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 دامپزشكيبخش تحقيقات عناوين طرح هاي خاتمه يافته

رد
يف

وضعيت شماره طرح عنوان طرح
سال همكار مجري طرح

 شروع
سال
 پايان

گاوهايدربروسالييآلودگيميزانبررسي1
خاتمه72-0450812108-01دشتوگرگانشيري

ذوقي،اسماعيلمالئكه،بتولپيركلي،اكبرعلي يوسفييوسفي فيوضيفيوضي احمدعلياحمدعلييافته
1375 1372،افشين رحيمييطباطبايحسنيعبدالمحمد

هايانگلبهاسبآلودگيميزانبررسي2
خاتمه74-0450812108-02گرگانمنطقهدركرمي

عبدالمحمدمالئكه،بتولاصل،دليميعبدالحسين يوسفييوسفي فيوضيفيوضي احمدعلياحمدعلييافته
1375 1374،افشين رحيميطباطباييحسني

كورساسبهايسالمونالييآلودگيبررسي3
خاتمه74-0450812108-01دشتوانگرگدر

طباطبايي،حسنيعبدالمحمدمالئكه،بتول يوسفييوسفي فيوضيفيوضي احمدعلياحمدعلييافته
1375 1374،افشين رحيميجليلوند

4
درمادريپادتنسرميسطحتعيين

 واكسينه هاي ميشاز يافته تولد هاي بره
برفكيتبواكسنباشده

خاتمه01-0400021000-80
 مجيد ايزدي، جي، حسن قره آمنه خراساني، اكبر يوسفييوسفي فيوضيفيوضي احمدعلياحمدعلي يافته

1382 1380 ،افشين رحيمييحيايي

هايمرغداريدرطيورآنفلوانزايبررسي5
خاتمه80-0400021000-02گلستاناستانتجاري

،افشينپوربخشعلي،يوسفييوسفيفيوضيفيوضياحمدعلياحمدعلي لنگرودي پورغفور پرستويافته
1382 1380رحيمي

هايبرهدرآنزئوتيكآتاكسيعللبررسي6
خاتمه2-57-18-0002گلستاناستان

،)رضا(حسينيعلي،يوسفييوسفيفيوضيفيوضياحمدعلياحمدعلي يحيايي مجيديافته
1383 1380،افشين رحيميذهتابحسين

7
حساسيتتعيينوشناساييجداسازي،

 رينوتراكئال باكتريوم اورنيتو بيوتيكي آنتي
انگلستاستانتجاريماكياناز

خاتمه18-57-2- 89049
 يوسفييوسفي فيوضيفيوضي احمدعلياحمدعلي يافته

رحيماسدپوريدالهبناني،منصوررحيمي،افشين
،افشين پوربخش علي دماوندي، عليرضا آبادي،

رحيمي
1389 1390

منطقهاسبهايخونيانگلهايبررسي8
خاتمه77-0450812108-01ودشتگرگان

نيا،اسماعيلكسري،ديديلنگرولنگروپورغفورپورغفورپرستوپرستو يحيايي مجيديافته
1378 1377،افشين رحيمياخويزادگانمحمدعلي

گلستاناستاناسبهايكرهآلودگيبررسي9
خاتمه77-0450812108-02كريپتوسپوريديوموسالمونالبه

فرد،ظريفمحمدرضا،لنگروديلنگروديپورغفورپورغفورپرستوپرستو زهتاب حسينيافته
1378 1377،افشين رحيميونديوسفيجليل

10
قارچيبيماريهايجغرافياييانتشاريينتع

 استان زنبور كندوهايدر عسل زنبور
ال-گلستان

خاتمه03-0450812108-77
1378 1377 ،افشين رحيميالهي محمد يحيايي، مجيد لنگروديلنگرودي پورغفورپورغفور پرستوپرستو يافته

هايمرغداريدرطيورآنفلوانزايبررسي11
مهخات80-0400021000-02گلستاناستانتجاري

،افشينپوربخشعلييوسفي،فيوضياحمدعلي لنگروديلنگرودي پورغفورپورغفور پرستوپرستويافته
1382 1380رحيمي

وگوسفنددرPPRشيوعميزانبررسي12
خاتمه82-0400021000-01گلستاناستانبز

1384 1382 ،افشين رحيميبكايي سعيد موخر، كارگر روحاني لنگروديلنگرودي پورغفورپورغفور پرستوپرستويافته

تب ويروس هاي سويه لكوليمو شناسايي13
ايراندر بيماريبا درگير كانونهاي برفكي

84006 -0000-16-
250000 -100-0

خاتمه
 يافته

عليرضامهرواني،همايون
 پرستوپرستوهومن، طاهري، فربد

باراني، محمد،لنگروديلنگرودي پورغفورپورغفور
زاده، آقاجان محمد پيراني، وهاب
 موسوي، احسان حيدري، ناصر
 فرهنگق،ايران آرايي رزم ناصر
 درخشان، حسني مهدي توان،

 ابراهيم اردبيلي، طايفي كيومرث
نام، نيكو غالمحسن آبادي، رحيم

 نويد مقامي، قائم الدين شمس
برزكي رفيعي محمد پور، قاسمي

 ميرحسين هاشمي، عباس
 مهرواني، همايون خراساني،

 كيخا عبدالحسين زيبايي، سعيد
 مريوان، محمديان بهارك ساالر،
 ميريان جالل آذروندي، عليرضا

 محمدي، احمدرضا دربندي،
 كريمي، اميد عظيمي، محمدرضا

مجيدنژاد،نبيعبدالرضا

رستمي،مجيدصالحي،اكبرعليروستا،حقعلي
 محمد مرحمتي، خضري، مجيد ايزدي، حسن

 محمد مهديخاني، سيامي، حميد زاده، اسماعيل
 خانبابايي، هومن گلچين،يمحمدتق مطلق، سبحاني
 كوثري عبدالمجيد قاجاري، امراله سايبان، پيمان
 شعله هاشمي، عباس علي سروري، محمدكاظم نژاد،

 ممبيني، غريب منوچهر اوصانلو، نواب دميرچي،
 محمد اسدي، حسين محمدي، رفيعي مهدي
 ديباه، مهران رحماني، فرزاد جعفري، قاسم پورسيد،
 اسدزاده، علي املشي،غبرا اميرسليماني، مهدي
 رخزاد، بابك دوست، ايرج محمود علمداري، مهران

 مستوفي، سعيد رشيدي، حسين روزبازار، غالمرضا
 سعيد پاش، شعله محمدرضا جعفريان، محسن

 داراب اميري، بهزاد گلچين، محمود سعادتفر،
 ناظم الهي، امان داود مصطفايي، حسن عبداللهي،
 حميدرضا گنجي،سعبا رحيمي، افشين شيرازي،

 منصور پيراني، وهاب مهري، حميد جابرزاده،
 تقي مرتضي ارسخاني، علي سربي، محمد صفرپور،
سعيدمعتقدي،آرشپورجعفر،مهردادزاده،

1383 1386
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رد
وضعيت شماره طرح عنوان طرحيف

سال همكار مجري طرح
 شروع

سال
 پايان

آبادي،رحيماسدپوريدالهتجاري،مهديحكيمي،سليمانيمحمدعزتخواه،
 روحاني الديني، شمس مهرداد رودسري، آمقي علي

 مير بهبهاني، گالب قلعه نادر مشاور، موخر كارگر
 سعيد محمدصادق قبله، فرزاد قمري، العابدين زين

 رسول صادقي، محمدرضا محرمي، جتبي آبادي،
 پوالدگر، عبدالرحمن صفت، نادري غالمرضا مدني،

 شلماني، اسدي محمدرضا نوري، واحدي نصراله
 فريد پايكاري، اله حبيب شاهمرادي، اميرحسين

 زاده، صالحي مهدي نژاد، ولي اكبر كرماني، صباغ
 شوشتري، طالب عبدالمحمد مهربانپور، محمدجواد

 حيدري، محمدرضا بكايي، سعيد خراساني، اكبر
 قاسم گودرزي، ترابي مجيد علوي، علي سبحان
 بشري علي ابراهيمي، كيوان عطارد، وحيد حسيني،
 ماليي، مژگان لطفي، محسن درداري، شهرام معافي،
 محمود ميديه،ح هرمز زهتاب، حسين نعمان، وحيد

 محمود اصلي، اسماعيل جاويدپور، علي عظيمي،
غفاري قربان قرشي، علي تبيانيان، مجيد فرد، خليلي
 چرخكار، سعيد اخويزادگان، محمدعليآّباد، دولت

ساكيعارف

لپتوسپيروزبيماريشيوعميزانبررسي14
خاتمه4-57-18- 86010گلستاناستاندرگاوي

1387 1385 ،افشين رحيميخاكي پژواك سعادتفر، سعيد لنگروديلنگرودي پورغفورپورغفور ستوستوپرپريافته

15

 سرووارهاي شيوع تعيينو جداسازي
، اردبيل هاي استاندر لپتوسپيرا مختلف

 گلستان، مازندران، گيالن، كرمانشاه
 فارسو ،خوزستان

دردست18-18-0- 90009
 اجرا

نصراله،لنگروديلنگروديپورغفورپورغفورپرستوپرستو
 رحيم ابراهيم نوري، واحدي
 پور، قاسمي نويد آبادي،

 حسيني، پوالدگر، عبدالرحمن
مصطفاييمحسن

 حاتمي، عليرضا نيا، افخم رضا محمد مرادي، مراد
 مجيد بيدهندي، مرادي سهيال تدين، كيوان

 ،افشين رحيمي فتاحي عبداله زاده، اسماعيل
1390 1393

 گاودرماآناپالس هاي گونه ملكولي مطالعه16
دردست0-38-18- 90016 كشور راستانهايد گوسفند

 اجرا

پورغفورپورغفورپرستوپرستونعمان،وحيد
 برزكي، رفيعي محمد،لنگروديلنگرودي
 زين مير آبادي، رحيم ابراهيم

 نصراله قمري، العابدين
 حيدري، راضيه نوري، واحدي
مريوانمحمديانبهارك

 اميرحسين حاتمي، عليرضا محمدي، قربانعلي
 محمدرضا خانيان، اسماعيل سعيد،شاهمرادي
 ،افشين رحيمي آّباد دولت غفاري علي حيدري،

1390 1393

17
فوقانيقسمتشايعهايباكتريبررسي
و گرگان كورس اسبهاي تنفس دستگاه

دشت
خاتمه02-0450812108-75

 توسلي، جليل عباس ابراهيمي، مجتبي زهتابزهتاب حسينحسين يافته
1375 1375 ،افشين رحيميونديوسفي

وقارچي(پوستيضايعاتعواملمطالعه18
خاتمه75-0450812108-01گرگاناسبهايدر)انگلي

شريعت،ناصرگودرزي،عبديمحمدطبرسا،احمد يحيايي مجيديافته
1375 1375زهتابزهتابحسينحسين،افشين رحيمي

گلستاناستاناسبهايكرهآلودگيبررسي19
خاتمه77-0450812108-02كريپتوسپوريديوموسالمونالبه

فرد،ظريفمحمدرضالنگرودي،پورغفورپرستو زهتابزهتاب حسينحسينيافته
1378 1377،افشين رحيميونديوسفيجليل

20
هويتتعيينوشناسايي,جداسازي

 استان مرغداريهايدر نيوكاسل ويروس
گلستان

خاتمه05-045082108-77
1378 1377 ين رحيمي،افشزهتاب حسين طبرسا، احمد يحيايي مجيد يافته

21
،انفلوانزاويروسهايشناساييوسازيجدا

 هاي ركمپلكسد نيوكاسلو برونشيت
گلستاناستانگوشتيطيورتنفسي

89014 -8902-18-57-
12 

خاتمه
 محسن آبادي، عشرت فاطمه رحيمي، افشين زهتابزهتاب حسينحسين يافته

1391 1389 چرخكار سعيد شوشتري، موسوي

وقارچي(پوستيضايعاتملعوامطالعه22
خاتمه75-0450812108-01گرگاناسبهايدر)انگلي

شريعت،ناصرگودرزي،عبديمحمدطبرسا،احمد يحيايييحيايي مجيدمجيديافته
1375 1375،افشين رحيميزهتابحسين

منطقهاسبهايخونيانگلهايبررسي23
خاتمه77-0450812108-01ودشتگرگان

نيا،اسماعيلكسريلنگرودي،پورغفوروپرست يحيايييحيايي مجيدمجيديافته
1378 1377،افشين رحيمياخويزادگانمحمدعلي

13761377،افشينامينيفريدونطبرسا،احمدجعفري،يوسفيحيايييحياييمجيدمجيدخاتمه76-0210912105-01واسبانجماداسپرمرويبربررسي24
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رد
وضعيت شماره طرح عنوان طرحيف

سال همكار مجري طرح
 شروع

سال
 پايان

رحيمييافتهآنباروريآزمايش

25
هويتيينتعوشناسايي,جداسازي

 استان مرغداريهايدر نيوكاسل ويروس
گلستان

خاتمه05-0450812108-77
1378 1377 ،افشين رحيميزهتاب حسين طبرسا، احمد يحيايييحيايي مجيدمجيد يافته

26
قارچيبيماريهايجغرافياييانتشارتعيين
 استان زنبور كندوهايدر عسل زنبور

ال-گلستان
خاتمه03-0450812108-77

1378 1377 ،افشين رحيميالهي محمد،يحيايييحيايي مجيدمجيد لنگرودي پورغفور پرستو يافته

27
درمادريپادتنسرميسطحتعيين

 واكسينه هاي ميشاز يافته تولد هاي بره
برفكيتبواكسنباشده

خاتمه01-0400021000-80
قره آمنه خراساني، اكبر،يحيايييحيايي مجيدمجيد ايزدي، حسن يوسفي فيوضي احمدعلي يافته

1382 1380 فشين رحيمي،اجي

استانمراتعسميگياهانشناسايي28
خاتمه2-57-18-0003گلستان

1380 1380 يحيايييحيايي مجيدمجيديافته

هايبرهدرآنزئوتيكآتاكسيعللبررسي29
خاتمه2-57-18-0002گلستاناستان

،)رضا(حسينيعلييوسفي،فيوضياحمدعلي يحيايييحيايي مجيدمجيديافته
1383 1380رحيمي،افشينذهتابحسين

30
و تعيين شيوع سرووارهاي جداسازي
 مختلف لپتوسپيرا در استان گلستان

دردست4/90009-18-18-0
 اجرا

،افشين رحيمي،ذهتاب پرستو پورغفور  90 93

31
و شناسايي مايكوپالسماهاي جداسازي

از عامل بيماري آگاالكسي مسري
 گوسفندو بز در استان گلستان

خاتمه89067-18-18-02
 يافته

،افشين رحيميسعادتفر پرستو پورغفور  89 91

32
مطالعه ملكولي گونه هاي آناپالسما در
و گوسفند در استان گلستان گاو

خاتمه90016-18-38-0
 يافته

رحيمي-زهتاب يوسفي پرستو پورغفور  90 92

33

-باكتريهايتعيين هويتوجداسازي
مايكوباكتريوم عضوكمپلكس

وزيس از گاوهاي توبركولين توبركل
و جوندگان دامداري هاي آلوده  مثبت

 استان

دردست 8/0181890010
 اجرا

رحيمي-ذهتاب-پورغفور احمد علي فيوضي يوسفي  90 93

34
رديابي سرمي ويروس زبان ابي در
نشخواركنندگان اهلي گلستان

 ومازندران
خاتمه02-18-18-90001/7

 يافته
رحيمي-ي يوسف،پورغفور زهتاب  89 91

35
و حساسيت آنتي جداسازي،شناسايي
بيوتيكي جدايه هاي اورنيتوباكتريوم
 رينوتراكئال از ماكيان تجاري استان

89009-89-57018 -
02 

خاتمه
 يافته

 احمد علي
 فيوضي يوسفي

8991 دكتر بناني- دكتر پور بخش

36
و شناسايي ويروسهاي جداسازي

و نيو كاسل در آنفوالنزا، برونشيت
كمپلكس تنفسي طيور گوشتي استان

خاتمه125718890289014
8991 عشرت ابادي- رحيمي، شوشتري زهتاب يافته

و جداسازي لپتوسپيروز در37 شناسايي
شترهاي كشتار شده در استان گلستان

خاتمه
 يافته

92 90 رحيمي پرستو پورغفور

39
رديابي سرمي ويروس زبان ابي

خاتمه90001/7-18-18-02ان اهلي گلستان ومازندراندرنشخواركنندگ
،افشين رحيمي-يوسفي-پورغفور زهتاب يافته  89 91
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رد
وضعيت شماره طرح عنوان طرحيف

سال همكار مجري طرح
 شروع

سال
 پايان

40

و تعيين هويت باكتري هاي جداسازي
عضو كمپلكس مايكوباكتريوم توبركلوزيس
و جوندگان از گاوهاي توبركولين مثبت
 دامداري هاي آلوده استان گلستان
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تشخيص مولكولي گونه هاي آناپالسما در
 شترهاي كشتار شده دراستان گلستان

دردست
93 92 ،افشين رحيمي پرستو پورغفور اجرا


