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خالصه سوابق علمي -پژوهشي و اجرایي
تاریخ تنظيم5316/2/51 :

1ـ اطالعات شخصي
 نام :محمد حسن
 نام خانوادگي :فتحی نسری
 تاریخ تولد1031/30/1 :
 محل تولد :مشهد
 مليت :ايرانی
 وضعيت تأهل :متاهل
 مرتبه علمي :استاد
 آدرس مكاتبه :دانشگاه تربت حیدريه
 تلفن محل كار331-31603333 :

 شماره دورنگار331-36699231 :

 تلفن منزل:

 تلفن همراه :
mhfathi@gmail.com

 E-mail: hfathi@birjand.ac.ir,

6ـ سوابق تحصيلي
مقطع تحصیلی

رشته

سال اخذ مدرك

محل اخذ مدرك

لیسانس

دامپروری

1030

دانشگاه سیستان و بلوچستان

فوق لیسانس

علوم دامی

1033

دانشگاه تهران

دكتری تخصصی

علوم دامی

1030

دانشگاه فردوسی مشهد

0ـ سوابق تدریس (گروه علوم دامي دانشگاه بيرجند)
 بیوانرژتیک ،واحد درسی مقطع دكتری1091-1093 ،

 اسیدهای آمینه و پروتئین در تغذيه دام ،واحد درسی مقطع دكتری1091-1093 ،

 تغذيه دام تکمیلی ،واحد درسی مقطع كارشناسی ارشد ،دانشگاه بیرجند1030-1093 ،

 تغذيه نشخواركنندگان ،واحد درسی مقطع كارشناسی ارشد ،دانشگاه بیرجند1030-1093 ،
 بیوشیمی تکمیلی ،واحد درسی مقطع كارشناسی ارشد ،دانشگاه بیرجند1033-1093 ،

 هضم و متابولیسم ،واحد درسی مقطع كارشناسی ارشد ،دانشگاه بیرجند1033-1093 ،
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 روش تحقیق ،واحد درسی مقطع كارشناسی ارشد ،دانشگاه بیرجند1033-1090 ،
 زبان تخصصی ،واحد درسی مقطع كارشناسی ارشد ،دانشگاه بیرجند1039-1093 ،
 اصول تغذيه دام ،واحد درسی مقطع كارشناسی ،دانشگاه بیرجند1030-1033 ،
 بیوشیمی ،واحد درسی مقطع كارشناسی ،دانشگاه بیرجند1030-1033 ،

 خوراك و خوراك دادن ،واحد درسی مقطع كارشناسی ،دانشگاه بیرجند1030-1096 ،

0ـ مسئوليتها
 مسئول امور پژوهشی دانشکده كشاورزی دانشگاه بیرجند1032-1033 ،
 معاون آموزشی دانشکده كشاورزی دانشگاه بیرجند1033-1093،

 ريیس گروه كارآفرينی و ارتباط با صنعت دانشگاه بیرجند1091-1090 ،
 ريیس گروه همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه بیرجند1091-1090 ،
 مدير پژوهشی دانشگاه بیرجند 1090 ،تاكنون

 عضو هیات ممیزه دانشگاه بیرجند 1093 ،تاكنون
 عضو كمیسیون تخصصی كشاورزی هیات ممیزه دانشگاه بیرجند1091-1090 ،
 دبیر كمیسیون تخصصی كشاورزی هیات ممیزه دانشگاه بیرجند1090-1093 ،

 رئیس كمیسیون تخصصی كشاورزی هیات ممیزه دانشگاه بیرجند 1093 ،تاكنون
 عضو هیات مديره انجمن علوم دامی ايران (شاخه خراسان) 1090 :تاكنون
 عضو هیات مديره انجمن علمی شتر ايران 1092 :تاكنون
 مشاور رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان خراسان جنوبی1033-1039 ،
 عضو كمیته نظام پیشنهادات دانشگاه بیرجند

 عضو كمیته تدوين برنامه راهبردی دانشگاه بیرجند

 عضو كمیته تعیین فوق العاده سختی شرايط محیط كار دانشگاه بیرجند
 عضو كمیته امور زيربنايی ،آب و انرژی شورای راهبردی مديريت سبز دانشگاه

 عضو هیات فنی مراكز مشاوره ،اطالع رسانی و خدمات كارآفرينی استان خراسان جنوبی
 عضو هیات امنائ كانون كارآفرينان برتر استان خراسان جنوبی

 مسئول كمیته علمی ستاد گرامیداشت چهلمین سال تاسیس دانشگاه بیرجند
3ـ عضویت در سازمانها
 عضو انجمن متخصصین علوم دامی ايران 1033 ،تا كنون

 عضو مركز مدلینگ تغذيه گروه علوم دامی دانشگاه گوئلف كانادا 1030 ،تاكنون
 عضو هیات مديره انجمن علوم دامی ايران (شاخه خراسان) 1090 ،تاكنون
 عضو هیات مديره انجمن شتر ايران 1092 ،تاكنون
 دانش آموخته برتر بنیاد نخبگان 1090 ،تاكنون
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2ـ طرح های تحقيقاتي اجرا شده
" مطالعه تاثیر تغذيه كنسانتره به تنهايی و يا كنسانتره به همراه برگ يونجه بر رشد گوساله های شیری" (مجری) ،موسسه
كشت و دام كنه بیست رضوی1033 ،
 " بررسی تاثیر پدر ،فصل زايش ،سن مادر ،جنس گوساله و نحوه زايش بر وزن تولد گوساله های هلشتاين" (مجری)،
موسسه كشت و دام كنه بیست رضوی1033 ،

" بررسی تركیب شیمیايی ،فراسنجه های تجزيه پذيری و ناپديد شدن شکمبه ای -روده ای پروتئین دانه كلزای خام يا
حرارت داده شده با استفاده از گوساله های نر هلشتاين" (مجری) ،دانشگاه فردوسی مشهد1030 ،

 " مدل سازی منحنی شیردهی گاو با استفاده از توابع رشد" (مجری) ،دانشگاه بیرجند1033 ،

 تاثیر استفاده از ماده طعم دهنده وانیل بر عملکرد و سن ازشیرگیری گوساله های هلشتاين (مجری) ،دانشگاه بیرجند،
1032

 بررسی عوامل مؤثر بر صفات وزن تولد ،وزن از شیر گیری و افزايش وزن روزانه تولد تا شیرگیری گوسالههای هلشتاين
در يک گله گاو شیری (مجری) ،دانشگاه بیرجند ،آبان 1033

 ارزيابی پارامترهای متابولیک ،وضعیت آنتی اكسیدانی و استرس اكسیداتیو در گاو شیری نژاد هلشتاين (همکار) ،دانشگاه
بیرجند ،اسفند 39

 مقايسه روشهای آزمايشگاهی و درون كیسهای در تعیین قابلیت هضم شکمبهای ماده خشک تفاله دانه انار (مجری)،
دانشگاه بیرجند ،ارديبهشت 93
 -3راهنمایي و مشاوره دانشجویان كارشناسي ارشد (دانشگاه بيرجند)
 .1اثرات استفاده از دانه خلر خام و آون گذاری شده بر بازده رشد و فراسنجه های خون جوجه های گوشتی ،استاد
مشاور ،تاريخ دفاع :شهريور .32
 .6اثر مکمل سلنیوم و بیکربنات سديم بر عملکرد رشد و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی در شرايط تنش
گرمايی ،استاد مشاور ،تاريخ دفاع :آبان 33
 .0بررسی تركیب شیمیايی ،فراسنجه های تجزيه پذيری و قابلیت هضم شکمبه ای دانه خلر خام و عمل آوری شده با
استفاده از روش نايلون بگ در گاو شیری ،استاد مشاور ،تاريخ دفاع :شهريور 33
 .0تاثیر سن شروع تغذيه با يونجه خشک بر عملکرد و سن از شیرگیری گوسالههای شیری هلشتاين ،استاد راهنما ،تاريخ
دفاع :ديماه 33
 .3تاثیر استفاده از تفاله دانه انار بر تركیب اسیدهای چرب و غلظت اسیدهای چرب كونژوگه شیر بزهای آمیخته خراسان
جنوبی ،استاد راهنما ،تاريخ دفاع :شهريور 39
 .2تاثیر استفاده از دانه جو بخار داده شده و غلتک زده شده بر عملکرد و سن از شیرگیری گوسالههای شیری هلشتاين،
استاد راهنما ،تاريخ دفاع :شهريور 39
 .3تاثیر افزودن اسانس نعناع به خوراك استارتر بر پارامترهای تخمیر شکمبه و عملکرد گوساله های شیری هلشتاين،استاد
راهنما ،تاريخ دفاع :بهمن 39
 .3اثر پرتو بیم الکترونی بر فراسنجه های تجزيه پذيری و قابلیت هضم شکمبه ای و پس از شکمبه ای ماده خشک و
پروتئین خام برخی مکمل های پروتئینی گیاهی ،استاد راهنما ،تاريخ دفاع :اسفند 39
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 .9بررسی كیفیت ،تركیب شیمیايی ،قابلیت هضم شکمبهای و بعد از شکمبهای سیالژ مخلوط يونجه و آتريپلکس به
روشهای  in situو  ،in vitroاستاد مشاور ،تاريخ دفاع :ارديبهشت 93
 .13اثر پرتو بیم الکترونی بر فراسنجه های تجزيه پذيری و قابلیت هضم شکمبه ای و پس از شکمبه ای ماده خشک و
الیاف نامحلول در شويندههای خنثی و اسیدی برخی مواد خشبی ،استاد راهنما ،تاريخ دفاع :ارديبهشت 93
 .11تاثیر سیستم آبخوری و افزودن اسانس شويد به خوراك استارتر بر عملکرد گوسالههای هلشتاين ،استاد راهنما ،تاريخ
دفاع :ارديبهشت 93
 .16آنالیز فنوتیپی و ژ نتیکی برخی خصوصیات تولیدی محاسبه شده بر اساس تابع غیر خطی گومپرتز در گاوهای نژاد
هلشتاين گاوداریهای مشهد ،استاد مشاور ،تاريخ دفاع :خرداد 93
 .10تاثیر ا ستفاده از يونجه همراه با كنسانتره شروع كننده حاوی دو سطح مختلف فیبر بر عملکرد گوسالههای شیری
هلشتاين ،استاد راهنما ،تاريخ دفاع :شهريور 93
 .10تعیین ارزش غذايی علوفه زعفران به روشهای درون آزمايشگاهی و درون كیسهای ،استاد راهنما ،تاريخ دفاع :شهريور
93
 .13تعیین ارزش غذايی برگ عناب و استفاده از آن در تغذيه بزهای آمیخته خراسان جنوبی ،استاد مشاور ،تاريخ دفاع
شهريور 93
 .12آنالیز فنوتیپی و ژنتیکی برخی خصوصیات تولیدی محاسبه شده بر اساس پارامترهای تابع ويلمینک در گاوهای
هلشتاين گاوداریهای صنعتی خراسان رضوی ،استاد مشاور ،تاريخ دفاع پايیز 93
 .13ارزيابی اثرات نیتروژن و پلی اتیلن گاليکول بر كیفیت علوفه و ارزش غذايی سیالژ گلرنگ به روش های درون
آزمايشگاهی و درون كیسهای ،استاد راهنما ،تاريخ دفاع شهريور 93
 .13اثرات سطوح مختلف كودهای نیتروژن و فسفر بر ارزش غذايی سیالژ گلرنگ ،استاد راهنما ،تاريخ دفاع شهريور 93
 .19تاثیر افزودن اسید بوتیريک محافظت شده و ماده طعم دهنده اولئوبیوتک به كنسانتره شروع كننده بر عملکرد گوساله
های شیری هلشتاين ،استاد راهنما ،تاريخ دفاع شهريور 91
 .63بررسی روشهای مختلف بهبود ارزش غذايی تفاله دانه انار ،استاد راهنما ،تاريخ دفاع شهريور 91
 .61بررسی برخی سازههای موثر بر منحنی شیردهی گاوهای هلشتاين در استانهای خراسان رضوی و تهران ،استاد مشاور،
تاريخ دفاع بهمن 91
 .66تعیین تركیبات ضد تغذيهای و ارزش غذايی علوفه تازه و سیلو شدهی سورگوم در مراحل مختلف رشد با استفاده از
روش كیسههای نايلونی ،استاد مشاور ،تاريخ دفاع خرداد 96
 .60بررسی ارزش غذايی چند گونهی گیاه مرتعی مورد چرای شتر (زرد تاغ ،گز ،اشنان و رمس) به روش های درون
كیسهای و برون تنی ،استاد راهنما ،تاريخ دفاع شهريور 96
 .60اثر آبستنی سنگین بر شاخص های سالمت كبد و كلیه در سرم خون شترهای تک كوهانه ،استاد راهنما (مشترك)،
تاريخ دفاع شهريور 96
 .63واكافت لجستیک اثر برخی سازههای محیطی بر احتمال بروز شکل ناهنجار منحنی شیردهی در گاوهای شکم اول
هلشتاين ايران (دانشجو ملیحه عبداله زاده) ،استاد مشاور ،تاريخ دفاع شهريور 96
 .62اثر استفاده از تفال ه دانه انار سیلويی بر عملکرد بزهای آمیخته خراسان جنوبی (دانشجو غالمحسین قاسمی) ،استاد
راهنما ،تاريخ دفاع تیر 90
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 .63اثر افزودن گلیسرول و ساخارين به كنسانتره شروع كننده بر عملکرد گوسالههای شیری هلشتاين (دانشجو حسین
باقری) ،استاد راهنما ،تاريخ دفاع آذر 90
 .63بررسی برخی سازه های موثر بر حذف گاوهای هلشتاين ايران در دوره اول شیردهی با استفاده از يک مدل خطی
تعمیم يافته لجستیک (دانشجو حمید صنعتی) ،استاد مشاور ،تاريخ دفاع دی . 90
 .69بررسی اثر جوانه زنی دانه جو بر تركیب شیمیايی و قابلیت هضم آن (دانشجو فاطمه يزدی) ،استاد راهنما ،تاريخ دفاع
بهمن 90
 .03تعیین خصوصیات فیزيکی و شیمیايی نمونه های بنتونیت استان خراسان جنوبی و بررسی تاثیر آنها بر شاخصهای
كیفی خوراك های پلت شده (دانشجو حسین محمديان) ،استاد راهنما ،تاريخ دفاع بهمن 90
 .01تعیین ارزش غذايی برگ زرشک به روشهای درون كیسهای و آزمايشگاهی و استفاده از آن در تغذيه بزهای آمیخته
خراسان جنوبی (دانشجو نويد قوی پنجه) ،استاد راهنما ،تاريخ دفاع شهريور .93
 .06تأثیر استفاده از فراوردههای فرعی انار بر عملکرد ،فراسنجه های خونی و شکمبهای ،تركیب اسیدهای چرب گوشت
و شیر بزهای پرواری و شیری (دانشجو علی امامی) ،استاد راهنما ،تاريخ دفاع شهريور .93
 .00بررسی تاثیر گوگرد ،بُر ،روی و ورمی كمپوست بر عملکرد ،اجزائ عملکرد ،پروتئین و روغن دانه و غنی سازی
علوفه گلرنگ( ،دانشجو علیرضا كريمی گوغری) ،استاد مشاور ،تاريخ دفاع شهريور .93
3ـ انتشارات
مقاالت منتشر شده فارسي:
الف -مقاالت كامل منتشره در نشریات علمي پژوهشي داخلي
 .1نیکخواه ،ع ،.فتحي نسری ،م .ح ،.و نهضتی ،غ .1033 .اثر حرارت و آمونیاكی كردن دانه جو روی اسیديته شکمبه،
تولید و تركیبات شیر گاوهای هلشتاين .علوم كشاورزی ايران ،جلد  ،69شماره .1
 .6فتحي نسری ،م .ح ،.خواجه غیاثی ،پ ،.و نیکخواه ،ع .1030 .بررسی تاثیر پدر ،فصل زايش ،سن مادر ،جنس گوساله
و نحوه زايش بر وزن تولد گوساله های هلشتاين .پژوهش و سازندگی .شماره .29
 .0دانش مسگران ،م ،.فتحي نسری ،م .ح ،.ولی زاده ،ر .1030 .تركیب شیمیايی ،فراسنجه های تجزيه پذيری و ناپديد
شدن شکمبه ای -روده ای پروتئین دانه كلزای خام يا حرارت داده شده در گوساله های نر هلشتاين .علوم و صنايع
كشاورزی ،جلد  ،19شماره.1
 .0فتحي نسری ،م .ح ،.دانش مسگران ،م ،.ولی زاده ،ر ،.و نیکخواه ،ع .1033 .اثر حرارت دادن بر تركیب شیمیايی،
بخش های نیتروژن دار ،ضرايب تجزيه پذيری و ناپديد شدن شکمبه ای -روده ای ماده خشک و پروتئین خام دو واريته
(سحر و ويلیامز) دانه كامل سويا .علوم و صنايع كشاورزی ،جلد  ،61شماره .1
 .3احمد رياسی ،علی ا ...رسانی ،حسین نعیمی پور و محمد حسن فتحي .5311 ،مقايسه روشهای اندازه گیری الیاف
نامحلول در شوينده خنثی و الیاف نامحلول در شوينده اسیدی در علوفهها و محصوالت فرعی خوراك .نشريه پژوهش-
های علوم دامی ،جلد  ،19شماره .1
 .2محمد حسن فتحي و احمد رياسی .1039 ،مقايسه اندازهگیری  pHشکمبه گاو با استفاده از سیستم سیار ثبت پیوسته
 pHو روش معمول نمونهگیری از مايع شکمبه ،نشريه پژوهشهای علوم دامی ،جلد  ،63شماره .1
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 .3زهره امیرآبادی ،احمد رياسی ،حسین جانمحمدی ،محمد حسن فتحي و همايون فرهنگ فر .1039 ،تاثیر سطوح
مختلف دانه خلر خام و حرارت داده شده بر بازده رشد و برخی از متابولیتهای خون جوجههای گوشتی ،نشريه
پژوهشهای علوم دامی ،جلد  ،63شماره .6
 .3سید جالل مدرسی ،محمد حسن فتحي ،امید ديانی و الدن رشیدی .1039 ،تاثیر تغذيه با جیره حاوی تفاله دانه انار
بر مصرف خوراك ،عملکرد و متابولیت های سرم خون بزهای آمیخته خراسان جنوبی ،نشريه پژوهشهای علوم دامی،
جلد  ،63شماره .6
 .9محمد علی آهنگرانی ،محمد حسن فتحي ،همايون فرهنگ فر و آرش امیدی .1039 ،تاثیر سن شروع تغذيه با يونجه
خشک بر عملکرد و سن از شیرگیری گوسالههای هلشتاين ،نشريه پژوهشهای علوم دامی ،جلد  ،61شماره  ،6ص -09
.03
 .13حسین روشن ،همايون فرهنگ فر ،ناصر امام جمعه كاشان ،محمد حسن فتحي ،روح اله نور محمدی .1093 .بررسی
ژنتیکی برخی از خصوصیات تولید شیر در گاوهای هلشتاين مشهد با استفاده از تابع گمپرتز .نشريه پژوهشهای علوم
دامی ،جلد  ،61شماره  ،0ص .01-01
 .11احسان پاكار ،محمد حسن فتحي ،احمد رياسی و محمد علی ناصری .1093 .تاثیر جو غلتک خورده با بخار بر
عملکرد ،سن از شیرگیری و برخی متابولیتهای شکمبه گوسالههای شیری هلشتاين .نشريه پژوهشهای علوم دامی،
جلد  ،66شماره .1
 .16راضیه ايزدخواه ،همايون فرهنگ فر ،محمد حسن فتحي ،حسین نعیمی پور يونسی .1093 .كاربرد تابع نمايی
ويلمینک در تحلیل ژنتیکی صفات شیر  033روز و تداوم شیردهی گاوهای هلشتاين خراسان رضوی ،مجله پژوهشهای
علوم دامی ايران ،جلد  ،0شماره  ،0ص .693-030
 .10سمیه رمضانی ،احمد رياسی ،نظر افضلی ،محمد حسن فتحي .1093 .تاثیر سلنیوم و بی كربنات سديم بر صفات
بیوشیمیايی خون ،عملکرد و خصوصیات الشه جوجه های گوشتی در شرايط تنش گرمايی .نشريه دامپزشکی (پژوهش
و سازندگی) ،شماره  ،93بهار  ،93ص .10-66
 .10قاسم طحان ،محمد حسن فتحي ،احمد رياسی ،مهدی بهگر و همايون فرهنگ فر .1093 .اثر پرتو الکترونی بر
فراسنجههای تجزيه پذيری و قابلیت هضم شکمبهای -پس از شکمبه ای ماده خشک و پروتئین خام برخی منابع پروتئین
گیاهی .مجله پژوهشهای علوم دامی ايران ،جلد  ،0شماره  ،0ص .066-000
 .13وحید كاردان مقدم ،محمد حسن فتحي ،رضا ولی زاده و همايون فرهنگ فر .1091 .تعیین ارزش غذايی بقايای
زعفران خشک و سیلو شده به روش های درون كیسه ای و آزمايشگاهی .مجله تحقیقات دام و طیور .جلد اول ،شماره
اول .ص .03-09
 .12حسین روشن ،همايون فرهنگ فر ،ناصر امام جمعه كاشان و محمد حسن فتحي .1091 .بررسی اثر برخی عوامل
محیطی بر خصوصیات تولید شیر برآورد شده توسط تابع غیر خطی گمپرتز در گاوهای هلشتاين مشهد .مجله پژوهش-
های علوم دامی ايران ،جلد  ،0شماره  ،6ص .139-123
 .13امیر ساالری نیا ،محمد حسن فتحي ،همايون فرهنگ فر و حسین نعیمی پور .1091 .تأثیر دو سطح مختلف فیبر جیره
شروع كننده بر مصرف خوراك ،افزايش وزن روزانه ،بازده مصرف خوراك و فراسنجههای شکمبهای گوسالههای
شیری هلشتاين .مجله پژوهشهای علوم دامی ايران ،جلد ،0شماره  ،0ص .060-000
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 .13رحمت ابابکری ،احمد رياسی ،محمد حسن فتحي ،حسین نعیمی پور و سیمین خورسندی .1091 .تاثیر اسانس نعناع
افزوده شده به كنسانتره آغازين بر تخمیر شکمبه ای ،سن از شیرگیری و عملکرد رشد گوساله های هلشتاين .نشريه
پژوهشهای علوم دامی .جلد  ،66شماره  ،0ص .101-130
 .19سید محمد مهدی سید الموسوی ،احمد رياسی ،محمد حسن فتحي و همايون فرهنگ فر .1096 .تاثیر سیستم آبخوری
و افزودن اسانس شويد به خوراك شروع كننده بر سن از شیرگیری ،شرايط تخمیر شکمبه ای و عملکرد گوساله های
هلشتاين .نشريه پژوهشهای علوم دامی .جلد  ،60شماره  ،1ص .01-33
 .63افسانه احراری ،محمد حسن فتحي ،مصطفی يوسف الهی و احمد رياسی .1096 .تاثیر افزودن كود نیتروژن و پلی
اتیلن گلیکول بر تركیب شیمیايی و قابلیت هضم علوفه و سیالژ گلرنگ .نشريه پژوهشهای علوم دامی .جلد  ،60شماره
 ،6ص .30-93
 .61نرگس طباطبايی ،محمد حسن فتحي ،همايون فرهنگ فر و احمد رياسی .1091 .اثر بیم الکترونی بر تركیب شیمیايی،
فراسنجههای تجزيه پذيری و گوارش پذيری شکمبهای و پس از شکمبه ای باگاس نیشکر .مجله تحقیقات دام و طیور.
جلد اول ،شماره سوم ،صص .30-26
 .66مسلم باشتنی ،محمد رضا تهرانی ،عباسعلی ناصريان ،محمد حسن فتحي و فاطمه گنجی .1096 .تعیین تركیب شیمیايی
و ارزش غذايی برگ درخت عناب با استفاده از روش های برون تنی .مجله تحقیقات دام و طیور .جلد اول ،شماره سوم،
صص .1-3
 .60فاطمه خسروی و محمد حسن فتحي .1091 .تاثیر روش ذخیره كردن تفاله دانه انار بر تركیب شیمیايی و فراسنجه
های تجزيه پذيری شکمبه ای آن .مجله تولیدات دامی .دوره  ،10شماره  ،6صص .31-21
 .60ولی محمد شعبان ،مسلم باشتنی ،محمد حسن فتحي ،حسین نعیمی پور .1096 .تعیین تركیب شیمیايی و تجزيه پذيری
سورگوم سیلو شده در دو مرحله از رشد با استفاده از روش كیسه های نايلونی .مجله تحقیقات تولیدات دامی (گیالن).
سال دوم ،شماره دوم ،صص .33-23
 .63مسلم باشتنی ،محمد رضا تهرانی ،عباسعلی ناصريان ،محمد حسن فتحي .1096 .اثر سطوح مختلف برگ درخت
عناب بر مصرف خوراك ،متابولیت های خون ،تولید و تركیبات شیر بزهای كركی .نشريه پژوهشهای علوم دامی ايران.
جلد  ،3شماره  ،6ص .133-120
 .62نرگس طباطبايی ،محمد حسن فتحي ،همايون فرهنگ فر و احمد رياسی .1096 .اثر پرتوتابی الکترونی بر ارزش
غذايی ساقهی آتريپلکس .مجله تحقیقات دام و طیور .جلد  ،6شماره  ،6ص .19-63
 .63وحید كاردان مقدم ،محمد حسن فتحي ،رضا ولی زاده ،همايون فرهنگ فر .1090 .تعیین ارزش غذايی بقايای
زعفران در مراحل مختلف برداشت به روشهای درون كیسه ای و آزمايشگاهی (تولید گاز) .نشريه پژوهشهای علوم
دامی ايران .نشريه پژوهشهای علوم دامی ايران .جلد  ،2شماره  ،1ص .06-00
 .63فاطمه خسروی ،محمد حسن فتحي ،همايون فرهنگ فر و جالل مدرسی .1090 .اثر پرتوتابی الکترونی بر غلظت
تركیبات فنلی و فراسنجههای تجزيهپذيری شکمبهای تفاله دانه انار .نشريه پژوهشهای علوم دامی .جلد  ،60شماره ،6
ص .00-00

 .69ولی محمد شعبان ،مسلم باشتنی ،محمد حسن فتحي ،حسین نعیمی پور .1090 .اثر مرحله رشد و فرآيند سیلو
كردن بر تركیب شیمیايی و قابلیت هضم ماده خشک علوفه سورگوم .نشريه پژوهشهای علوم دامی .جلد ،60
شماره  ،0ص .93-133
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 .03كاردان مقدم ،و ،.فتحي نسری ،م.ح ،.ولی زاده ،ر ،.و فرهنگ فر ،ه .1090 ،.تركیب شیمیايی ،تجزيه پذيری شکمبه-
ای و فراسنجههای تخمیر علوفه خشک زعفران با استفاده از روش كیسههای نايلونی و تولید گاز .نشريه پژوهشهای
زعفران .شماره .169-103 ،6
 .01راضیه ايزدخواه ،همايون فرهنگ فر ،محمد حسن فتحي .1090 .كاربرد تابع نمايی ويلمینک در تحلیل ژنتیکی
صفات شیر اوج شیردهی و زمان اوج شیردهی گاوهای هلشتاين خراسان رضوی .نشريه پژوهشهای علوم دامی .جلد
 ،63شماره  ،1ص .101-133
 .06فاطمه اصغرزاده ،محمد حسن فتحي ،محمد علی بهدانی .1090 .بررسی تاثیر كودهای نیتروژن و فسفر بر ارزش
غذايی علوفه و سیالژ گلرنگ .نشريه علوم دامی ايران (كرج) .دوره  ،03شماره .033-030 ،0
 .00وحید كاردان مقدم ،محمد حسن فتحي نسری ،محمد علی بهدانی ،حمید كاردان مقدم .1090 .اثر قارچ پلوروتوس
فلوريدا بر تركیب شیمیايی ،تجزيهپذيری شکمبهای و تولید گاز بقايای علوفهای زعفران .نشريه پژوهشهای زعفران.
شماره  ،0ص .136-132
 .00سید جالل مدرسی ،رضا ولی زاده ،محسن دانش مسگران ،محمد حسن فتحي نسری .1090 .تغذيه سیلوی تفاله دانه
انار بر متابولیت های خون ،صفات الشه و عملکرد تولیدی بزغالههای پرواری .نشريه پژوهش در نشخواركنندگان.
شماره .33-91 ،6
 .03محمد حسن فتحي و فاطمه خسروی .1093 .مقايسه دو روش تعیین قابلیت هضم شکمبهای (درون كیسهای و
آزمايشگاهی) تفاله دانه انار .نشريه پژوهشهای علوم دامی ايران .جلد  ،3شماره .62-00 ،1
 .02غالمحسین قاسمی ،محمد حسن فتحي نسری ،سید جالل مدرسی و الدن رشیدی .1093 .تاثیر جايگزينی بخشی از
دانه غالت جیره با تفاله دانه انار سیلو شده بر مصرف خوراك و عملکرد تولیدی بزهای آمیخته خراسان جنوبی .نشريه
پژوهشهای علوم دامی ،جلد  ،62شماره .90-130 ،1
 .03عباس افقهی زاده ،محمد هادی اعظمی ،عباسعلی ناصريان و محمدحسن فتحي نسری .1093 .ارزيابی جايگزينی
ضايعات ماكارونی با دانه جو در جیره بره های پرواری بلوچی و آزمون تولید گاز .نشريه پژوهش در نشخواركنندگان،
جلد  ،0شماره .1-63 ،1
 .03سید جالل مدرسی ،رضا ولی زاده ،محسن دانش مسگران ،محمد حسن فتحي نسری .1093 .تعیین ارزش غذايی،
تركیبات فنلی و فراسنجه های هضم برون تنی شاخ و برگ حاصل از برداشت زرشک .نشريه پژوهشهای علوم دامی
ايران ،جلد  ،3شماره  ،6ص .663-603
 .09سعید ويس كرمی ،محمد حسن فتحي نسری ،حسن احمدوند ،الدن رشیدی ،رضا محمد رضايی خرم آبادی.1093 .
تأثیر عصاره هیدرو الکلی پوست انار و ويتامین Eبر میزان نیتريک اكسید و فعالیت آنزيمهای پاراكسوناز و
میلوپراكسیداز در رتهای تحت تنش اكسیداتیو ورزش درمانده ساز .يافته (فصلنامه علمی ـ پژوهشی دانشگاه علوم
پزشکی لرستان) .دوره هجدهم ،شماره  ،0زمستان .93
 .03علی امامی ،مهدی گنج خانلو ،محمد حسن فتحي نسری ،الدن رشیدی ،ابوالفضل زالی ،مجتبی زاهدی فر و محمد
شريفی .تاثیر افزودن آنتی اكسیدان های طبیعی و مصنوعی به جیره بر عملکرد و وضعیت آنتی اكسیدانی بزغالههای
پرواری .نامه پذيرش از نشريه علوم دامی (پژوهش و سازندگی).
 .01علیرضا كريمی گوغری ،محمد علی بهدانی ،سید وحید اسالمی و محمد حسن فتحي .1093 .عملکرد و اجزای
عملکرد گلرنگ تحت تاثیر كاربرد برخی عناصر كم مصرف و ورمی كمپوست در دو منطقه كرمان و بردسیر .نامه
پذيرش به شماره م ب 31033 /به تاريخ  .90/11/0نشريه بوم شناسی كشاورزی.
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ب -مقاالت منتشره در همایشهای معتبر داخلي
 .1فتحي نسری ،م .ح . 1033 .مقايسه تاثیر تغذيه كنسانتره و كنسانتره به همراه برگ يونجه در تغذيه گوساله های جوان
شیرخوار .مجموعه مقاالت سومین سمینار پژوهشی تغذيه دام و طیور كشور ،موسسه تحقیقات علوم دامی كشور.
 .6فتحي نسری ،م .ح ،.دانش مسگران ،م ،.نیکخواه ،ع ،.ولی زاده ،ر ،.و امامی ،م .ر .1030 .تاثیر فرايند حرارتی (تف
دادن) بر ضرايب تجزيه پذيری ماده خشک و پروتئین خام دانه سويا (گونه های سحر و ويلیامز) .مجموعه مقاالت اولین
كنگره علوم دامی و آبزيان كشور ،جلد اول ،صفحات .31-30
 .0فتحي نسری ،م .ح ،.رياسی ،احمد و فرهنگ فر ،همايون .1033 .مدل سازی منحنی شیردهی گاو با استفاده از توابع
رشد .مجموعه مقاالت سومین كنگره علوم دامی و آبزيان كشور ،مشهد.
 .0امیرآبادی ،ز ،.رياسی ،ا ،.فتحي نسری ،م .ح ،.جانمحمدی ،ح .1033 .اثرات مصرف دانه خلر خام و حرارت داده
شده بر بازده رشد و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی .مجموعه مقاالت سومین كنگره علوم دامی و آبزيان
كشور ،مشهد.
 .3نعیمی پور ،حسین ،فرهنگ فر ،همايون و فتحي نسری ،م .ح .1033 .محاسبه ضرائب همبستگی جزئی بین صفات
تولید شیر در گاوهای هلشتاين خراسان .مجموعه مقاالت سومین كنگره علوم دامی و آبزيان كشور ،مشهد.
 .2سید جالل مدرسی و محمد حسن فتحي نسری .5311 ،عوامل تغذيهای موثر بر تولید و كیفیت الیاف دامی ،همايش
ملی الیاف دامی ،دانشگاه تبريز.
 .3سید جالل مدرسی و محمد حسن فتحي نسری .5311 ،تاثیر عوامل محیطی بر كمیت و كیفیت الیاف تولیدی در
گوسفند و بز ،همايش ملی الیاف دامی ،دانشگاه تبريز.
 .3محمد علی آهنگرانی ،محمد حسن فتحي ،فاطمه بحری بیناباج ،محمد اسماعیل بهاری .1033 ،تاثیر اسیدهای آمینه
بر رشد الیاف دامی ،همايش ملی الیاف دامی ،دانشگاه تبريز.
 .9فاطمه بحری بیناباج ،محمد حسن فتحي ،حجت قلیزاده ،محمد علی آهنگرانی .1033 ،تاثیر ويتامینها و مواد معدنی
بر رشد الیاف دامی ،همايش ملی الیاف دامی ،دانشگاه تبريز.
 .13محمد حسن فتحي ،همايون فرهنگ فر .1033 ،ويژگیهای الیاف بز ،همايش ملی الیاف دامی ،دانشگاه تبريز.
 .11محمد حسن فتحي .5311 ،تغذيه بزهای الیافی ،همايش ملی الیاف دامی ،دانشگاه تبريز.
 .16سید جالل مدرسی ،محمد حسن فتحي .5311 ،بررسی عملکرد شیردهی گاومیش ،دومین همايش ملی گاومیش
ايران ،دانشگاه رامین ،مالثانی.
 .10سید جالل مدرسی ،محمد حسن فتحي .5311 ،عملکرد تولید مثلی در گاومیش؛ مشکالت و چالشها ،دومین
همايش ملی گاومیش ايران ،دانشگاه رامین ،مالثانی.
 .10مريم گلی زاده ،احمد رياسی ،محمد حسن فتحي ،حسین نعیمی پور .1033 ،بررسی محتوی تانن و قابلیت هضم
شکمبهای و رودهای ماده خشک و پروتئین خام دانه خلر خام و بخار داده شده با روشهای  in situو ، in vitro
اولین همايش ملی تنشهای محیطی در علوم كشاورزی ،دانشگاه بیرجند.
 .13آرش امیدی ،محمد حسن فتحي و اصغر زربان .1033 ،تنش اكسیداتیو در شرايط مختلف فیزيولوژيک گاوهای
شیری نژاد هلشتاين ،اولین همايش ملی تنشهای محیطی در علوم كشاورزی ،دانشگاه بیرجند.
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 .12سمیه رمضانی ،احمد رياسی ،نظر افضلی و محمد حسن فتحي .5311 ،اثر مکملهای سلنومتیونین و بی كربنات
سديم بر برخی متابولیت ها و فراسنجه های آنتی اكسیدانی خون جوجه های گوشتی در شرايط تنش گرمايی ،اولین
همايش ملی تنشهای محیطی در علوم كشاورزی ،دانشگاه بیرجند.
 .13قاسم طحان ،محمد حسن فتحي ،مهدی بهگر و احمد رياسی 1039 ،اثر بیم الکترونی بر ضرايب تجزيه پذيری و
قابلیت هضم ماده خشک كنجاله سويا ،سومین همايش ملی كاربرد فناوری هستهای در علوم كشاورزی و منابع طبیعی،
كرج.
 .13سید محمد مهدی سید الموسوی ،احمد رياسی ،محمد حسن فتحي و همايون فرهنگ فر .1039 ،بررسی سیستم
آبخوری و تاثیر افزودن اسانس شويد به خوراك استارتر گوسالههای شیرخوار هلشتاين بر بازده مصرف خوراك آنها،
چهارمین كنگره علوم دامی ايران ،كرج.
 .19سید جالل مدرسی ،محمد حسن فتحي ،امید ديانی ،الدن رشیدی و فاطمه خسروی .1039 ،تاثیر استفاده از تفاله دانه
انار بر غلظت اسید لینولئیک مزدوج ،اسید پونیسیک و اسید واكسنیک شیر بزهای آمیخته خراسان جنوبی ،چهارمین
كنگره علوم دامی ايران ،كرج.
 .63سميه یوسفي ،احمد رياسی ،محمد حسن فتحي ،حسین نعیمی پور و هاله حاجیانی .1039 ،بررسی تركیب شیمیايی
و تغییرات  pHدر سیال مخلوط يونجه و آتريپلکس عمل آوری شده با اسید سولفوريک و مالس چغندر ،چهارمین
كنگره علوم دامی ايران ،كرج.
 .61رحمت ابابکری ، ،احمد رياسی ،محمد حسن فتحي و حسین نعیمی پور .1039 ،تاثیر افزودن اسانس نعناع به خوراك
استارتر گوساله های شیرخوار هلشتاين بر پارامترهای تخمیر شکمبه و عملکرد آنها .چهارمین كنگره علوم دامی ايران،
كرج.
 .66راضیه ايزد خواه ،همايون فرهنگ فر ،محمد حسن فتحي ،حسین نعیمی پور و حسین رشید .1039 ،برآورد همبستگی
گشتاوری پیرسون بین پارامترهای تابع ويلمینک و برخی خصوصیات تولیدی در گاوهای هلشتاين گاوداریهای صنعتی
خراسان رضوی .چهارمین كنگره علوم دامی ايران ،كرج.
 .60حسین روشن ،همايون فرهنگ فر ،ناصر امام جمعه كاشان ،محمد حسن فتحي و حسین نعیمی پور .1039 ،مقايسه
عملکرد اسپرمهای داخلی و خارجی برای برخی خصوصیات تولید شیر در گاوهای هلشتاين گاوداریهای صنعتی مشهد.
چهارمین كنگره علوم دامی ايران ،كرج.
 .60افسانه احراری ،محمد حسن فتحي ،احمد رياسی و مصطفی يوسف الهی .1093 .تعیین تركیب شیمیايی و پايداری
هوازی سیالژ گلرنگ .نخستین سمینار ملی مديريت پرورش دام و طیور در مناطق گرمسیر ،كرمان.
 .63حامد عارفی نیا ،همايون فرهنگ فر ،محمد حسن فتحي و علی رضا اقبال .1093 .مقايسه تداوم شیردهی گاوهای زينه
و اصیل هلشتاين ايران .نخستین سمینار ملی مديريت پرورش دام و طیور در مناطق گرمسیر ،كرمان.
 .62فاطمه خسروی و محمد حسن فتحي .1093 .استفاده از خوراك های حاوی تانن در تغذيه نشخواركنندگان .نخستین
سمینار ملی مديريت پرورش دام و طیور در مناطق گرمسیر ،كرمان.
 .63سید جالل مدرسی ،محمد حسن فتحي و فاطمه خسروی .1093 .تغییرات فیزيولوژيک و بیان ژن در پاسخ به تنش
گرمايی در گاوهای شیری .نخستین سمینار ملی مديريت پرورش دام و طیور در مناطق گرمسیر ،كرمان.
 .63امیر ساالری نیا ،محمد حسن فتحي ،همايون فرهنگ فر ،حسین نعیمی پور و وحید كاردان مقدم .1093 .تاثیر استفاده
از يونجه همراه با كنسانتره شروع كننده حاوی دو سطح مختلف فیبر بر فراسنجه های شکمبه ای در گوسالههای شیری
هلشتاين .نخستین سمینار ملی مديريت پرورش دام و طیور در مناطق گرمسیر ،كرمان.
11

Curriculum Vitae
 .69وحید كاردان مقدم ،محمد حسن فتحي ،رضا ولی زاده ،همايون فرهنگ فر و امیر ساالری نیا .1093 .بررسی ارزش
غذايی بقايای زعفران در مراحل مختلف رشد با روش تولید گاز .نخستین سمینار ملی مديريت پرورش دام و طیور در
مناطق گرمسیر ،كرمان.
 .03فاطمه اصغرزاده ،محمد حسن فتحي ،علیرضا وكیلی و محمد علی بهدانی .1093 .تاثیر سطوح مختلف كود نیتروژن
و فسفر بر ارزش غذايی علوفه گلرنگ با استفاده از تکنیک تولید گاز .نخستین سمینار ملی مديريت پرورش دام و طیور
در مناطق گرمسیر ،كرمان.
 .01محمد رضا تهرانی ،مسلم باشتنی ،عباسعلی ناصريان ،محمد حسن فتحي ،همايون فرهنگ فر ،حسین نعیمی پور يونسی.
 .1093تاثیر تغذيه برگ عناب بر برخی خصوصیات تخمیر شکمبه و متابولیتهای خون در بزهای كركی خراسان جنوبی.
اولین كنگره ملی علوم و فناوریهای نوين كشاورزی ،زنجان.
 .06محمد رضا تهرانی ،مسلم باشتنی ،عباسعلی ناصريان ،محمد حسن فتحي ،حامد خوردوی خراسانی ،محمد حسن
حیدرزاده .1093 .بررسی تركیب شیمیايی و تعیین تجزيهپذيری ماده خشک و الیاف نامحلول در شوينده خنثی برگ
عناب .اولین كنگره ملی علوم و فناوریهای نوين كشاورزی ،زنجان.
 .00افسانه احراری ،محمد حسن فتحي ،احمد رياسی و مصطفی يوسف الهی .1093 .بررسی تاثیر پلی اتیلن گاليکول بر
ارزش غذايی سیالژ گلرنگ با استفاده از روش تولید گاز .اولین كنگره ملی علوم و فناوریهای نوين كشاورزی ،زنجان.
 .00وحید كاردان مقدم ،محمد حسن فتحي ،رضا ولی زاده ،همايون فرهنگ فر و امیر ساالری نیا .1093 .تركیب شیمیايی،
خصوصیات تجزيه پذيری و میزان تولید گاز بقايای خشک زعفران .اولین كنگره ملی علوم و فناوریهای نوين
كشاورزی ،زنجان.
 .03راضیه ايزدخواه ،همايون فرهنگ فر ،محمد حسن فتحي ،حسین نعیمی پور و محمد كاظم اكبری .1093 .برآورد
روند فنوتیپی تولید شیر هنگام اوج شیردهی گاوهای هلشتاين خراسان رضوی .اولین كنگره ملی علوم و فناوریهای نوين
كشاورزی ،زنجان.
 .02امیر ساالری نیا ،محمد حسن فتحي ،همايون فرهنگ فر ،حسین نعیمی پور و وحید كاردان مقدم .1093 .تاثیر سطح
فیبر كنسانتره شروع كننده و استفاده از يونجه بر مصرف خوراك و اضافه وزن روزانه گوسالههای شیری هلشتاين .اولین
كنگره ملی علوم و فناوریهای نوين كشاورزی ،زنجان.
 .03فاطمه خسروی ،محمد حسن فتحي و سید جالل مدرسی .1093 .هدفمند سازی يارانهها در صنعت دامپروری .سومین
همايش ملی انجمن هلشتاين ايران ،كرج.
 .03سید جالل مدرسی ،محمد حسن فتحي ،فاطمه خسروی و علیرضا فضايلی .1093 .نقش زنبور عسل در گرده افشانی
و افزايش كمیت و كیفیت محصول عناب .اولین همايش ملی زرشک و عناب ،بیرجند.
 .09علیرضا فضايلی ،محمد حسن فتحي ،فاطمه خسروی و سید جالل مدرسی .1093 .تاثیر گرده افشانی توسط زنبور
عسل بر كیفیت و كمیت گیاه زرشک .اولین همايش ملی زرشک و عناب ،بیرجند.
 .03وحید كاردان مقدم ،امیر ساالری نیا ،محمد حسن فتحي ،محمد رضا اصغری ،داود جعفری گیو .1091 .نقش
عشاير در بهبود پرورش شتر در ايران .اولین كنگره ملی شتر 69-03 ،فروردين ،مشهد.
 .01افسانه احراری ،محمد حسن فتحي ،احمد رياسی ،مصطفی يوسف الهی و وحید كاردان مقدم .1091 .اثر افزودن
كود نیتروژن و پلی اتیلن گاليکول بر ارزش غذايی علوفه و سیالژ گلرنگ .پنجمین كنگره علوم دامی ايران ،دانشگاه
صنعتی اصفهان 3-9 ،شهريور ،ص .023-020
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 .06افسانه احراری ،محمد حسن فتحي ،احمد رياسی ،مصطفی يوسف الهی و وحید كاردان مقدم .1091 .اثر كوددهی
و سیلو كردن بر كاهش تركیبات فنولی كل در گیاه گلرنگ .پنجمین كنگره علوم دامی ايران ،دانشگاه صنعتی اصفهان،
 3-9شهريور ،ص .336-332

 .00احمدرضا داورمنش ،محمدحسن فتحي ،محمدباقر منتظر تربتی ،علیرضا كالنتری فیروزآباد و فاطمه اصغرزاده.
 .1091اثر افزودن اسید بوتیريک محافظت شده و طعم دهنده اولئوبیوتک به جیره آغازين بر مصرف خوراك و
افزايش وزن گوساله های شیری هلشتاين .پنجمین كنگره علوم دامی ايران ،دانشگاه صنعتی اصفهان 3-9 ،شهريور ،ص
.1692-1031
 .00احمدرضا داورمنش ،محمدحسن فتحي ،محمدباقر منتظر تربتی ،علیرضا كالنتری فیروزآباد .1091 .اثر افزودن
اسید بوتیريک محافظت شده و طعم دهنده اولئوبیوتک به جیره آغازين بر بازده مصرف خوراك گوساله های شیری
هلشتاين .پنجمین كنگره علوم دامی ايران ،دانشگاه صنعتی اصفهان 3-9 ،شهريور ،ص .1693-1690
 .03وحید كاردان مقدم ،محمد حسن فتحي ،عاطفه عابدينی و افسانه احراری .1091 .تركیب شیمیايی و تجزيه پذيری
بقايای زعفران عمل آوری شده با قارچ صدفی (پلوروتوس استراتوس) .پنجمین كنگره علوم دامی ايران ،دانشگاه
صنعتی اصفهان 3-9 ،شهريور ،ص .1330-1333
 .02وحید كاردان مقدم ،محمد حسن فتحي ،عاطفه عابدينی و محمد رضا تهرانی .1091 .تعیین تركیب شیمیايی و ارزش
غذايی برگ برباريس ولگاريس با روش كیسه های نايلونی و تولید گاز .پنجمین كنگره علوم دامی ايران ،دانشگاه
صنعتی اصفهان 3-9 ،شهريور ،ص .1339-1330
 .03فاطمه خسروی ،محمد حسن فتحي ،همايون فرهنگ فر ،سید جالل مدرسی و الدن رشیدی .1091 .اثر سیلو كردن
بر تركیب شیمیايی و میزان تركیبات پلی فنلی تفاله دانه انار .پنجمین كنگره علوم دامی ايران ،دانشگاه صنعتی اصفهان،
 3-9شهريور ،ص .133-139
 .03فاطمه خسروی ،محمد حسن فتحي ،همايون فرهنگ فر و سید جالل مدرسی .1091 .تاثیر افزودنیهای مختلف
سیلويی برغلظت تركیبات فنلی و تجزيه پذيری شکمبه ای ماده خشک تفاله دانه انار .پنجمین كنگره علوم دامی
ايران ،دانشگاه صنعتی اصفهان 3-9 ،شهريور ،ص .1231-1230
 .09فاطمه اصغرزاده ،محمد حسن فتحي ،محمد علی بهدانی و احمدرضا داورمنش .1091 .اثر كودهای نیتروژن و فسفر
بر تركیب شیمیايی و تجزيه پذيری شکمبه ای سیالژ گلرنگ به روش  .in situپنجمین كنگره علوم دامی ايران،
دانشگاه صنعتی اصفهان 3-9 ،شهريور ،ص .1303-1300
 .33فاطمه اصغرزاده ،محمد حسن فتحي و محمد علی بهدانی .1091 .اثر كودهای نیتروژن و فسفر بر تركیب شیمیايی و
پايداری هوازی سیالژ گلرنگ .پنجمین كنگره علوم دامی ايران ،دانشگاه صنعتی اصفهان 3-9 ،شهريور ،ص -1333
.1333
 .31حامد عارفی نیا ،همايون فرهنگ فر و محمد حسن فتحي .1091 .مقايسه آماری تداوم شیردهی نتاج گاوهای نر
هلشتاين داخلی و خارجی .پنجمین كنگره علوم دامی ايران ،دانشگاه صنعتی اصفهان 3-9 ،شهريور ،ص .133-113
 .36مسلم باشتنی ،محمد رضا تهرانی ،عباسعلی ناصريان ،و محمد حسن فتحي و فاطمه گنجی .1091 .استفاده از برگ
درخت عناب در تغذيه بز آمیخته خراسان جنوبی .همايش علمی و كاربردی استفاده از پسماندهای كشاورزی ،شهری و
صنعتی در جیره غذايی دام ،طیور و آبزيان 60 .آذرماه ،دانشگاه تبريز.
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 .30افسانه احراری ،محمد حسن فتحي ،مصطفی يوسف الهی ،احمد رياسی .1096 .بررسی اثر افزودن كود نیتروژن
و پلی اتیلن گاليکول بر ارزش غذايی سیالژ گلرنگ با استفاده از روش تولید گاز .همايش ملی دام و طیور شمال
كشور .دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی ساری 16 ،ارديبهشت .ص .6696-6693
 .30همايون فرهنگ فر ،ملیحه عبداله زاده و محمد حسن فتحي .1096 .مقايسه وقوع شکل ناهنجار منحنی شیردهی بین
نتاج گاوهای نر هلشتاين داخلی و خارجی .همايش ملی دام و طیور شمال كشور .دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی
ساری 16 ،ارديبهشت .ص .922-931
 .33حامد عارفی نیا ،همايون فرهنگ فر ،محمد حسن فتحي و امید فانی مکی .1096 .مقايسه آماری تداوم شیردهی
گاوهای شکم اول هلشتاين در سنین مختلف زايش .همايش ملی دام و طیور شمال كشور .دانشگاه علوم كشاورزی و
منابع طبیعی ساری 16 ،ارديبهشت .ص .1163-1163
 .32فاطمه اصغرزاده ،محمد حسن فتحي و محمد علی بهدانی .1096 .اثر كودهای نیتروژن و فسفر بر تركیب شیمیايی و
تجزيه پذيری شکمبه ای علوفه گلرنگ به روش  .in situهمايش ملی دام و طیور شمال كشور .دانشگاه علوم كشاورزی
و منابع طبیعی ساری 16 ،ارديبهشت .ص .6610-6612
 .33فاطمه خسروی ،محمد حسن فتحي ،سید جالل مدرسی و علیرضا فضايلی راد .1096 .تاثیر پرتوتابی بیم الکترونی
بر گوارش پذيری تفاله دانه انار .همايش ملی دام و طیور شمال كشور .دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی ساری16 ،
ارديبهشت .ص .6091-6093
 .33زهرا میرخاندوزی ،محمد حسن فتحي و همايون فرهنگ فر .1096 .تعیین و مقايسه تركیب شیمیايی و ارزش غذايی
دو گونه اشنان و سرخ گز مورد چرای شتر با استفاده از روش كیسه های نايلونی .همايش ملی دام و طیور شمال كشور.
دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی ساری 16 ،ارديبهشت .ص .6092-6333
 .39ولی محمد شعبان ،مسلم باشتنی ،محمد حسن فتحي و حسین نعیمی پور .1096 .اثر مرحله رشد بر تركیبات شیمیايی
و تجزيه پذيری شکمبه ای پروتئین خام سیالژ سورگوم .همايش ملی دام و طیور شمال كشور .دانشگاه علوم كشاورزی
و منابع طبیعی ساری 16 ،ارديبهشت .ص .6063-6060
 .23ولی محمد شعبان ،مسلم باشتنی ،محمد حسن فتحي و حسین نعیمی پور .1096 .اثر مرحله رشد و سیلو كردن بر
مقدار تانن كل و متراكم علوفه سورگوم .همايش ملی دام و طیور شمال كشور .دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی
ساری 16 ،ارديبهشت .ص .6060-6063
 .21ولی محمد شعبان ،مسلم باشتنی ،محمد حسن فتحي ،حسین نعیمی پور و مصیب شاليی .1096 .تعیین تركیب شیمیايی
و ارزش غذايی سیالژ سورگوم در مرحله گلدهی .دومین سمینار ملی مديريت پرورش دام و طیور .دانشگاه شهید باهنر
كرمان  12 ،شهريور ماه  .96ص .100-102
 .26ولی محمد شعبان ،مسلم باشتنی ،محمد حسن فتحي ،حسین نعیمی پور و مصیب شاليی .1096 .بررسی اثر مرحله
رشد و فرآيند سیلو كردن بر عناصر معدنی علوفه سورگوم .دومین سمینار ملی مديريت پرورش دام و طیور .دانشگاه
شهید باهنر كرمان  12 ،شهريور ماه  .96ص .103-133
 .20زهرا میرخاندوزی ،محمد حسن فتحي ،همايون فرهنگ فر و جلیل فرزادمهر .1096 .تركیب شیمیايی و فراسنجههای
تجزيهپذيری شکمبهای دو گونه مرتعی مورد چرای شتر زرد تاغ و سرخ گز .دومین سمینار ملی مديريت پرورش دام و
طیور .دانشگاه شهید باهنر كرمان  12 ،شهريور ماه  .96ص .603-603
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 .20زهرا میرخاندوزی ،محمد حسن فتحي ،همايون فرهنگ فر و جلیل فرزادمهر .1096 .تعیین ارزش غذايی چند گونه
مرتعی مورد چرای شتر با استفاده از روش تولید گاز .دومین سمینار ملی مديريت پرورش دام و طیور .دانشگاه شهید
باهنر كرمان  12 ،شهريور ماه  .96ص .609-630
 .23ملیحه عبداله زاده ،همايون فرهنگ فر و محمد حسن فتحي .1096 .بررسی اثر تعداد ركوردهای روز آزمون بر
وقوع شکل ناهنجار منحنی شیردهی گاوهای هلشتاين ايران .دومین سمینار ملی مديريت پرورش دام و طیور .دانشگاه
شهید باهنر كرمان  12 ،شهريور ماه  .96ص .003-031
 .22فاطمه خسروی ،محمد حسن فتحي .1090 .برآورد همبستگی بین دو روش تعیین قابلیت هضم شکمبه ای تفاله دانه
انار .ششمین كنگره علوم دامی ايران 3 ،و  2شهريور ماه ،دانشگاه تبريز.
 .23فاطمه خسروی ،محمد حسن فتحي .1090 .برآورد معادالت تابعیت برای تخمین قابلیت هضم شکمبه ای تفاله دانه
انار به دو روش درون كیسه ای و آزمايشگاهی .ششمین كنگره علوم دامی ايران 3 ،و  2شهريور ماه ،دانشگاه تبريز.

 .23طباطبايی فرد نرگس ،فتحي محمد حسن ،رياسی احمد ،فرهنگ فر همايون .1090 .تعیین ارزش غذايی كاه
جو پرتوتابی شده .اثر سطوح مختلف تفاله دانه انار در جیره بر عملکرد بزغاله های مهابادی .ششمین كنگره علوم
دامی ايران 3 ،و  2شهريور ماه ،دانشگاه تبريز.

 .29امامی علی ،فتحي محمد حسن ،گنج خانلو مهدی ،زالی ابوالفضل ،رشیدی الدن .1090 .اثر استفاده از
سطوح مختلف تفاله دانه انار در جیره بر خصوصیات الشه و هزينه تولید گوشت بزغاله های مهابادی .ششمین
كنگره علوم دامی ايران 3 ،و  2شهريور ماه ،دانشگاه تبريز.

 .33امامی علی ،فتحي محمد حسن ،گنج خانلو مهدی ،زالی ابوالفضل ،رشیدی الدن .1090 .اثر سطوح مختلف
تفاله دانه انار در جیره بر عملکرد بزغاله های مهابادی .ششمین كنگره علوم دامی ايران 3 ،و  2شهريور ماه ،دانشگاه
تبريز.

 .31قاسمی حسین ،فتحي محمد حسن ،مدرسی جالل ،رشیدی الدن .1090 .تأثیر تغذيه با جیره حاوی تفاله دانه
انار سیلو شده بر مصرف خوراك ،تولید و تركیبات شیر بزهای آمیخته خراسان جنوبی .ششمین كنگره علوم دامی
ايران 3 ،و  2شهريور ماه ،دانشگاه تبريز.

 .36قاسمی حسین ،فتحي محمد حسن ،مدرسی جالل ،رشیدی الدن .1090 .تاثیر تغذيه با جیره حاوی تفاله دانه
انار سیلو شده با افزودنی اوره بر ظرفیت آنتی اكسیدانی كل و برخی فراسنجه های خونی بزهای آمیخته خراسان
جنوبی .ششمین كنگره علوم دامی ايران 3 ،و  2شهريور ماه ،دانشگاه تبريز.

 .30جالل مدرسی ،رضا ولی زاده ،محسن دانش مسگران ،محمد حسن فتحي ،فاطمه خسروی .1090 .تعیین
ارزش غذايی شاخ و برگ حاصل از برداشت زرشک و تاثیر تركیبات ضد تانن بر تركیبات فنلی آن .ششمین
كنگره علوم دامی ايران 3 ،و  2شهريور ماه ،دانشگاه تبريز.

 .30جالل مدرسی ،رضا ولی زاده ،محسن دانش مسگران ،محمد حسن فتحي ،فاطمه خسروی .1090 .برآورد
فراسنجه های هضم سرشاخه پس از برداشت زرشک به روش برون تنی .ششمین كنگره علوم دامی ايران 3 ،و 2
شهريور ماه ،دانشگاه تبريز.
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 .33سید محمد مهدی موسوی ،احمد رياسی ،محمد حسن فتحي ،رحمت ابابکری ،حسن نظری زاده.1090 .
تاثیر روش مصرف آب و افزودن اسانس شويد به خوراك شروع كننده بر سالمت گوساله های هلشتاين .ششمین
كنگره علوم دامی ايران 3 ،و  2شهريور ماه ،دانشگاه تبريز.

 .32صنعتی حمید ،فرهنگ فر همايون ،فتحي محمد حسن .1090 .بررسی ارتباط آماری بین فصل زايش و وقوع
حذف در گاوهای شکم اول هلشتاين ايران .ششمین كنگره علوم دامی ايران 3 ،و  2شهريور ماه ،دانشگاه تبريز.

 .33امامی علی ،فتحي محمد حسن ،گنج خانلو مهدی ،زالی ابوالفضل و رشیدی الدن .1090 .اثر افزودن تفاله
دانه انار به جیره بر وضعیت سامانه آنتی اكسیدانی بزغالههای پرواری .دومین همايش ملی مديريت بهداشت
دام 60 ،ارديبهشت ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز.
 .33امامی علی ،فتحي محمد حسن ،گنج خانلو مهدی ،رشیدی الدن و زالی ابوالفضل .1090 .اثر تغذيه ويتامین
 Eو تفاله دانه انار بر اكسیداسیون چربی گوشت بزغاله .همايش پژوهشهای نوين در علوم دامی 2 .و  3خرداد،
دانشگاه بیرجند.

 .39امامی علی ،فتحي محمد حسن ،گنج خانلو مهدی ،رشیدی الدن و زالی ابوالفضل .1090 .تاثیر استفاده از
تفاله دانه انار بر میزان اسید لینولئیک و لینولنیک مزدوج چربی داخل عضالنی بزغاله های مهابادی .همايش
پژوهشهای نوين در علوم دامی 2 .و  3خرداد ،دانشگاه بیرجند.

 .33امامی علی ،فتحي محمد حسن ،گنج خانلو مهدی ،رشیدی الدن و زالی ابوالفضل .1090 .اثر تغذيه با تفاله
دانه انار بر متابولیتهای خونی بزغاله .همايش پژوهشهای نوين در علوم دامی 2 .و  3خرداد ،دانشگاه بیرجند.

 .31امامی علی ،فتحي محمد حسن ،گنج خانلو مهدی ،رشیدی الدن و زالی ابوالفضل .1090 .اثر تغذيه با تفاله
دانه انار بر كیفیت گوشت بزغالههای مهابادی .همايش پژوهشهای نوين در علوم دامی 2 .و  3خرداد ،دانشگاه
بیرجند.

 .36فتحي محمد حسن .1090 .تنشهای محیطی موثر بر نشخوار گاو .همايش پژوهشهای نوين در علوم دامی.
 2و  3خرداد ،دانشگاه بیرجند.

 .30فاطمه خسروی ،محمد حسن فتحي ،همايون فرهنگ فر  ،جالل مدرسی و مهدی بهگر .1090 .مطالعه قابلیت
هضم و اتصال میکروبهای شکمبه در تفاله دانه انار خشک و سیلويی .همايش پژوهشهای نوين در علوم
دامی 2 .و  3خرداد ،دانشگاه بیرجند.

 .30فاطمه خسروی ،محمد حسن فتحي ،جالل مدرسی و مهدی بهگر .1090 .تاثیر تانن بر اتصال میکروبهای
شکمبه در تفاله دانه انار سیلويی حاوی افزودنیهای مختلف .همايش پژوهشهای نوين در علوم دامی 2 .و 3
خرداد ،دانشگاه بیرجند.
 .33فاطمه يزدی ،محمد حسن فتحي ،سعید پارسا و عباسعلی ناصريان .1090 .اثر فرايند جوانهزنی بر تجزيهپذيری
شکمبهای پروتئین خام دانه جو .همايش پژوهشهای نوين در علوم دامی 2 .و  3خرداد ،دانشگاه بیرجند.

 .32حسین محمديان ،محمد حسن فتحي و محسن مجتهدی .1090 .تعیین خصوصیات فیزيکی و شیمیايی نمونههای
بنتونیت استان خراسان جنوبی و بررسی اثر بنتونیت بر كیفیت فیزيکی خوراك پلت شده .1090 .سومین سمینار
ملی مديريت پرورش دام و طیور .دانشگاه شهید باهنر كرمان  13 ،شهريور ماه  .90ص .609-630
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:مقاالت منتشر شده انگليسي
 مقاالت كامل منتشره در ژورنالهای علمي معتبر بين المللي-الف
1. M. H. Fathi Nasri, M. Danesh Mesgaran, J. France, J. Cant, and E. Kebreab. 2006.
Evaluation of Mathematical Models to Describe Ruminal Degradation Kinetics from
Data Obtained Using the In Situ Ruminal Incubtion of Whole Soybeans. J. Dairy Sci.
89:3087-3095.
2. M. H. Fathi Nasri, M. Danesh Mesgaran, A. Nikkhah, E. Kebreab, and J. France. 2007.
Effect of raw or roasted whole soybeans on early lactational performance and ruminal
and blood metabolites in Iranian cows. J. of Agricultural Sci. 145:529-537.
3. M. H. Fathi Nasri, M. Danesh Mesgaran, E. Kebreab, J. France. 2007. Past peak
lactational performance of Iranian Holstein cows fed raw or roasted whole soybean.
Can. J. Anim. Sci. 87:441-447.
4. M. H. Fathi Nasri, J. France, M. Danesh Mesgaran and E. Kebreab. 2008. Effect of
heat processing on ruminal degradability and intestinal disappearance of nitrogen and
amino acids in Iranian whole soybean. Livestock Science, 113: 43-51.
5. F. Rezaii, M. Danesh Mesgaran, A. R. Heravi Moussavi and M. H. Fathi Nasri. 2007.
Effect of diets containing different ratio of effective rumen degradable protein to
fermentable metabolizable energy on early lactating Holstein cow responses. J. of
Animal and Veterinary Advances, 6 (4) : 563-568.
6. M. H. Fathi Nasri, J. France, N. E. Odongo, S. Lopez, A. Bannink, and E. Kebreab.
2008. Modelling the lactation curve of dairy cows using the differentials of growth
functions. J. of Agricultural Sci. 146: 633-641.
7. M. H. Fathi, A. Riasi and A. Allahresani. 2009. The effect of vanilla flavoured calf
starter on performance of Holstein calves. J. Anim. and Feed Sci. 18: 412-419.
8. J. Dijkstra, S. Lopez, A. Bannink, M. S. Dhanona, E. Kebreab, N. E. Odongo, M. H.
Fathi Nasri, U. K. Behera, D. Hernandez-Ferrer and J. France. 2010. Evaluation of a
mechanistic lactation model using cow, goat and sheep data. J. of Agricultural Sci.
148:249-262.
9. J. Modarresi, M. H. Fathi, L. Rashidi, O. Dayani and E. Kebreab. 2011. Effects of
pomegranate seed pulp supplementation on concentrations of conjugated linoleic acid
and punicic acid in goat's milk. J. Dairy Sci. 94:4075-4080.
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10. Riasi, M. Golizadeh, M. H. Fathi, N. Asadzadeh and A. Taghizadeh. 2014.
Determination of Nutritive Value of Unheated and Heat Processed Grass Pea Seed for
Ruminants. Journal of Agricultural Science and Technology (JAST). 16:527-536.
11. J. Modaresi, R. Valizadeh, M. Danesh Mesgaran, A. Heravi Moussavi, M. H. Fathi
Nasri. 2014. The effect of polyvinyl polypyrrolidone, polyethylene glycol and urea on
polyphenolic compounds and in vitro gas production of pomegranate seed and peel.
Journal of Middle East Applied Science and Technology (JMEAST). 11(3):308314.
12. A. Emami, M. Ganjkhanlou, M. H. Fathi Nasri, A. Zali, L. Rashidi. 2014. Pomegranate
seed pulp as a novel replacement of dietary cereal grains for kids. Small Rum. Res. 123
(2-3), 238-245.
13. A. Emami, A., M. H. Fathi Nasri, M. Ganjkhanlou, A. Zali, L. Rashidi. 2015. Effects
of dietary pomegranate seed pulp on oxidative stability of kid meat. Meat Sci. 104, 1419.
14. F. Khosravi, F., M. H. Fathi Nasri, H. Farhangfar, J. Modaresi. 2015. Nutritive value
and polyphenol content of pomegranate seed pulp ensiled with different tannininactivating agents. Anim. Feed Sci. and Technol. 207, 262-266.
15. Davarmanesh, A. R., M. H. Fathi Nasri, A. R. Kalantari Firouzabad, M. B. MontazerTorbati. 2015. Effect of Ca-butyrate and Oleobiotec (a flavoring agent) supplemented
starter on performance of Holstein dairy calves. J. of Agricultural Sci. 153: 1506-1513.
16. Emami, A., M. H. Fathi Nasri, M. Ganjkhanlou, A. Zali, L. Rashidi. 2015. Dietary
pomegranate seed pulp increases conjugated-linoleic and -linolenic acids in muscle and
adipose tissues of kid. Anim. Feed Sci. and Technol. 209: 79-89.
17. Omidi, A., Fathi, M.H., Asiaban, M. 2015. Elevated levels of blood urea nitrogen and
creatinine in the last trimester of pregnancy of dromedary camels (Camelus drome
darius). Iranian Journal of Veterinary Medicine (IJVM). 9(4), 249-255.
18. Ghavipanje, N., M. H. Fathi Nasri, H. Farhangfar, J. Modaresi. 2016. In situ, in vitro
and in vivo nutritive value assessment of Barberry leaf as a roughage for goat feeding.
Small Rum. Res. 141: 94-98.
19. Emami, A., M.H. Fathi Nasri, M. Ganjkhanlou, L. Rashidi, A. Zali. 2016. Effect of
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performance and milk fatty acid profile of dairy goats. Liv. Sci. 193: 1-7.
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20. Omidi, A., M. H. Fathi and M. O. Parker. 2017. Alterations of antioxidant status
markers in dairy cows during lactation and in the dry period. Journal of Dairy
Research. 84: 49–53.
 مقاالت منتشره در همایشهای معتبر بين المللي-ب
1. M. H. F athi Nasri, and A. Nikkhah. 2003. The effect of ammoniated and roasted barley
on rumen pH, milk yield and milk composition of lactating dairy cows. Proceeding of
the British Society of Animal Science. pp 130.
2. M. H. Fathi Nasri, F. Tabatabai, and M. Danesh Mesgaran. 2004. Plasma Methionine
and lysine concentrations of early lactating Holstein cows fed diet containing raw or
roasted Iranian soybean variety. Proceeding of the British Society of Animal Science.
pp 142.
3. M. H. Fathi Nasri, M. Danesh Mesgaran, J. France, E. Kebreab, R. Valizadeh, A.
Nikkhah, and A. Riasi. 2006. Effect of heat processing on ruminal and post-ruminal
disappearance of nitrogen and total amino acids of Iranian whole soybeans. 12th AAAP
Animal Science Congress, Busan, Korea.
4. A. Riasi, M. Danesh Mesgaran, and M. H. Fathi Nasri. 2006. Chemical composition,
and in situ dry matter and crude protein degradability of two halophyte forages. 12th
AAAP Animal Science Congress, Busan, Korea.
5. A. Heravi Moussavi, M. Danesh Mesgaran, and M. H. Fathi Nasri. 2006. Effects of
feeding palm oil fatty acids on follicular development in early lactating cows. 12th
AAAP Animal Science Congress, Busan, Korea.
6. M. H. Fathi Nasri, and M. Danesh Mesgaran. 2006. Effect of heat processing on
nitrogen fractionations and ruminal degradability of dry matter and nitrogen in Iranian
whole soybeans. 57th Annual Meeting of the European Association for Animal
Production, Antalya, Turkey.
7. M. Danesh Mesgaran, and M. H. Fathi Nasri. 2006. The effect of oven heating on
chemical

composition,

degradability coefficients,

ruminal

and

post-ruminal

disappearance of crude protein of Iranian canola seeds in Holstein steers. 57th Annual
Meeting of the European Association for Animal Production, Antalya, Turkey.
8. M. H. Fathi Nasri, M. Danesh Mesgaran, R. Valizadeh and A. Nikkhah. 2007. Effect
of heat processing on ruminal and post-ruminal disappearance of essential and nonessential amino acids of Iranian whole soybean. Proceeding of the British Society of
Animal Science. pp 165.
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raw or roasted Iranian whole soybean. Proceeding of the British Society of Animal
Science. pp 182.
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15. A. Riasi, H. Kermanshahi, and M. H. Fathi. 2008. Effect of turmeric rhizome powder
(curcuma longa) on performance, egg quality and some blood serum parameters of
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 تاليف كتاب-9
 انتشارات.1033 ، اصول طراحی ساختمانها و تاسیسات گاوداری و گوسفندداری. احمد رياسی، محمد حسن فتحي.1
.سخن گستر
. انتشارات آيیژ.1039 ، اصول طراحی و احداث ساختمانهای مرغداری. احمد رياسی و محمد حسن فتحي.6
. انتشارات آيیژ.1093  پايیز، ارزيابی جامع خوراكهای دام و طیور. محمد حسن فتحي.0
 ترجمه كتاب-13
 علیرضا هروی موسوی و، محسن دانش مسگران.1036 .)ARC جیره نويسی و تغذيه گاوهای شیری (سیستم

.1

. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.محمد حسن فتحي
. تهران، مركز نشر دانشگاهی. علی نیکخواه و محمد حسن فتحي.1030 ،)AFRC تغذيه بز (كمیته فنی

.6

 محمد رضا بخشی و جالل، محمد حسن فتحي.1090 .مديريت كسب و كار برای گاوداران نواحی گرمسیری

.0

. انتشارات آيیژ.مدرسی
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