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 9گروه علوم دامی ،دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران  ،کرج ،ایران

شماره هفدهم نشریه علمی -ترویجی دامستیک
منتشر شد.
https://domesticsj.ut.ac.ir/news?newsCode=3139

به گزارش کمیته رسانه و نشریات انجمن علمی -دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران ،دومین شماره از دوره بیستم نشریه دامستیک در پاییز  9911منتشر شد و عالقهمندان میتوانند با مراجعه به آدرس
) (https://domesticsj.ut.ac.ir/بخشهای مختلف نشریه را دانلود و مطالعه نمایند .آنچه که این شماره از نشریه را با سایر شمارههای
منتشر شده متمایز میکند ،اختصاص شناسه دیجیتال اسناد ) (DOIبه مقاالت علمی -ترویجی و مروری ،دریافت شاپا ) (ISSNبرای نشریه
و نیز تغییرات گرافیکی در صفحهآرایی نشریه است.
یادداشت این شماره از نشریه دامستیک ،به قلم سردبیر و مشاور نشریه با عنوان "دامستیک در ایستگاه بیست سالگی" به رشته تحریر
در آمده است .در ادامه اخبار انجمن علمی -دانشجویی و گروه علوم دامی در تابستان و پاییز  9911قرار داده شده است .در این شماره با
جناب آقای دکتر مجتبی زاغری ،استاد بخش تغذیه طیور گروه علوم دامی دانشگاه تهران مصاحبه شده است ،که تحت عنوان "موفقیت،
انتهایی ندارد" تنظیم شده است .دو مقاله علمی -ترویجی و سه مقاله مروری در این شماره منتشر شده است که تمامی گرایشهای رشته
مهندسی علوم دامی (ژنتیک و اصالحنژاد دام و طیور ،تغذیه دام و طیور ،فیزیولوژی دام و طیور و مدیریت دامپروری) را پوشش میدهند.
"مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی" در بخش ارتباطات تخصصی معرفی شده است و سعی شده است که به بیان اطالعاتی جامع
از این مؤسسه پرداخته شود .در بخش لغات تخصصی به بیان لغات تخصصی مرتبط با تغذیه طیور پرداخته و سعی شده است که بخش زیادی
از لغات به صورت کامل توضیح داده شوند .در بخش معرفی کتاب نیز به معرفی کتاب "تنظیم هورمونی رشد در دام" پرداخته شده است .در
ادامه شماره قبل ،برای بخش حیوانات خانگی مطلب تحت عنوان "آنچه باید در رابطه با عروس هلندی بدانید ( ")0منتشر شده است که
موضوع آن بیشتر مرتبط با معرفی نژادهای عروس هلندی است .همچنین حامیان مالی این شماره از نشریه دامستیک ،شرکت میهن دانه و
شرکت تعاونی دانشبنیان کیمیا دانش الوند میباشند.
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عضو هیئت علمی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران
به عنوان "پژوهشگر برگزیده جشنواره پژوهش و فناوری
استان البرز در سال  "9911معرفی شد.
https://domesticsj.ut.ac.ir/news?newsCode=3138

انجمن علمی -دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی و هیئت تحریریه نشریه علمی -ترویجی دامستیک پردیس
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،انتخاب شایسته جناب آقای دکتر احمد زارع شحنه ،استاد محترم گروه مهندسی
علوم دامی دانشگاه تهران را به عنوان "پژوهشگر برگزیده جشنواره پژوهش و فناوری استان البرز در سال  "9311در زمینه
دامپزشکی و علوم دامی تبریک عرض مینماید.

انتخاب دبیر انجمن علمی -دانشجویی گروه مهندسی
علوم دامی دانشگاه تهران به عنوان دبیر اتحادیه
https://domesticsj.ut.ac.ir/news?newsCode=3150

به گزارش روابط عمومی انجمن علمی -دانشجویی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
تهران؛ چهارمین دوره مجمع عمومی اتحادیه انجمنهای علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی کشور در تاریخ  00و  09دی
ماه  9911زیر نظر وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با حضور نمایندگان  09انجمن علمی دانشجویی از  99دانشگاه برگزار شد که طی
آن آقای اشکان غالمی ،دبیر انجمن علمی -دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران به عنوان دبیر اتحادیه با اکثریت آرا

انتخاب شد.

دبیر انجمن علمی -دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران ،نایب دبیر پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
تهران ،دبیر تخصصی و عضو هیئت تحریریه نشریه دامستیک ،کسب افتخار شایسته تقدیر در دوازدهمین جشنواره بینالمللی حرکت
و برگزیده دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران از جمله سوابق و افتخارات ایشان است.

|

هیئت تحریریه نشریه علمی -ترویجی (حرفهای) دامستیک و اعضای انجمن علمی -دانشجویی گروه مهندسی

علوم دامی دانشگاه تهران این انتخاب شایسته را تبریک عرض مینماید و برای همهی منتخبین آرزوی موفقیت دارد|.
لینکهای مرتبط:
https://ut.ac.ir/fa/news/14453
https://cultural.ut.ac.ir/ShowClubNews/83
https://www.isna.ir/amp/99102418373/
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عضو تیم تخصصی و داوری نشریه دامستیک
"دانشجوی برتر بین الملل"
دانشگاههای تهران و علوم پزشکی تهران شد.
https://domesticsj.ut.ac.ir/news?newsCode=3165

به گزارش روابط عمومی انجمن علمی -دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران؛ در جشنواره بینالملل دانشگاههای تهران و علوم پزشکی تهران که در تاریخ  01بهمن  9911امسال با توجه به
شرایط بحران ویروس کرونا به شکل ویژهای برگزار شد ،از آقای افشین سیفی جمادی دانش آموخته دکتری تخصصی گروه مهندسی
علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به عنوان دانشجوی برتر بیناللمل تقدیر شد.
الزم به ذکر است که این جشنواره در جهت همافزایی و توسعه همکاریهای بینالمللی و انعکاس تالشهای جامعه دانشگاهی و
نیز دانشجویان و استادان بینالمللی داخل و یا خارج از کشور به منظور حضوری پویا در عرصه بینالمللی از سال  9912به صورت
مشترک با همکاری دو دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار میشود.

|

هیئت تحریریه نشریه علمی -ترویجی (حرفهای) دامستیک و اعضای انجمن علمی -دانشجویی گروه مهندسی

علوم دامی دانشگاه تهران انتخاب شایسته ایشان را تبریک عرض مینماید و برای همهی منتخبین آرزوی موفقیت دارد|.
لینکهای مرتبط:
https://ut.ac.ir/fa/news/14912



https://domesticsj.ut.ac.ir/news?newsCode=3087
علوم دامی پردیس
رئیس جدید ایستگاه تحقیقاتی

کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران منصوب شد.
https://domesticsj.ut.ac.ir/news?newsCode=3166

به گزارش روابط عمومی انجمن علمی -دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران؛ با حکم دکتر سید حسین گلدانساز رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،دکتر مهدی گنج خانلو
عضو هیئت علمی گرایش تغذیه دام گروه مهندسی علوم دامی ،به مدت دو سال به عنوان رئیس ایستگاه آموزشی -پژوهشی علوم دامی
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران منصوب شد.

|

انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،انتصاب

شایسته ایشان را تبریک عرض مینماید .امید است در سایه الطاف الهی و بهرهمندی از ظرفیتهای موجود ،شاهد توسعه

هرچه بیشتر گروه و دانشگاه باشیم|.
لینکهای مرتبط:

https://utcan.ut.ac.ir/fa/news/14928

نشریه علمی -ترویجی (حرفهای) دامستیک ،دوره بیست ،شماره سه (شماره هجده پیاپی) ،زمستان 9311
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افتخار آفرینی نشریه دامِستیک انجمن علمی -دانشجویی
گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران در
جشنواره دورن دانشگاهی حرکت دانشگاه تهران
https://domesticsj.ut.ac.ir/news?newsCode=3169

به گزارش روابط عمومی انجمن علمی -دانشجویی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران؛
امروز  02بهمن  9911برگزیدگان جشنواره درون دانشگاهی حرکت دانشگاه تهران که در بازه زمانی خرداد  9912تا آبان  9911آثار
خود را منتشر کرده بودند ،منتشر شد.
به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ در بازه زمانی ذکر شده 922 ،اثر توسط دبیرخانه جشنواره دریافت و پس
از داوری تعداد  02اثر به عنوان آثار برگزیده و شایسته تقدیر معرفی و از آنها تقدیر شد .در میان  02اثر برگزیده و شایسته تقدیر،
نشریه علمی -ترویجی (حرفهای) دامستیک انجمن علمی -دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران به
عنوان نشریه برگزیده معرفی شده است .همچنین در این گزارش عنوان شده است که آثار برگزیده و شایسته تقدیر به جشنواره
بینالمللی حرکت ارسال و با اهدای جوایز و لوح سپاس از آنها تقدیر خواهد شد.

|

این موفقیت علمی و درخشش را به دانشجویان ،اعضای هیئت علمی و همکاران محترم انجمن علمی -دانشجویی

و تمامی اعضای نشریه دامستیک گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران تبریک عرض مینماییم|.
لینکهای مرتبط:

https://cultural.ut.ac.ir/ShowClubNews/116



راهیابی دبیر و اعضای شورای مرکزی انجمن علمی

دانشجویی مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران به مقطع
کارشناسیارشد به عنوان دانشجوی استعداد درخشان
https://domesticsj.ut.ac.ir/news?newsCode=3177

به گزارش روابط عمومی انجمن علمی -دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران؛ در تاریخ  91اسفند  9911دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه تهران ،با صدور اطالعیهای نتایج اولیه پذیرش بدون
آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی  9۰22-9۰29دانشگاه تهران را اعالم کرد که در لیست اعالم
شده ،آقای اشکان غالمی ،دبیر انجمن (در گرایش تغذیه دام) ،آقای سامان حسین آبادی ،نایب دبیر کمیته آموزش و پژوهش
انجمن (در گرایش تغذیه دام) و سرکار خانم نجمه رسولی ،دبیر کمیته ارتباط با صنعت انجمن (در گرایش ژنتیک و اصالحنژاد دام)
و از اعضای هیئت تحریریه نشریه علمی -ترویجی (حرفهای) دامستیک حضور داشتند.

|

اعضای انجمن علمی -دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران و هیئت تحریریه نشریه علمی-

ترویجی (حرفهای) دامستیک این موفقیت را تبریک عرض مینماید و برای این عزیزان آرزوی موفقیت دارد|.
لینکهای مرتبط:
https://news.ut.ac.ir/fa/news/15367
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دبیر انجمن علمی -دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی
دانشگاه تهران به عنوان عضو شورای پشتیبانی و نظارت بر
انجمنها و اتحادیههای علمی دانشجویی وزارت علوم انتخاب شد.
https://domesticsj.ut.ac.ir/news?newsCode=3174

به گزارش روابط عمومی انجمن علمی -دانشجویی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران؛
مجمع دبیران اتحادیههای انجمنهای علمی دانشجویی کشور در تاریخ  92و  92اسفند  9911زیر نظر وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
تشکیل شد که طی آن ،آقای اشکان غالمی ،دبیر اتحادیه انجمنهای علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی کشور به
عنوان عضو شورای پشتیبانی و نظارت بر انجمنها و اتحادیههای علمی دانشجویی وزارت علوم انتخاب شد.
اشکان غالمی ،دانشجوی کارشناسی و دبیر انجمن علمی -دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران است که سابقه کسب افتخارات متعدد در جشنوارههای دانشگاهی ،ملی و بینالمللی در حوزه انجمنهای علمی دانشجویی
در سه سال اخیر را در کارنامه خود دارد.
همچنین آقای امیر حجتی ،دبیر اتحادیه انجمنهای علمی -دانشجویی مهندسی مکانیک کشور و دانشجوی کارشناسیارشد
دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان عضو دیگر این شورا انتخاب شد .به عالوه آقایان یاسین نوروزی ،دبیر اتحادیه انجمنهای علمی-
دانشجویی زراعت ،گیاهپزشکی و بیوتکنولوژی کشور و دانشجوی دکتری دانشگاه رازی کرمانشاه و علیرضا خسروزاده ،دبیر اتحادیه
انجمنهای علمی دانشجویی علوم سیاسی کشور و دانشجوی کارشناسیارشد دانشگاه عالمه طباطبایی به عنوان اعضای علیالبدل رأی
آوردند.
الزم به ذکر است که شورای پشتیبانی و نظارت بر انجمنهای علمی -دانشجویی و اتحادیههای انجمنهای علمی -دانشجویی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری باالترین رکن تصمیمگیری در این حوزه در کشور است که به منظور سیاستگذاری و تعیین راهبردها
و برنامههای کالن و همچنین ،نظارت بر عملکرد انجمنها و اتحادیهها و پشتیبانی از آنها در وزارت علوم تشکیل میشود.
اعضای این شورا شامل معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم (رئیس شورا) ،مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم (دبیر
شورا) ،معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ،معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم ،معاون امور دانشجویان داخل سازمان ،رئیس
مرکز نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت ،دبیر کمیسیون انجمنهای علمی ایران ،سه نفر از استادان مشاور انجمنهای علمی ،دو نفر از
دبیران اتحادیهها و یک نفر از دبیران مجمع دانشگاهها میشود.
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