
 

  99سال دانشکده دامپزشکی  هفته پژوهش (مجازی)سخنرانی عناوین 

 عنوان سخنرانی  هیات علمی ردیف

 مایکوتکسین تولید و ها قارچ رشد از ممانعت بر فلورا مولتی زاتاریا طبیعی ترکیب تاثیر  شکریدکتر  1

 پرندگان مختلف های گونه از شده جدا نیوکاسل ویروس هماگلوتیناسیون پروتئین آمینواسیدهای توالی ای مقایسه بررسی  خسروی دکتر 2

 سلول به ورود پیشبرد در دیستمپر ویروس هماگلوتیناسیون پروئین نقش بررسی  خسروی دکتر 3

 11 کویید بیماران در باکتریایی های عفونت  دکتر خوشبخت 4

 ایران در باکتریایی عفونی های بیماری تاریخچه  دکتر خوشبخت 5

 11 کووید پاندمی دوران در شناسی انگل آموزش روش در بازنگری  دکتر نیک پی 6

 COVID-11 ویروس با آلودگی در تنفسی دستگاه گراس و هیستوپاتولوژیک ضایعات پاتوژنز بررسی  میرزاخانیدکتر  7

 COVID-11 از ناشی( تنفسی غیر) سیستمیک پاتولوژیک ضایعات و عالئم بررسی  میرزاخانیدکتر  8

 SARS-Cov-2 کروناویروس با مقابله کاندید ویروسی ضد داروهای بررسی  نازک تبار دکتر 1

 2121 سال پایان به تا SARS-Cov-2 کروناویروس علیه های واکسن ساخت استراتژی بررسی  دکتر نازک تبار 11

 آن با مقابله های راه و طیور صنعت بر کوکسیدیوز تاثیرات به نگاهی  احمدی آرادکتر  11

 ایران در گراز مصرف از شده گزارش انگلی های آلودگی  دکتر احمدی آرا 12

 سوری  موش مدل در قلب  اکسیداتیو استرس و هماتولوژی بیوشیمیایی پارمترهای برروی خوراکی گاوزبان گل اثرات  عراقیدکتر  13

 گوشتی های حوجه سرم بیوشیمیایی فاکتورهای بر جیره انرژی تراکم و روشنایی دوره طول تاثیر  عراقیدکتر  14

 کشی جوجه در troubleshooting اصول با آشنایی  سیفیدکتر  15

 طیور واکسیناسیون در آب اهمیت و نقش  سیفیدکتر  16

 (Sturnus vulgaris سار در معده پیش غدد هیستوشیمی و هیستولوژی مطالعه  صیرفیدکتر  17



 هیستوپاتولوژی منظر از بررسی: داروها نانو مصرف جانبی عوارض و فواید  صیرفیدکتر  18

 نی درشت و ران استخوانهای تکامل بر(  (Utrica dioica L  گزنه گیاه الکلی عصاره تاثیر بررسی  مرزباندکتر  11

 ((Hystrix Indica تشی کبد های لوب آناتومی  مرزباندکتر  21

 تترازول پنتیلن از ناشی تشنجات بر گاوزبان گل بذر روغن مزمن و خوراکی تجویز تاثیر  گاوزندکتر  21

 بدن در اکسیداتیو استرس تاثیرات  گاوزندکتر  22

 دریایی غذاهای در شیمیایی مواد های باقیمانده حضور اهمیت  ابوحسینیدکتر  23

 ها مکمل از ناشی دارویی های مسمومیت  ابوحسینیدکتر  24

 


