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دروس تدریس شده

-1

دانشگاه آزاد
ساوه

هیات علمی

1384

-

میکروبیولوژی خاک -میکروبیولوژی
عمومی -باکتری شناسی اختصاصی-
قارچ شناسی -اصول تکنیک های
اختصاصی میکروبیولوژی -روش
تحقیق -میکروسکوپ الکترونی-
درماتوفیت ها -ایمیونولوژی -باکتری
شناسی 1و -2انگل شناسی......

-2

دانشگاه آزاد
سیرجان

مدعو

1390

-

میکروسکوپ ا لکترونی -ایمونولوژی
پیشرفته -آنتی بیوتیک ها -میکوز ها
– میکروب خاک -ویروس شناسی
پیشرفته-

دانشگاه ازاد
ورامین

مدعو

1387

1388

میکروب شناسی تيوری و عملی-
بهداشت مواد غدایی -میکروب مواد
غذایی
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Genotyping of Salmonella enterica subsp.
enterica serovar Entritidis, isolated from
poultry, cattle and human in Iran by ERIC-PCR
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عنوان مجله
2014/15 : 4 (3) 220J Microbiol Biotech
224
Food Sci.

Journal of Livestock
)Research (JLR

Vol. 3 No. 1 Year
2014

International Journal
of Biosciences

Vol. 5, No. 11, p.
147-153, 2014

4. Detection of mycobacterial skin infections by PCRamplification of DNA isolated from paraffin-embeded
tissue . African Journal of Microbiology Research Vol. 6(2),
pp. 279-283, 16 January, 2012, Kasra Behrouznasab1*, Mohammad Reza, Razavi2 Hassan Seirafi3, Taher
Nejadsattari4,Kumarss Amini5
5. Molecular detection of invA and spv virulence genes in Salmonella enteritidis isolated from human and
animals in Iran. African Journal of Microbiology Research
Kumarss Amini1, Taghi Zahraei Salehi1*, Gholamreza Nikbakht2, Reza Ranjbar3, Javid Amini4 and
Shahrnaz Banou Ashrafganjooei5. Vol. 4(21), pp. 2202-2210, 4 November, 2010
.
6. Saman Mahdavi1*, Mohamad Reza Farshchian2, Kumarss Amini3, Masumeh
Abbasi4 Mehdi Ghiyami Rad5 and Amir Reza Ebadi5 Survey of Yersinia
enterocoliticacontamination in distributed broiler meats in Tabriz City, Iran, African
Journal of Microbiology Research Vol. 6(12), pp. 3019-3023, 30 March, 2012
7. Saeideh Habibi Lahiji,1,* Kumarss Amini,2 Pezhman Moradi ,1 Kobra Asaadi , Lachin Garusy1
INVESTIGATING THE ANTIBACTERIAL EFFECT OF
ALCOHOL AND AQUA EXTRACTS OF URTICA DIOICA L.ON GROWING OF L
ISTERIA MONOCYTOGENES (ATCC 7699), KELLEBSIELLA PNUMONOAE
(ATCC 1053).National Congress on Medicinal Plants 16, 17 May 2012, Kish
Island, 207
8. Kobra Asaadi,1,* Pezhman Moradi,1 Kumarss Amini,2 Saeideh Habibi
Lahiji,1Lachin Garusy1 STUDYING THE ANTIBACTERIAL EFFECT OF AQUA
AND ALCOHOL EXTRACTS OF SAMBUCUS NIGRA AGAINST E. COLI
(STCC 8739) AND STAPHYLOCOCUS AUREUS(ATCC 6538) BACTERIA.
National Congress on Medicinal Plants 16, 17 May 2012, Kish Island, 207
9.The molecular characterization of Mycoplasma agalactiae isolates from Iranian goats when compared
with other Iranian isolates and vaccinal strains.
Babak Kheirkhah1*, Seyed Ali Pourbakhsh2, Abbas Ashtari2, Mohammad Ali Bayatzade2 and Kumarss
amini3. African Journal of Microbiology Research ( 2012)

10. Antibiotic residues in raw and pasteurized milk,IRAN,
Journal of Research & Health Social Development & Health Promotion Research Center Vol. 4, No.4, Winter 2014 Pages:
884-889

Razzagh Mahmoudi1, Kiumars Amini2, Mahtab Vahabzade3,
Hamed Mir4, Reza Vagef5

11. Antibacterial activity of the ethanol and water extracts and investigating the
chemical composition of different parts Urtica dioica L. SCIENCE ROAD
Journal. Year: 2014 Volume: 02 Issue: 02 Pages: 57-65. Kumarss Amini1, Behzad
Hemmatpoor2, Pezhman Moradi3, Zahra Nazari4, Tayebeh Mahvar5
Original Article

:مقالت علمی پژوهشی

ر
1

2

عنوان مقاله

بررسی فراوانی اینتگرونهای کالس یک
حدت در سویههای بالینی سالمونال وپالسمید
تیفی موریوم

عنوان مجله

تاریخ چاپ

پاتوبیولوژي مقایسه اي ،علمی پژوهشی،

 ،1393پاتوبیولوژي مقایسه اي ،علمی
پژوهشی ،سال یازدهم،

جداسازی مایکوپالسماآگاالکیته با دوروش کشت و واکنش مجله علمی پژوهشی پاتوبیولژی

بهار 1390

) درگوسفندان مبتالبه بیماری PCRزنجیره ای پلیمراز ( مقایسه ای
آگاالکسی واگیردرشهرستان بافت.
3

بهبود شرایط پرورش جوجه هاي گوشتی با
استفاده از سینبیوتیک و عصاره عصاره دانه هل در

تحقیقات دام و طیور

جلد - 3شماره - 1بهار
-1393

جیره غذایي

-4بررسی تعداد سلولهای سوماتیک شیر خام در مراکز صنعتی و سنتی جمع اوری شیر -مجله دانش و پژوهش علوم
دامی1390 -

مقاالت ارائه شده در همایشها و کنفرانسهای علمی:

ردیف عنوان مقاله
بررسی ژن  spvBو اینتگرون های کالس  Iدر
1
سالمونال تیفی موریوم جدا شده از انسان ودام
2
Molecular types of Escherichia

زمان برگزاری

نوع ارائه

بهمن ماه 1391

سخنرانی

دیماه 1393

-

coli strains isolated from different
water sources
3

جدا سازی مواد موثر گیاه درمنه دشتی در شرایط
قرق و تاثیر آن بر باکتری اروینیا

1392

پوستر

سایر مقاالت تحقیقاتی:
 .-1بررسی میزان شیوع سالمونال انتریتیدیس درطیورکشتارگاه کرمان بااستفاده ازروش کشت،سروتایپینگ و پلی مرازچندگانه،همایش منطقه ای
دامپزشکی،واحد مهاباد.1389 ،
 .2بررسی واکسنهای معرفی شده درپیشگیری ازبیماری شیستوزومیازیس،همایش منطقهای دامپزشکی .1389
 .3جداسازی مایکوپالسماآگاالکیته با دوروش کشت و واکنش زنجیره ای پلیمراز درگوسفندان مبتالبه بیماری آگاالکسی واگیردرشهرستان
بافت مجله علمی پژوهشی پاتوبیولژی مقایسه ای،دانشگاه آزاد واحدعلوم وتحقیقات.
 .4بررسی کیفیت شیرازلحاظ سلولهای سوماتیک وبار میکروبی منطقه دزفول،همایش ملی صنایع غذایی دانشگاه صنعتی شریف1390،
 .5بررسی میزان شیوع بیماری بروسلوزدربزهای شهرستان بافت وعوامل مرتبط،همایش منطقه ای بیماریهای مشترک انسان ودام،واحدخمین،
1386
 .6بررسی تعدادسلولهای سوماتیک شیرخام درمراکزصنعتی وسنتی،اولین همایش مباحث نوین درکشاورزی واحدساوه1390
 .7اثرشاخص حرارت ورطوبت برتغییرات درصدچربی،پروتئین درگاوداری صنعتی،سمینارملی مدیریتپرورش دام وطیور،دانشگاه .
شهیدباهنرکرمان1390 ،
 .8تغییرات فصلی سلولهای سوماتیک شیرخام درمراکزسنتی،اولین همایش مباحث نوین درکشاورزی واحدساوه. 1390 ،
.9داوری  10مقاله همایش دامپزشکی ونقش آن دربهداشت واقتصادجامعه،واحد مهاباد. 1390 ،
 .10داوری کتاب واکسن وواکسیناسیون. 1386 ،
.11داوری مقاالت همایش منطق های بیماریهای مشترک انسان ودام. 1386 ،
 .12داوری مقالت مجله علمی پژوهشی پاتو بیو لوژی دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی
 . 13تعیین اثرات آرومابیوتیک و سینبیو تیک بر عملکرد سیستم ایمنی جوجه های عفونی شده به باکتری سالمونال .همایش
پدافند غیر عامل جزیره قشم1392 .
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