
 1 

 تىام خذا                    

  (CV)يسًاتق علم                         

  ي:شخص  اطالعات ـ1 

 حؼيي هٌاكي ساثي   يخاًَادگ ًام ٍ  ًام

 8436  تَلذ  تاسيخ

 86853             ؿواسُ ؿٌاػٌاهِ 

                          0044437304مذ هلي                           

   تْشاى              َلذت  هحل

 هتاّل  تاّل  ٍضؼيت

        مـاٍسصي ٍ تشٍيجداهي هَػؼِ آهَصؽ  ػلَم گشٍُ   : آدسع

 ّوشاُ 8          44340343  8  تللي 

   8manafihosein@yahoo.com          النتشًٍيل  پؼت

 آهَصؿي  28اػتادياس پايِ   هشتثِ ػلوي 8 

       

 : تحصيلي  سًاتق ـ2

  التحصيلي كاسؽ   تاسيخ                      سؿتِ                                            داًـگاُ                                  هقغغ

   8453                                ػلَم داهي                            تثشيض داًـگاُ                         يماسؿٌاػ

           8455                         ػلَم داهي                             تشتيت هذسع تْشاى                 ماسؿٌاػي اسؿذ

    8467َس                         ـزيِ دام ٍ عيت     تْشاى  ًـگاُ آصاد ٍاحذ ػلَم ٍتحقيقات دا                 دمتشي

 

  اجزایي ي  يشغل  تجارب  - 3

  8457ػضَ ّيات ػلوي هَػؼِ آهَصؽ ػالي ػلوي ماستشدي اص ػال 

 ( 8457هذسع هَسد تائيذ داًـگاُ جاهغ ػلوي ماستشدي )تامٌَى 

   اص اتتذا تا مٌَى ػضَ ّؼتِ تشًاهِ سيضي دسػي گشٍُ ػلَم داهي هَػؼِ ػلوي ماستشدي ٍصات جْاد مـاٍسصي 

 68-63غ ػلوي هَػؼِ  آهَصؽ ػالي ػلوي ماستشدي سئيغ گشٍُ تذٍيي هٌات 

  ّوناسي دس عشاحي ٍ تذٍيي دٍسُ ّاي ػلوي ماستشدي دس هقاعغ ماسداًي ، ماسؿٌاػي ٍ ماسؿٌاػي اسؿذ 

 تخؾ خصَصي –كذساػيَى ػَاسماسي  -داًـگاُ آصاد اػالهي – ػلوي ماستشدي هشامض  تذسيغ دس 

 ماسگاُ اػتاًي( 80)تيؾ اص  ضاسي ماسگاُ ّاي آهَصؿي تِ ػٌَاى هذسعّوناسي تا كذساػيَى ػَاسماسي مـَس دس تشگ 

  ّوناسي تا هَػؼِ اػتاًذاسد هلي  ايشاى دس تْيِ اػتاًذاسدّاي هشتَط تِ خَساك دام 

  ّوناسي تا ؿشمت پگاُ تْشاى دس تْيِ مٌؼاًتشُ ّاي گاٍداسي ّاي عشف قشاسداد 

  ٌِتَليذ مٌؼاًتشُ ّاي داهي هـاٍس ماسخاًِ خَساك دام ػؼيذ آتاد دس صهي 

  ّوناسي تا ٍصاست آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ٍ ػاصهاى كٌي ٍ حشكِ اي مـَس 
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 ّوناسي تا ًظام هٌْذػي مـاٍسصي ٍ هٌاتغ عثيؼي 

  تامٌَى  72سئيغ گشٍُ ػلَم داهي هَػؼِ آهَصؽ ػالي ػلوي ماستشدي  اص ػال 

  تا مٌَى  8476هشٍج اسؿذ حَصُ تـزيِ دام اص ػال پظٍّـگش 

  

  : يعلم  مجامع در  عضًیت  -4

  مـَسػضَ جاهؼِ هتخصصيي ػلَم داهي 

 هٌاتغ عثيؼي مـَس ػضَ ًظام هٌْذػي مـاٍسصي ٍ  

 

 : يتحقيقات  عالیق ي َا سميىٍ  -5

  ِاػة  ًـخَاسمٌٌذگاىتـزي ٍ 

 اسصياتي هَاد خَسامي هَسد اػتلادُ دس تـزيِ دام ٍ عيَس 

 

 8 شذٌ  چاپ  علمي  مقاالت ـ 6 

يي اسصؽ ؿزايي تشخي اص خَساك ّاي دام اػتاى گيالى تؼي (8457)؛ سٍصتْاى ، يَػق ٍ ًَسٍصياى ، حؼيي  مىافي راثي، حسيه -1

 .22-888 4ؿواسُ . هجلِ داًؾ مـاٍسصي.تا دٍ سٍؽ آصهايـگاّي ٍ ميؼِ ًايلًَي 

 ّاي آًضين ًگْذاسي ٍ تـليظ ، اػتخشاج ّاي سٍؽ هقايؼِ( 8474چوٌي ، هحوذ ٍ اكـاس ، ػلواى ) . مىافي راثي ، حسيه -2

  82 84. ؿواسُ . هجلِ تَليذات داهي گَػلٌذ ؿنوثِ اتهحتَي اص گياّي الياف مٌٌذُ ّضن

تشسػي اثش صوؾ گياُ آًـَصُ ٍ امؼيذ ( 8475چاُ تاؿي ، حؼيي ؛ اكـاس ، ػلواى  ٍ اكـاس پَس ، ًشگغ) . مىافي راثي ، حسيه -3

  83 87. هجلِ تَليذات داهي . ؿواسُ ّاي ًظاد تلَچي اي تشمٌتشل اًگلْاي داخلي ٍ ػولنشد تشُ هغ هيلِ

-تاثيش ػغَح هختلق ػيي(  8476) مىافي راثي ، حسيهحويذسضا ؛ هيشحثيثي، ػْيل ٍ خذايي، هحوذي ، ػيذُ ػيوا؛  -4

ّاي تَليذات داهي. . پظٍّؾمَچل تلذسچيي طاپٌيؿٌاػي سٍدُ ّاي ػولنشد، پاػخ ػيؼتن ايوٌي ٍ تاكتتيَتيل تش كشاػٌجِ

 24ؿواسُ 

( تشسػي اثش هخلَط ػصاسُ آتي آٍيـي ٍاماليپتَع تش ػولنشد ٍ 8477ي ، ّشهض )هٌصَستيات ، ػلي؛ ؛  مىافي راثي ، حسيه -5

 83 22. هجلِ تَليذات داهي . ؿواسُ ًظاد ّلـتايي ػالهت  گَػالِ ّاي ؿيشخَاس

 ،تش ػولنشد  اثش اكضٍدى هنول ّاي چشتي تِ جيشُ آؿاصيي( 8300) اهيشحؼيي سضاخاًي؛ ػلواى اكـاس؛  مىافي راثي ، حسيه -6

 . هجلِ پظٍّؾ ّاي تَليذات داهي . پزيشكتِ ؿذُ گَػالِ ّاي ّلـتايي ٌجِ ّاي خًَي ٍ ؿنوثِكشاػ

( تشسػي اثش پَدس سيـِ ساصياًِ ٍ ٍيشايؾ)دس حال مىافي راثي ، حسيه  هال احوذ ًجن آتادي ، ػثاع؛ لغق اللْياى ، َّؿٌگ؛ -7

 گَؿتيّاي  جَجِ پاػخ ّاي ايوٌي ٍ خصَصيات الؿِپشٍتيَتيل تش ػولنشد، 

 

 

8- Chamani,M.,  H. Manafi Rasi , H. Ahmad Panahi , A. A. Sadeghi (2011) Pseudo-Affinity 

Chromatography of Rumen Microbial Cellulase on Sepharose- Cibacron Blue F3GA. African 

journal of Biotechnology,Vol.10(24) 

 

9- Manafi Rasi, H., Chamani,M., H. Ahmad Panahi , A. A. Sadeghi (2014) Purification of Rumen 

Microbial Xylanase with Immobilized Sepharose- Cibacron Blue F3GA in Column 

Chromatography. Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies . 37:1535–1547 
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 يمقاالت ارائٍ شذٌ در مجامع علم -7

اسصياتي قاتليت ّضن تشخي اص هَاد خـثي اػتاى گيالى تا ( .8456) ٍ ًَسٍصياى ، حؼيي سٍصتْاى ، يَػق؛  اثي، حسيهمىافي ر  -8

 82ٍ  88). دٍهيي ػويٌاس پظٍّـي تـزيِ دام ٍ عيَس مـَس. هَػؼِ تحقيقات ػلَم داهي مـَس .دٍ سٍؽ آصهايـگاّي ٍ ميؼِ ًايلًَي

 اػلٌذهاُ .(

 

(.  تشسػي تاثيش ػَاهل 8463) حسيهمىافي راثي، ػليشضا ٍ صتشجذي، ، امثش ؛  ؿشيؼتوذاسي ، كشيذ؛ َتلشيؼق ؛ػيذ داٍد ؿشيلي -2

هحيغي تش اسصؽ ؿزائي داًِ رست دس تـزيِ عيَس. اٍليي ّوايؾ هلي ًثاتات ػلَكِ اي مـَس پشديغ مـاٍسصي ٍ هٌاتغ عثيؼي 

 هشداد(. 86-20داًـگاُ تْشاى)

 

( اػتحصال آًضين ّاي ػلَالص ٍ صايالًاص اص هحتَيات ؿنوثِ 8474؛ چوٌي ، هحوذ ؛ اكـاس ، ػلواى )مىافي راثي ، حسيه   -4

(ؿْشيَس هاُ  4-3داًـگاُ تثشيض ) . ؿـويي مٌگشُ ػلَم داهي ايشاى .گَػلٌذ تذػت آهذُ اص ضايؼات مـتاسگاّي  

 

تشسػي اثش اػتلادُ اص ػغَح هتلاٍت  (.8473) ، ؿْابصلشي ؛  حسيه مىافي راثي،؛   عثاعثايي، هحوذهْذي ؛اكـاس، ػلواى   -3

 85-86داًِ جَ تش اسصؽ ؿزايي آى ٍ قاتليت ّضن هَاد هـزي جيشُ دس گَػلٌذ . ّلتويي مٌگشُ ػلَم داهي ايشاى . داًـگاُ تْشاى )

  (8473ؿْشيَسهاُ 

 

تشسػي اثش صوؾ گياُ آًـَصُ ٍ (. 8474) سيًشگغ اكـا ػلواى ؛، اكـاس ، حؼيي  ؛حيذسي چاُ تاؿي ؛  مىافي راثي، حسيه   -3

ػَهيي ّوايؾ هلي دام ٍ عيَس ؿوال مـَس . داًـگاُ . امؼيذ هغ هيلِ اي تشمٌتشل اًگل ّاي داخلي ٍ ػولنشد تشُ ّاي ًظاد تلَچي

 (8474آتاى هاُ  3ػلَم مـاٍسصي ػاسي )

( تشسػي هذيشيت تـزيِ ٍ خَساك دّي دس تشخي اص 8474)خليلي، ػيٌا؛ اكـاس، ػلواى  حاج قشتاى، ػثاع؛؛  مىافي راثي، حسيه -4

آتاى هاُ  3. ػَهيي ّوايؾ هلي دام ٍ عيَس ؿوال مـَس . داًـگاُ ػلَم مـاٍسصي ػاسي )تاؿگاُ ّاي ػَاسماسي اػتاى تْشاى ٍ الثشص

8474) 

، پَدس سيـِ ساصياًِ تش ػولنشد ( . اثش 8474) مىافي راثي ، حسيههال احوذ ًجن آتادي، ػثاع؛ لغق اللْياى ، َّؿٌگ ؛   -5

هشداد  25ٍ  24خصَصيات الؿِ ٍ پاػخ ايوٌي جَجِ ّاي گَؿتي. دٍهيي مٌگشُ هلي مـاٍسصي ػالن ، تـزيِ ػالن ٍ جاهؼِ ػالن . )

 ( تْشاى8474هاُ 

تشسػي هذيشيت تـزيِ ٍ پشٍسؽ دس هشؿذاسي ّاي گَؿتي اػتاى ( 8300)تٌْا، تيوَس ؛ ؛ يَػلًَذ، صّشامىافي راثي، حسيه  -6

 ي ػاسي ػلَم داهي ايشاى . داًـگاُ ػلَم مـاٍسصمٌگشُ هلي ٍ اٍليي مٌگشُ تيي الوللي ًْويي لشػتاى. 
 

 

8- Sharifi,S.D., A. Yaghobfar., F. Shariatmadari and H. Manafi Rasi (2005) Effects of hull-less 

barley inclusion in corn-soy diet on the nutrients digestion of broiler chickens.15
th

 European 

symposium on poultry nutrition. Hungary(25-29 September) 

 

 

 :   شذٌ  اوجام  يتحقيقات  يطزحُا -8

  اسصياتي دٍسُ ّاي آهَصؿي هشامض آهَصؽ ػالي ّوناسي دس عشح تحقيقاتي تشسػي ٍ تْيٌِ ػاصي الگَي اػتثاستخـي تشاي

 (8463تحت پَؿؾ هَػؼِ آهَصؽ ػالي ػلوي ماستشدي جْاد مـاٍسصي )

 ( 8463ّوناسي دس عشح تحقيقاتي تذٍيي اػتاًذاسدّاي آهَصؿي هـاؿل مـاٍسصي ٍ سٍػتايي ايشاى) 
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 سگاُ ّا ٍ هضاسع آهَصؿي سؿتِ ّاي ػلوي ّوناسي دس عشح تحقيقاتي تذٍيي اػتاًذاسدّاي آصهايـگاُ ّا ، پايلَت ّا، ما

 ( 8464ماستشدي تخؾ مـاٍسصي )

  (8457-8463ًياص ػٌجي تشمية ًيشٍي اًؼاًي ٍاحذّاي تَليذي هشتثظ تا ٍصاست جْاد مـاٍسصي )ّوناسي دس عشح 

  تا مٌَى ( 8466ّوناسي دس تذٍيي ٍ تاصًگشي اػتاًذاسدّاي هشتثظ تا خَساك دام ٍ عيَس )اص ػال 

  تشسػي اكضٍدى چشتي ّاي اؿثاع ٍ ؿيش اؿثاع هحاكظت ؿذُ تهِ جيهشُ تهش ػولنهشد ، كشاػهٌجِ ّهاي       عشح تحقيقاتي مجزي

 (8476گَػالِ ّاي ّلـتايي) خًَي ٍ ؿنوثِ

  تشسػي اثش تـزيِ ًؼثت ّاي هختلق سٍؿي متاى ٍ مٌجذ تش ميليت ٍ تاسٍسي اػپشم خشٍع ّاي گلهِ  عشح تحقيقاتي َمکار

 (8300گـايي) خهادسگَؿتي تؼذ اص ي

  

 

 

 طزح َاي تحقيقاتي در دست اجزا: -9

  عشح تحقيقاتي اسصياتي ماسآيي اػتلادُ اص اػاًغ آٍيـي ، ػيش، پشٍتيَتيل ٍ پشي تيَتيل تهش ػولنهشد ٍ هَسكَلهَطي    َمکار

 سٍدُ تَقلوَى 

  ولنهشد ٍ هَسكَلهَطي سٍدُ   عشح تحقيقاتي اثشات  اػتلادُ اص اػاًغ آٍيـي ، ػيش، پشٍتيَتيهل ٍ پهشي تيَتيهل تهش ػ    َمکار

 جَجِ گَؿتي 

   َمکار در طزح کالن ارتقاء کمي ي کيفي گًشت قزمش 

   ٍَمکار در طزح کالن ارتقاء خًد اتکایي علًف 

 

 :  شذٌ  تذریس  دريس  -11

 کارشىاسي ارشذدس هقغغ  پشٍسؽ دام تِ سٍؽ اسگاًيل،  اػتاًذاسدّاي داهپشٍسي اسگاًيل 

 ؿٌاػايي هَاد خَسامي ، تـزيِ اػة  ، جيشُ ًَيؼي دام ، اصَل تـزيِ دام ٍ عيَس ، امآهادُ ػاصي ٍ تَليذ خَساك د  ،

   کارشىاسي دس هقغغ داهپشٍسي ػوَهي    ، تـزيِتيَؿيوي 

   کارداوي دس هقغغ ، اختالالت هتاتَليني دس گاٍ تـزيِ اػة ، تيَؿيوي ػوَهي ، تـزيِ گاٍ ؿيشي                                     

 

          تاليفات  -11

ٍيشايؾ دٍم . (8463)ٍيشايؾ اٍل جْاد مـاٍسصي  ماستشدي_هَصؽ ػالي ػلويآهَػؼِ .  اًتـاسات کتاب تغذیٍ اسة تاليق (8

(8475). 

ماستشدي جْاد _اًتـاسات هَػؼِ آهَصؽ ػالي ػلوي - کتاب تکىيك َاي کارتزدي در ياحذَاي پزيرش گاي شيزيتاليق  (2

 (.8467مـاٍسصي )

 (8300. اًتـاسات هَػؼِ آهَصؽ ٍ تشٍيج مـاٍسصي ) راَىماي پزيرش اردک خاوگيًـشيِ تشٍيجي  (4

 (8300. اًتـاسات هَػؼِ آهَصؽ ٍ تشٍيج مـاٍسصي )  راَىماي تغذیٍ ي خًراک دَي اردک خاوگيًـشيِ تشٍيجي  (3

 (8308. اًتـاسات هَػؼِ آهَصؽ ٍ تشٍيج مـاٍسصي ) راَىماي ارسیاتي علًفٍ یًوجٍاپلينيـي تذٍيي  (3

 

 

 8داوشجًیيراَىمایي ي مشايرٌ پایان وامٍ َاي  -13
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تشسػي اثش ػصاسُ آًـَصُ ٍ امؼيذ هغ هيلِ اي تش مٌتشل اًگل ّاي داخلي ٍ ػولنشد تشُ ّاي  "ي اسؿذ پاياى ًاهِ ماسؿٌاػ راَىماي

 8473هشمض آهَصؽ ػالي ػلوي ماستشدي ؿْيذ صهاًپَس تْشاى   . حؼيي حيذسي جاُ تاؿي . "پشٍاسي ًظاد تلَچي 

گَػالِ ّاي  ٍ ػالهت  ٍاماليپتَع تش ػولنشدهخلَط اػاًغ ّاي آٍيـي  تشسػي اثش "پاياى ًاهِ ماسؿٌاػي اسؿذ راَىماي

     8473. . هشمض آهَصؽ ػالي ػلوي ماستشدي ؿْيذ صهاًپَس تْشاى  ػلي تيات  .  "ؿيشخَاس

صّشا  " .تشسػي ٍضؼيت هذيشيت تـزيِ اي دس ٍاحذّاي پشٍسؽ عيَس گَؿتي اػتاى لشػتاى "پاياى ًاهِ ماسؿٌاػي اسؿذ  راَىماي

           8474 ٍاحذ پشديغ. ام ًَسپيداًـگاُ  . يَػلًَذ

ٍ خصَصيات الؿِ جَجِ ّاي تشسػي تاثيش پَدس سيـِ ساصياًِ تش ػولنشد، كشاػٌجِ ّاي خًَي  "پاياى ًاهِ ماسؿٌاػي اسؿذ مشاير

  5931هشمض آهَصؽ ػالي ػلوي ماستشدي ؿْيذ صهاًپَس تْشاى  . ػثاع هال احوذ ًجن آتادي ..  "آسيي گَؿتي


