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 های تخصصیزمینه

 ایحرفهو 

 

 

 

و فعالیت  سوابق کاری

 های اجرایی

 دانشکده در (تخصصی بورد) دامپزشکی پایانی جامع امتحانات بر ناظر عنوان به دامپزشکی گروه نماینده

 (1393-1393)-اهواز دانشگاه دامپزشکی
 (1393-1393)-پرندگان های بیماری و بهداشت رشته تخصصی دوره بورد ممتحن عضو

 سال دکترای ورودی آزمون مصاحبه  بر نظارت منظور به تکمیلی تحصیالت و آموزشی معاون نماینده

 (1393-1393)-شناسی ایمنی و شناسی ویروس PhD های رشته در  93 تحصیلی
 (1392-1392)-پرندگان های بیماری و بهداشت رشته تخصصی دوره بورد ممتحن عضو
 (1392-1392)-پرندگان های بیماری و بهداشت رشته تخصصی دوره بورد ممتحن عضو
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 فعالیت های علمی
 مقاالت 

 رنجبر ,محمد ملکان ,مهرداد  مدیرصانعی .طیور در گرما استرس مدیریت -

 ,(2 و 1)12 ,دامپزشکی نظام ماهنامه ,.(1392) وحیده رحمانی ,مهدی محمد

3-12. 

 
 تجربی آلودگی در ضدکوکسیدیوز واکسن و انزیم مولتی توام استفاده اثر -

 , بهرام  شجاعدوست ,نجفی رامین  .گوشتی های جوجه کوکسیدیایی

 ,(3)7 ,ایران دامپزشکی مجله ,.(1390) فرهومند پرویز  ,مهرداد  مدیرصانعی

91-81. 

 
- Microhandling of vesicular glutamate uptake 
modulate feeding in broilers.  Ali Baghbanzadeh, 
Modir Sanei Mehrdad,  Gita Emam,  Mohamad Reza 
Hajinezhad (2009)., JOURNAL OF ANIMAL 
PHYSIOLOGY AND ANIMAL NUTRITION, 94(1), 74-77. 

 
- Influence of dried tomato pomac as an alternative to 
wheat to wheat bran in maize or wheat based diets, on 
the perfoemance of laying hens and traits of produced 
eggs.  B Mansoori, Modir Sanei Mehrdad,  Mohamad 
Mahdi Kiaei (2008)., IRANIAN JOURNAL OF 
VETERINARY RESEARCH, 9(4), 341-346. 

 
- effect of betaine on the efficacy of salinomycin in 
broiler chicks in experimental coccidiosis. Modir 
Sanei Mehrdad,  Mm Kiaei,  Amini,  Rahbari,  Khaki,  S 
Nourikhah (2005)., Iranian Journal of Veterinary 
Medicine, 60(4), 305-311. 

 
- Efficacy of dietary natural zeolite and 
Saccharomyces cerevisiae in counteracting 
aflatoxicosis in broiler chicks. Modir Sanei Mehrdad,  
Khosravi A R,  Kiaei S M M,  Fard M H B,  Ghara 
Ghozlou Mohammad Javad,  P Khazraeinia (2004)., 
JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH, 26(1), 

39-44. 
 
 

 

 کنفرانس ها 
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  کتب 

 ,مهرداد  مدیرصانعی .آزمایشگاهی و تشخیصی راهکارهای :طیور در کوکسیدیوز -

 .(1393) امین محمد زندیه ,مصطفی حبیبی

 

 

 

 مجالت 

 

 

 

 پایان نامه ها و رساله ها
 عملکرد بر آفالتوکسین آور زیان اثرات کاهش در مختلف بایندر توکسین دو عملکرد میدانی بررسی -

  1397/06/24 مدیرصانعیدکتری، مهرداد,مرادی گوشتیمحمدصادق های جوجه

 
 زیست تعیین و  فلوئور، و سنگین فلزات به داخل تولید های فسفات کلسیم دی آلودگی ارزیابی -

  1397/06/04 مدیرصانعیدکتری، مهرداد,مالیری علی گوشتیفرزین های جوجه در آنها فسفر فراهمی

 
- The ef f ect  of  enzymat i c pre-t reatment  of  f eed on bi o-avai l abi l i t y of  

phytate phosphorous, perf ormance and bone i ndex of  broi l er t i bi aزهراسادات 

  1396/06/28 مدیرصانعیدکتری، مهرداد,رحیمی

 
- I nteract i ve ef f ect s of  Earl y Feedi ng and Ant i bi ot i c Al ternat i ves as 

Growth Promoters on Perf ormance, Carcass Trai ts, I ntest i nal  

Hi stomorphometry and Bacteri al  Popul at i on, Bl ood Vari abl es, Immune 

Competence, and Meat  Peroxi dat i on i n Broi l ersمهرداد,المیرداعب صباح یحیی 

  1395/06/30 مدیرصانعیدکتری،

 
 هایقارچ بر تاکید با خوراک تولید کارخانجات طیور خوراک هاینمونه قارچی هایآلودگی ارزیابی -

  1394/11/28 مدیرصانعیدکتری، مهرداد,مقامی قائم سمسهیل میزان تعیین و آفالتوکسین مولد

 
 بلدرچین استخوانی خصوصیات و سرمی فسفر و کلسیم قدارم رشدی، عملکرد بر فیتاز آنزیم تاثیر -

 مهرداد,فاطمی رستگار فسفرمهسا و کلسیم لحاظ از ضعیف یا و  معمول های جیره با شده تغذیه های

  1391/04/20 مدیرصانعیدکتری،

 
 یناالیزامحمدحس روش با واکسیناسیون از پس و قبل ایمریا به آلوده طیور در هومورال ایمنی بررسی -

  1390/11/30 ارشد، مدیرصانعیکارشناسی مهرداد,کفایتی
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 رایج ترکیبات برخی پیشگیرانه دز به ماکیان آیمریای مخلوط های جدایه مقاومت بررسی -

  1390/07/09 مدیرصانعیدکتری، مهرداد,خزائلی عرب طیورفاطمه پرورش مزارع در ضدکوکسیدیایی

 
 جعفری گوشتیدنیا های جوجه غذایی جیره در سویا کنجاله گزینجای عنوان به گوار کنجاله از استفاده -

  1390/04/13 مدیرصانعیدکتری، مهرداد,جمنانی

 
 تجربیعلی کوکسیدیوز در گوشتی های جوجه عملکرد بر غذایی جیره در فیتاز آنزیم از استفاده تاثیر -

  1389/04/08 مدیرصانعیدکتری، مهرداد,مسعودنیا

 
 جوجه عملکرد بر آغازین پیش های جیره شونده محدود آمینه اسیدهای و ئینپروت تراکم ارزیابی -

  1389/04/08 مدیرصانعیدکتری، مهرداد,قویدل گوشتیامید های

 
 مرغ در غذا اخذ در جانبی هیپوتاالموس هسته در واقع گلوتامات یونوتروپیک های گیرنده نقش -

  1387/12/04 مدیرصانعیدکتری، مهرداد,امام اهلیگیتا

 
 کارایی و رشد عملکرد بر غذایی جیره به سرویسیه ساکارومایسس از مشتق بتاگلوکان افزودن تاثیر -

  1387/06/31 مدیرصانعیدکتری، مهرداد,آدینه گوشتیپرستو های جوجه در ایمنی سیستم

 
 یوزکوکسید واکسن عملکرد بر کوکسیدیوستات داروی و آنزیم ، پروبیوتیک از استفاده تاثیر بررسی -

  1386/12/21 مدیرصانعیدکتری، مهرداد,نجفی گوشتیرامین های جوجه تجربی آلودگی در

 
 گوشتی های جوجه کبد روی بر کاسنی الکلی عصاره محافظتی اثرات پاتولوژی کلینیکال مطالعه -

  1386 مدیرصانعیدکتری، مهرداد,مهاجرانی پاراستاملسروناز با شده مسموم

 
 به آلوده گوشتی های جوجه ای روده جذب روی بر ضدکوکسیدیوز ترکیبات و واکسن عملکرد بررسی -

  1386 مدیرصانعیدکتری، مهرداد,اپرناک زایلوزپریسا -دی تست وسیله به تجربی کوکسیدیوز

 
Cynara scol ) فرنگی کنگر گیاه الکلی عصاره محافظتی اثرات پاتولوژی کلینیکال مطالعه - ymus ) 

 مدیرصانعیدکتری، مهرداد,پوراکبری پاراستاملشیما با شده مسموم وشتیگ های جوجه کبد روی بر

1386  
 
 در نر گوشتی های جوجه در تولید عملکرد بر غذایی جیره در دیاتومیت مختلف سطوح تاثیر -

  1386 مدیرصانعیدکتری، مهرداد,ابراهیمی تجربیمائده کوکسیدیوز

 
Morus al ) توت برگ عصاره تاثیر - ba ) های هپاتوسیت الیه تک کشت در گلیسرید تری حترش بر 

  1385 مدیرصانعیدکتری، مهرداد,محبی گوشتیعبدالناصر جوجه
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 عملکرد بر گندم مختلف سطوح حاوی غذایی های جیره در زایالناز آنزیم از استفاده تاثیر بررسی -

  1384 مدیرصانعیدکتری، مهرداد,فالح گوشتیسپیده های جوجه تولیدی

 
 گوشتیزهرا های جوجه در B1 آفالتوکسین سمی اثرات کاهش جهت دیاتومیت کارایی بیارزیا -

  1384 مدیرصانعیدکتری، مهرداد,مغانلو معصومی

 
 شده تلقیح گوشتی های جوجه در رشد عملکرد و سمدورامایسین داروی کارایی میزان بر بتائین تاثیر -

  1384 مدیرصانعیدکتری، مهرداد,اخباری ماگزیمامریم ایمریا و آسرولینا ایمریا با

 
propol ) موم بره از استفاده تاثیر بررسی - i s )  ویروس ضد پادتن عیار و تولید عملکرد بر خوراک در 

  1384 مدیرصانعیدکتری، مهرداد,غالمیان گوشتیبهرام های جوجه در نیوکاسل

 
 عملکرد بر بیولوژیک و شیمیایی رشد های محرک با کاکوتی و آویشن گیاه دو از استفاده اثر مقایسه -

  1383 مدیرصانعیدکتری، مهرداد,لنگرودی چی قلیان گوشتیآرش هایجوجه رشد

 
 جوجه در کوکسیدیوز واکسن کارایی میزان افزایش و بیماری عملکرد بر E ویتامین از استفاده تاثیر -

  1383 مدیرصانعیدکتری، مهرداد,نیا رونقی آلودهامیراتابک گوشتی های

 
 گوشتی های جوجه در مادورامایسین ضدکوکسیدی داروی کارآیی و رشد عملکرد بر بتائین تاثیر -

  1382 مدیرصانعیدکتری، مهرداد,پورمند ماکیانزینب آیمریای های گونه مخلوط کشت با شده تلقیح

 
 گوشتی های جوجه در سالینومایسین ضدکوکسیدی داروی کارآیی و رشد عملکرد بر بتائین تاثیر -

  1382 مدیرصانعیدکتری، مهرداد,نوریخواه ماکیانسعیده آیمریای های گونه مخلوط کشت با شده تلقیح

 
 تجربی عفونت در گوشتی های جوجه بازدهی بر ها کوکسیدیواستات از برخی اثر بررسی -

  1381 مدیرصانعیدکتری، مهرداد,شهبازی کوکسیدیاییعلیرضا

 
 مهرداد,امام گوشتیگیتا های جوجه عملکرد بر غذایی جیره در ها تیکپروبیو از استفاده تاثیر ارزیابی -

  1381 مدیرصانعیدکتری،

 
 غذایی جیره موردنیاز متیونین میزان کاهش منظور به بتائین مختلف سطوح از استفاده اثر بررسی -

  1381 مدیرصانعیدکتری، مهرداد,گالبگیران گوشتیمحسن های جوجه

 
 مهرداد,باشی ایراناسماعیل در موجود گوشتی های جوجه تجاری سویه دو در الشه اجزا کمی مقایسه -

  1380 مدیرصانعیدکتری،
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