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 دامی علوم مهندسی گروه تأسیس بر ایمقدمه
 شروع کشاورزی دانشکده در 4231 سال در ابتدا "دامپروری" عنوان با درسی واحد چند صورت به دامپروری آموزش

 درسی واحد 41 با دامپروری گرایش 4221 سال در. شد نهاده بنیاد دانشکده «دامداری واحد» 4221 سال در که این تا شد

 کارشناسی مقطع در دامپروری رشتۀ به گرایش این 4211 سال در. شد اندازی راه عمومی کشاورزی رشته کارشناسی دوره در

 مقطع. شد شناخته رسمیت به کشاورزی دانشکده هایگروه از یکی عنوان به دامپروری گروه 4213 سال در و یافت تغییر

 تخصصی دکتری هایدوره و ناپیوسته صورت به 4231 سال در بار اولین برای تهران دانشگاه در دامی علوم ارشدکارشناسی

 دام فیزیولوژی رشتۀ در 4232 سال در و دام نژاد اصالح رشتۀ در 4231 سال در دام، تغذیه رشتۀ در 4232 سال در

 .شدند اندازیراه
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 دامی علوم مهندسی گروه تأسیس بر ایمقدمهادامۀ 

 هایزمینه در بررسی و مطالعه با دامی علوم رشته

 دام و طیور نژاداصالح تغذیه دام و طیور، طیور، فیزیولوژی دام و

 دیریتم و بهداشت اصول از استفاده با اقتصادی تولید بردن باال و

 مهمی بسیار نقش محصوالت نگهداری و دام و طیور پرورش در

 که غذایی محصوالت بر عالوه. دارد عهده بر کشور اقتصاد در

 دامی الیاف تولید در هادام نیست، پوشیده کسی بر هاآن ارزش

 و چرم انواع برای پوست تولید ،(کرک و موهر پشم، انواع شامل)

 و همراه حیوانات و اسب مانند حفاظتی و تفریحی هایاستفاده

 امعهج در مفید اشتغال و ایجاد در و داشته نقش زینتی پرندگان

 .کنندمی ایجاد را وسیعی هایزمینه

  https://ase.ut.ac.ir/animalآدرس وب سایت گروه: 

 مدیریت و معاونت گروه     

 تحصیلی در گروه مهندسی علوم دامی مقاطع

 دامی علوم -کارشناسی 

 را دانشجویان کارشناسی مقطع در دامی علوم رشته

 به اجرایی امور یا و طیور و دام پرورش حرفۀ به ورود برای

 مدیر یا و کارشناس عنوان به دامی علوم مهندس عنوان

 در اساسی هایآموزش ارائه با این بر عالوه. سازدمی آماده

 دانشجویان تحصیل ادامه امکان مربوطه تخصصی هایزمینه

 .کندمی فراهم باالتر مقاطع در را

 و ژنتیک هایگرایش شامل ارشدکارشناسی 

 تغذیه طیور، و دام فیزیولوژی طیور، و دام اصالح

 طیور و زنبورعسل تغذیه دام،

 هایگرایش با ارشدکارشناسی مقطع در رشته این

 طیور، تغذیه دام، تغذیه طیور، و دام اصالح و ژنتیک

 تخصصی دروس ارائه و عسل زنبور طیور، و دام فیزیولوژی

 صیتخص گرایش با ارشدکارشناسان تربیت زمینه مربوطه

 عنوان به نیز و آموزشی و پژوهشی مراکز در جذب جهت

 را کشور تولیدی و اجرایی واحدهای در ارشدکارشناس

  .نمایدمی فراهم

 و ژنتیک هایگرایش شامل دکتری تخصصی 

 تغذیه طیور، و دام فیزیولوژی طیور، و دام اصالح

 طیور تغذیه دام،

 نندتوامی شدگانپذیرفته دکتری تخصصی مقطع در

 و دام فیزیولوژی طیور، تغذیه دام، تغذیه هایگرایش در

 ادامه را خود تحصیالت طیور و دام اصالح و ژنتیک و طیور

 عنوان به پژوهشی و آموزشی مراحل گذراندن از پس و داده

 عنوان به کشور پژوهشی و آموزشی مراکز در متخصص

 خود تخصصی کار پژوهشی و آموزشی امور به علمی هیئت

 یاریبس بودن مشترک علت به این بر عالوه. نمایند دنبال را

 آموختگاندانش کار به اشتغال امکان تخصصی هایزمینه از

 فراهم نیز دامی علوم از غیر به کشور علمی مراکز سایر در

 .باشدمی
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 ؛ فرد ندایی و رسولی

 تهران دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی دانشکدگان دامی علوم مهندسی گروه معرفی

 1041  پاییز، (پیاپی سهو  بیست شماره) دو شماره ،دوو  بیست دوره ستیک،دامِ( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 

 

 

 اعضای هیئت علمی گروه    

 

 
 از تهران دانشگاه وقت رئیسه هیئت و رئیس بازدید -1تصویر 

 8931 سال دامی، علوم مهندسی گروه تحقیقاتی ایستگاه

 

 های گروه مهندسی علوم دامیآزمایشگاه

  دام آزمایشگاه تغذیه

 غازیانی فاطمه دکتر خانم مسئول: نام

  ساجدی بابک آزمایشگاه: آقای تکنسین

 

  آزمایشگاه بیوتکنولوژی

 صادقی مصطفی دکتر آقای مسئول: نام

  سبحانی امیرحسین مهندس آزمایشگاه: آقای کارشناس

 و هاطرح انجام بر عالوه آزمایشگاه این تأسیس از هدف

 و تشخیص اهداف با مولکولی خدمات دانشجویی، هاینامهپایان

 .باشدمی نوکلئیک اسید و هاپروتئین مورد در تحقیق

 

 

 پست الکترونیکی یتخصصگرایش  مرتبه علمی نام خانوادگی منا

 atowhidi@ut.ac.ir فیزیولوژی دام استاد توحیدی آرمین

 dehghanb@ut.ac.ir تغذیه دام استاد دهقان بنادکی مهدی

 rezayazdi@ut.ac.ir تغذیه دام استاد رضا یزدی کامران

 azareh@ut.ac.ir فیزیولوژی دام استاد زارع شحنه احمد

 mzaghari@ut.ac.ir تغذیه طیور استاد زاغری مجتبی

 a.zali@ut.ac.ir تغذیه دام دانشیار زالی ابوالفضل

 zeinoaldini@ut.ac.ir فیزیولوژی دام دانشیار زین الدینی سعید

 mzhandi@ut.ac.ir فیزیولوژی دام استاد ژندی مهدی

 ghaziani@ut.ac.ir شیمی استادیار غازیانی فاطمه

 sadeghimos@ut.ac.ir اصالح دامژنتیک و  دانشیار صادقی مصطفی

 fatehif@ut.ac.ir تغذیه دام استادیار فاتحی فرهنگ

 vghasemi@ut.ac.ir زنبور عسل استادیار قاسمی وحید

 ganjkhanlou@ut.ac.ir تغذیه دام دانشیار گنج خانلو مهدی

 hmoradis@ut.ac.ir ژنتیک و اصالح دام استادیار مرادی شهربابک حسین

 moradim@ut.ac.ir ژنتیک و اصالح دام استاد مرادی شهربابک محمد

 hmoraveg@ut.ac.ir تغذیه طیور استاد مروج حسین

 ashtiani@ut.ac.ir ژنتیک و اصالح دام استاد میرائی آشتیانی سیدرضا

 nehzati@ut.ac.ir زنبور عسل دانشیار نهضتی پاقلعه غالمعلی

 sadeghism@alumni.ut.ac.ir ژنتیک و اصالح دام دانشیار صادقی سفید مزگی علی

65 



Rasouli and Nedaie Fard;  
Introduction of Department of Animal Science, College of Agriculture … 

Scientific-Extensional (Professional) Journal of Domestic, Volume 22, Issue 2 (Serial Number 23), Autumn 2022 

 

 

 هیزات آزمایشگاهجت

 و بارگذاری: عمودی و افقی الکتروفورز تانک RUN کردن 

 مختلف قطعات شناسایی و پروتئین و DNA محصول

 محصوالت این از شده ساخته

 محصوالت مشاهده و شناسائی جهت: داک ژل دستگاه 

PCR و DNA 

 استخراج به کمک: داریخچال سانتریفیوژ DNA رسوب و 

 (RPM14000سرعت  )ماکزیمم مواد

 آزمایش دستگاه این کمک به: ترموسایکلر دستگاه 

 به یا  (Polymerase Chain Reaction) پلیمراز ایزنجیره

 و DNA کپی دستگاه یک حقیقت در که ،PCRاختصار 

RNA (است موجود عدد 4 تعداد)شود می انجام باشد،می. 

  دستگاهReal Time-PCR: جهت تواندمی دستگاه این 

 :باشد داشته کاربرد زیر مطالعات انواع

 ژن  بیان سنجش(Gene Expression) 

 ژن  یک هاینسخه تعداد ارزیابی(Gene Copy Number) 

 باانسان، مرتبط هایبیماری در هاپاتوژن انواع تشخیص 

 (Pathogen Detection)گیاه  و دام

 ناشناخته  و شده شناخته هایجهش شناسایی و ژن اسکن
(Gene Scanning) 

 ژنتیکی هایبیماری تشخیص 

 ژنوتیپ تعیین (Genotyping)  

 دام آزمایشگاه فیزیولوژی

 شحنه زارع احمد دکتر آقای مسئول: نام

 مهندس احسان ستاری آزمایشگاه: آقای کارشناس

 حیطم بهترین تعیین نظیر هاییفعالیت آزمایشگاه این در

 صورت اهلی حیوانات انواع اسپرم باروری حفظ جهت کنندهرقیق

 .گیردمی

 تجهیزات آزمایشگاه

 اسپرم آنالیز جهت: کاسا دستگاه 

 طول با هافراسنجه سنجش جهت: االیزاریدر دستگاه 

 نانومتر (090و  444، 434، 440، 404های )موج

 اکثرحد با فالکون روتور دارای: ایرانی سانتریفوژ دستگاه 

 RPM 3000   دور 

 (IVF)رویان  تنی برون تولید آزمایشگاه

 شحنه زارع احمد دکتر آقای مسئول: نام 

 عسل زنبور آزمایشگاه

 پاقلعه نهضتی غالمعلی دکتر آقای مسئول: نام

 تجهیزات آزمایشگاه

 زنبورعسل ملکه مصنوعی تلقیح دستگاه 

 موقت مانیزنده و نگهداری جهت: ژرمیناتور دستگاه 

 (ساعت 44 مدت به) زنبورعسل

 بنیادی هایسلول آزمایشگاه

 ژندی مهدی دکتر آقای مسئول: نام

 تجهیزات آزمایشگاه

 از مفیل و عکس گرفتن جهت: فلورسنت میکروسکوپ 

 دارنشان یا آمیزیرنگ فلورسنت رنگ با که هاینمونه

 .اندشده

 شناسی بافت کار انجام جهت: شناسی بافت دستگاه 

 . است موجود

 لدک میکروتوم، تیشوپروسسور، مانند هاییدستگاه 

 فلوت تیشو و دیسپنسر پلیت، هات پلیت،

 طیور پرورش آزمایشگاه

 مروج حسین دکتر آقای مسئول: نام

 ایپژوهشی و مزرعه و آموزشی ایستگاه

 دامی مهندسی علوم گروه و پژوهشی آموزشی ایستگاه

 شامل تهران کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاهدانشکدگان 

 طیور پرورش بز، و گوسفند پرورش گاو، پرورش هایبخش

 ،(کشی جوجه بلدرچین، گوشتی، جوجه تخمگذار، مرغ) صنعتی

 هایدام و گوسفند و گاو انفرادی هایو جایگاه زنبورعسل پرورش

 .باشدمی دارفیستول

 منبع
 طبیعی دانشگاه تهران دانشکدگان کشاورزی و منابع سایت

(https://utcan.ut.ac.ir/fa) 
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