
ایران  .2287شماره  6صفحات  . /125 -111م.ح .بزرگمهری فرد؛ س ،آل آقا؛ ا ،فتحی؛ خ ،کمالی سروستانی .
- 21شناسائی عوامل قارچی جدا شده از ضایعات مختلف طیور مبتال به آسپرژیلویس ارجاعی به مرکز قارچ شناسی دانشکده
دامپزشکی دانشگاه تهران ( .)2251 -2281علیرضا خسروی ،محمدحسن بزرگمهری فرد  ،رامک یحیی رعیت ،حجت
اله شکری ،مجله تحقیقات دامپزشکی  ،2281 ،دوره  ،11شماره .162 -161 ، 7
- 25بررسی سرمی اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در گله های مرغ مادر گوشتی استان گیالن به روش الیزا .دکتر یداله
اسدپور ،دکتر محمد حسن بزرگمهری فرد ،دکتر سید علی پوربخش ،دکتر منصور بنانی ،دکتر سعید چرخکار(نفر اول
دانشجو) ،علوم دامپزشکی ایران ،سال چهارم ،شماره  ،2پائیز .285 -271 ،2281
- 28آنفلوانزای طیور .محمد حسن بزرگمهری فرد  ،کارشناس -سال  16شماره 218117
- 27مقایسه اثر استفاده از بره موم ( )Propolisو ویرجینیا مایسین در جیره بر عملکرد تولید و پاسخ ایمنی جوجه های
گوشتی .سید محمدمهدی کیایی ،بهزاد منصوری ،مهرداد مدیرصانعی ،محمدحسن بزرگمهری فرد ،بهرام غالمیان،
آرش قلیان چی لنگرودی ،محمدربانی .مجله تحقیقات دامپزشکی ،2281 ،دوره  ،11شماره 215 -251 ،1
- 61اثر سرما در وقوع سندروم آسبت و پارامترهای متابولیکی جوجه های گوشتی در مناطق کم ارتفاع  .دکتر محمدحسن
زاده ،محمدحسن بزرگمهری فرد ،مجله تحقیقات دامپزشکی .2281 -72
- 62شناسایی گونه های آیمریاهای ماکیان در ایران بر اساس خصوصیات زیست شناسی  .سعید چرخکار ،محمدحسن
بزرگمهری فرد ،صادق رهبری ،سیدمحمدمهدی کیائی ،عبدالحمید حسنی طباطبائی (نفر اول دانشجو) .مجله تحقیقات
دامپزشکی ،2281 ،دوره  ،11شماره 622 -627 ،1
- 61مطالعه ضایعات هیستوپاتولوژیک ناشی از ویروس  Jدر یک گله اجداد  .محمدحسن بزرگمهری فرد ،پژوهش و
سازندگی .2281
- 62بررسی سرولوژی ،جداسازی و حساسیت آنتی بیوتیکی اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در گله های مرغ مادر گوشتی استان
گیالن .یداله اسدپور ،محمدحسن بزرگمهری فرد ،سیدعلی پوربخش ،منصور بنانی و سعید چرخکار ( نفر اول دانشجو).
مجله دامپزشکی ایران ،دوره چهارم ،شماره  -6زمستان 2285
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- 66مقایسه روشهای جداسازی و سرولوژیکی مولکولی در تشخیص ویروس شناسی نیوکاسل در مرغداریهای گوشتی
استان چهارمحال و بختیاری ( 2285زمستان ) .فتحی هفشجانی ،ع؛ بزرگمهری فرد ،م.ح؛ پوربخش،ع؛ شوشتری ،ع.
مجله علوم دامپزشکی ایران شماره  ،6سال پنجم (نفر اول دانشجو)
- 67مطالعه فیلوژنی هماگلونتئین ویروس آنفلوانزای طیور تحت تیپ  H9N2جداشده در ایران .وحید کریمی ،اسماعیل
زاده ،محمدحسن بزرگمهری فرد ،سید علی نوربخش ،دالور شهباززاده 1 .مجله دانشکده دامپزشکی .2285
- 61مطالعة مولکولی مایکوپالسماهای سینوویه جدا شده از مرغداری های صنعتی استان مازندران .دکتر سیدعلی اوسط
حسینی ،دکتر سیدعلی پوربخش ،دکتر سعید چرخکار  ،دکتر محمدحسن بزرگمهری فرد ،دکتر نریمان شیخی .علوم
دامپزشکی ایران ،سال ششم ،شماره  ،2بهار 162 -168 ،2288
- 65جداسازی و شناسایی مولکولی مایکوپالسما گالی سپتیکوم از بوقلمون های استان آذربایجان شرقی .دکتر مهدی
رضائی ،دکتر سیدعلی پوربخش ،دکتر سعید چرخکار ،دکتر محمدحسن بزرگمهری فرد ،دکتر نریمان شیخی  .علوم
دامپزشکی ایران ،سال ششم ،شماره  ،1تابستان 527 -511 ،2288
- 68تأثیر استفاده از واکسن ها و داروهای ضدکوکسیدیوز بر ضایعات رودهای و برخی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم در
جوجههای گوشتی در آلودگی تجربی به کوکسیدیوز .ابوالفضل رجب ،دکتر محمدحسن بزرگمهری فرد ،زهره خاکی،
مهرداد مدیرصانعی ،بهرام شجاعدوست ،سیدمحمدمهدی کیائی (نفر اول دانشجو ) .مجله تحقیقات دامپزشکی،2288 ،
دوره  ،16شماره 287-272 ،2
- 67مطالعه مولکولی آلودگی به ویروس لکوز تحت گروه  Jدر گله های اجداد گوشتی در ایران .ذوالفقار رجبی ،محمدحسن
بزرگمهری فرد ،سید مصطفی پیغمبری .مجله تحقیقات دامپزشکی  ،2288 ،دوره  ،16شماره 5-26 ،2
- 71آلودگیهای تخم مرغ و هچری و کنترل آن  .مجله علمی تخصصی طیور چکاوک .م .ح .بزرگمهری فرد27 -62 .22 .
- 72جداسازی و شناسایی مولکولی  MGاز بوقلمون های استان آذربایجان .تابستان  ،2288مهدی رضائی ،سیدعلی
پوربخش ،سعید چرخکار ،محمدحسن بزرگمهری فرد ،نریمان شیخی  .شماره  1سال ششم . 527-511 ،مجله علوم
دامپزشکی ایران.
- 71مطالعه مولکولی  MSجدا شده از مرغداریهای صنعتی استان مازندران.بهار  .2288سیدعلی ارسطو حسینی  ،علی
نوربخش ،سعید چرخکار ،محمدحسن بزرگمهری فرد
- 72تأثیر عصاره خشک گیاه  Echinacea Puppureaبر عیار حاصل از واکسن بیماری نیوکاسل در طیور گوشتی با
آزمایش  – HAمحمدحسن بزرگمهری فرد ،عادل فیضی ،پیمان بیژن زاد ،مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه تهران،
شماره  ،1دوره .2287 ،227 -222 ،71
- 76بررسی سرولژیک آنفلوانزای طیور در گله های ماکیان طی سالیان  ،2251 -81مهدی وصفی مرندی ،محمدحسن
بزرگمهری فرد ،سعید چرخکار ،مجله دامپزشکی ایران (اهواز) ،دوره ششم ،شماره .2287 ،2
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- 77تشخیص و تفریق اولیه تعدادی از جدایههای  MSایران به ورش  PCRبراساس تکثیر بخشی از ژن ، VIHA
سیدعلی غفوری ،محمدحسن بزرگمهری فرد ،وحید کریمی  ،محمدحسین ناظم شیرازی ،امیر نورمحمدی ،حسین
حسینی .مجله تحقیقات دامپزشکی دوره  ،11شماره  (2271 ،1نفر اول دانشجو )
- 71بررسی تزریق واکسن مارک بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی .غالمحسین رئوفی ،محمدحسن
بزرگمهری فرد ،هادی حق بین  ....میکروبیولوژی دامپزشکی  ،دوره هفتم  ،شماره ( 2271 ،1نفر اول دانشجو)
- 75وضعیت سل دامی در ایران و راهکارهای مناسب جهت کنترل آن .دکتر محمدقلی نادعلیان ،دکتر حسن تاج بخش،
دکتر محمود بلورچی ،دکتر علی رضاخانی ،دکتر محمدرضا مخبردزفولی ،دکتر محمدحسن بزرگمهری فرد و دکتر علی
اسالمی.سال  -22شماره اول و دوم  ،2272صفحه .27 -18
- 78ردیابی متاپنومو ویروس پرندگان در گله های ماکیان استانهای آذربایجانشرقی و غربی .نغمه همایونفر ،عبدالحمید
شوشتری ،سعید چرخکار و محمدحسن بزرگمهری فرد.
- 77آنالیز فیلوژنتیک تعدادی از جدایههای اورنیتوباکتریوم رینوتراکتال از مرغداریهای صنعتی استان البرز .ناصر قدسیان،
وحید کریمی ،منصور نیانی ،محمدحسن بزرگمهری فرد ،تقی زهرایی و سید علی پوربخش .مجله دامپزشکی ایران .دوره
هشتم ،شماره  ،6ص .2272 ،18-57
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خالصه مقاالت چاپ شده در کنفرانسهای داخلی
 - 2تعیین میزان حساسیت باکتریهای بیماریزا در مرغداریهای ایران .محمدحسن بزرگمهری فرد .هفتمین کنگره جامعه
دامپزشکان ایران  71/21/12تهران
 - 1بررسی میزان آلودگی واحدهای پرورش مرغ مادر گوشتی اطراف تهران به سالمونالها .محمدحسن بزرگمهری فرد.
هشتمین کنگره دامپزشکی ایران  22تا  22شهریور .2217
 - 2بررسی سالمونالآنترپتیدیس در مرغداریهای گوشتی اطراف تهران به مدت  21ماه  .محمدحسن بزرگمهری فرد-
نخستین سمینار صنایع گوشت ایران  16و  17مهر .2251
 - 6نگرشی به وضعیت سالمونلوز طیور در ایران -محمدحسن بزرگمهری فرد .سومین گردهمایی متخصصین بیماریهای
طیور کشور  16 -17مهر  2257تهران
 - 7شناخت آنزیمهای اختصاصی و کاربرد آنها در تغذیه طیور -محمدحسن بزرگمهری فرد .اولین سمینار شناخت آنزیمها.
 -2258تهران.
 - 1بیماریهای نیوکاسل و گامبورو (پیشگیری ) -محمدحسن بزرگمهری فرد -همایش یکروزه مرغان گوشتی 57/2/28
قم.
 - 5کلیات مصرف دارو در صنعت پرورش طیور -محمدحسن بزرگمهری فرد .همایش یکروز بررسی الگوی صحیح مصرف
دارو در صنعت پرورش طیور آبان  2257تهران.
 - 8نگرشی به بیماری کوکسیدیوز -محمدحسن بزرگمهری فرد .همایش یکروزه کوکسیدیوز دوم مرداد  2281آمل.
-7اهمیت بهداشت و نقش آن در تولید -محمدحسن بزرگمهری فرد .سمینار بهداشت آب خرداد  2281تهران.
 - 7سندرم آسیت در جوجه گوشتی .م .حسن زاده .م.ح .بزرگمهری فرد  2281اولین کنفرانس جهانی طیور تهران.
- 21مقایسه ایمنی زایی پنج برنامه مختلف واکسیناسیون علیه بیماری گامبورو .م.ح .بزرگمهری فرد  ،ن .شیخی و ع.
طباطبایی 2281 .اولین کنفرانس جهانی طیور تهران.
- 22اولین گزارش از شناسایی ویروس محلی گامبورو در ایران با استفاده از روشهای مولکولی .ع .قریشی  .ت .حاجیان .ر.
مرشدی و م.ح .بزرگمهری فرد .اردیبهشت  .2282سومین سمینار بهداشت و بیماریهای طیور شیراز.
- 21بررسی میزان حساسیت آنتی بیوتیکی باکتریهای جدا شده از طیور گوشتی شهرکرد .ا .غالمیان .ع .زمانی و م.ح.
بزرگمهری فرد .2282 .سومین سمینار بهداشت و بیماریهای طیور شیراز.
- 22خصوصیات ایزوله های ایمریا ماکزیما جدا شده از مزارع پرورش طیور .س .چرخکار ،م.ح .بزرگمهری فرد و ص.
رهبری( نفر اول دانشجو ) 2282سومین سمینار بهداشت و بیماریهای طیور شیراز.
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- 26مقایسه برخی از ترکیبات مورد استفاده جهت کاهش اثرات ناشی از مسمومیت با آفالتوکسین ب  2در جوجه های
گوشتی م .صانعی و ع .خسروی و م.ح .بزرگمهری فرد و م .ج .قرگزلو  .2282سومین سمینار بهداشت و بیماریهای
طیور شیراز .
- 27مطالعه تعیین استراتژی مدیریت بهداشتی صنعت طیور کشور .ش .رحیمی و ح .مقدم نیا و م.ح .بزرگمهری فرد و م.
میرسلیمی و س .چرخکار و ع .گرامی و م .کریمی  2282 .سومین سمینار بهداشت و بیماریهای طیور شیراز.
- 21جداسازی و شناسایی پاستورالمولتوسیدا در مزارع مرغ مادر .غ.کلیدری و م.ح .بزرگمهری فرد و ع .طباطبایی (نفر اول
دانشجو)  .2282سومین سمینار بهداشت و بیماریهای طیور شیراز.
- 25واکسیناسیون به عنوان یک راه کار مؤثر در کنترل آنفلوانزای ناشی از  H9N2در گله های پولت .م .وصفی مرندی و
م.ح .بزرگمهری فرد و م .هاشم زاده و س .چرخکار و ع .طباطبائی  .سومین سمینار بهداشت و بیماریهای طیور شیراز
.2282
- 28جداسازی و شناسایی ویروس  IB4/ 9در ایران .م .وصفی مرندی .م .ح .بزرگمهری فرد .ح .کیوانی و م .پیغمبری و
ع .پوربخش و گ .اکبری آزاد  .2282سومین سمینار بهداشت و بیماریهای طیور شیراز.
- 27اهمیت بیماریهای تضعیف کننده سیستم ایمنی در پرورش طیور صنعتی .م.ح .بزرگمهری فرد  .2281دومین کنگره
ویروس شناسی ایران – تهران.
- 11بررسی تجربی ایمنی زایی چند نوع واکسن کشته آنفلوانزا طیور تحت تیپ  H9N2در جوجه های گوشتی ع .زمانی
مقدم م.ح .بزرگمهری فرد  .م .وصفی مرندی و م .طباطبائی  .2281دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران – تهران.
- 12بررسی سرولوژیکی آنفلوانزا طیور در یک مرغداری .م .وصفی مرندی م.ح .بزرگمهری فرد  .س .چرخکار .2281
دوازدهمین کنگره بهداشتی ایران -تهران.
- 11بررسی علل تلفات در تعدادی از مزارع پرورش شتر مرغ تهران .م .ح .بزرگمهری فرد .پ خوشخو .درداری و
شهرآیینی .اسفند  .2281سیزدهمین کنگره دامپزشکی ایران – تهران.
- 12بررسی میزان بروز سندرم پنجه های خمیده در تعدادی از شترمرغ های پرورشی اطراف تهران .الف .شهرآیینی .م.ح.
بزرگمهری فرد .پ .خوشخو و ش  .درداری .ع .حاجی بابایی  6-1 .اسفند  .2286چهاردهمین کنگره دامپزشکی تهران
– ایران.
- 16گزارش موارد کلی سپتی سمی هموراژیک فوق حاد منجر به مرگ در شترمرغ های پرورشی اطراف تهران .ا.
شهرآیینی .م.ح .بزرگمهری فرد .پ .خوشخو .ش .درداری 1-6 .اسفند  .2286چهاردهمین کنگره دامپزشکی تهران –
ایران.
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- 17بررسی گذشته نگر سرولژیکی بیماری آنفلوانزای طیور در بین سالهای  .2281 -2251مهدی وصفی مرندی ،
محمدحسن بزرگمهری فرد ،سعید چرخکار ،یاسر پوراسماعیل .چهارمین همایش ویروس شناسی ایران .یازدهم تا
سیزدهم اردیبهشت .2281
26- First report of fungal peritonitis and its successful treatment method in
sotrich flock. A. shahraeeny, M.H.Bozorgmehri Fard, A. Hajibabaei,
A.Yazdany, Istint. Vet. Poup. Congress, Iran.branch of the WVPA. Feb, 19- 20,
2008, Tehran, Iran.
27- study of Aportosis in sples and B.F of infected chicken by IBDV by using
Electronic Microscor, A. Zakeri and M.H. Bozorgmehri Fard , Ist. Int. Vet.
Poult . Congress, Iran. Branch of the WVPA- Feb. 19-20, 2008, Tehran, Iran.
- 18الگوی انگشت نگاری  ERICPCRسالمونیالی طیور با نرم افزار ژل نگار -محمدحسن بزرگمهری فرد  ،سید علی
نوربخش ،تقی زهرایی صالحی ،پیمان حجتی ،مهدی فیض آبادی ،پوریا عظیمی ،مریم غفاری سعادت .پنجمین
گردهمائی دامپزشکان علوم بالینی ایران  12 -17بهمن اهواز.2281 -
- 17بررسی اثرات مواد اسید فایز به عنوان محرک رشد و افزایش دهنده پاسخ های ایمنی در جوجه های گوشتی-
محمدحسن بزرگمهری فرد – پیمان حجتی -کاظم قائیم پناه .پنجمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران -17
 12بهمن  – 2281اهواز.
- 21استراتژی کنترل بیماری آنفلوانزای طیور .محمدحسن بزرگمهری فرد ،وحید کریمی .اولین سمپوزیوم آنفلوانزای
پرندگان  17و  21مهر  ،2288شیراز.
- 22مطالعه مولکولی ژن هماگلوتینین ویروس آنفلوانزای تحت تیپ  H9N2جدا شده از گله های گوشتی استان تهران تا
سال  .2281آرش قلیانچی ،وحید کریمی ،معصومه خیری ،محمدحسن بزرگمهری فرد و آزاده شجاعی .اولین سمپوزیوم
آنفلوانزای پرندگان 17و  21مهر  2288شیراز.
- 21بررسی وضعیت بیماریهای  AI ، IB ، IBD ، NDو  CRDکمپلکس در نیمچه های گوشتی کشور در سالهای -85
 86و شش ماهه اول  .2288شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران  5-7اردیبهشت  2287تهران  .محمدحسن
بزرگمهری فرد ،رامین اکبریان ،زلیخاتاتاری ،غزال نعمتی.
- 22بررسی میزان آلودگی پرندگان عرضه شده در بازارهای زنده فروشی به سرووارهای سالمونال ،مریم ابراهیم زاده ،وحید
کریمی ،محمد حسن زاده ،محمدحسن بزرگمهری فرد،تقی زهرائی .شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران5-7 ،
اردیبهشت  2287تهران.
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34- Seroprevalence of H9N2 AIV in human population in Ardebil area, Iran.
Azizpour. A, Bozorgmehri Fard, M.H. , Hajiabaloo, Zakerei, A., Bijanzad, P.,
Seifi S. , 3 Int. Vet. Poulty Congress. 3- 4 Esfand 1390 Tehran.
35- Identification of different seroty pes of IBV in allantoic fluid samples with
single and multiplex RT- PCR, Rafiei, M.M, Vasfimarandi M. , Bozorgmehri
Fard M.H., Ghadi S., 3rd. met Vet. Parltry Congress. 3-4 Eslang 1390 Tehran.

36- Genetic analysis of HA protein of H9N2 isolated from live birds Masfect in
Tehran province in 2007- 2008, Ghadi, S. ; Bozorgmehri Fard, M.H.; Karimi,
V.;Tavasoli, Kheiri, Rafeie, M. 3 rd . Int. Vet. Portly Congress 3- 4 Esfand
1390, Tehran.
37- Molocular changes of MDV esolates of the recent authreak in Iran.
Rostamali T.,Shoshtari A.H., Charkhkar, S., Bozorgmehri Fard M.H., Goodarzi
H. 3d . Int. Vet. Poultry Congress, 3-4 Esfand 13 90- Tehran.

38- Effect of light entenxty on the antibody response from ND Vaccination in
broiler chickens, Jahani Bahnamiri, A. Haghbin, N., Bozorgmehre Fard M.H.,
Goleij,J- 3 rd Int. Vet. Partly Congress, 3,4 Esfand, Tehran- 1390.
39- Effect of two light intensity programs on hetrophyle and lymphozyte taties
in broilerchickens , Mataji Niver M.Haghbin N., Bozorgmehri Fard M.H.,
Jahani, Bahnamiri, Goleiy J, 3 rd Int. Vet. Parltry Congress 3-4, Esfand 1390Tehran.

40- A case report of mixed eligestive – Palmonary elisease (Enterotoxaemin) in
fed lot ostrich breading birds from Tehran and Gazvin , Shahraeing A.,
Bozorgmehri Fard M.H. , Shoshtari H., Momayez K., 3 rd, Int- Vet. Poultry
Congress, 3-4, Esfand, 1390 Tehran.
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41- Study on the cases of low gatchalility in the breedes flock in Hashtgerd,
Paradise A. Mirsalimi, S-M. , Bozorgmehri Fard M.H., Kiaei S.M., Jabarie AR.
3 rd. Int. Vet. Poultry Congress, 3-4, Esfand 1390- Tehran.
، محمد حسنزاده، سارا میرزائی. از بلدرچین های پرورشیORT تعیین مشخصات فنوتیپی و مولکولی جدایه های- 61
، 2271  دی17 و18 ، هفتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران. منصور بنانی،محمدحسن بزرگمهری فرد
.تهران
43- Molecular analysis of IBV esolated in Iran from 1998 to 2008 Ghahremani
N, Bozorgmehri Fard M.H., Shoshtari H., Momayez R., 3 rd – Int. Poultry
Congress. Feb. 22- 23, 2012 Tehran.
44- Brperimental comcurrent infection of Avian influenza(H9N2) and IBV sero
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