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 مجله. مطالعه تشابه ژنتیکی بر اساس داده های شجره ای و تعداد محدودی نشانگر ریزماهواره ملکولی.9311
.19-31  صفحه،1  شماره، دوره ششم،)ژنتیک نوین (انجمن ژنتیک ایران
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 -94مرتضی ستائی مختاری ،امیر رشیدی ،محمد رضا محمد آبادی ،حسین مرادی شهربابک .9333 ،برآورد
روند ژنتیکی ،فنوتیپی و محیطی صفات رشد در گوسفند کرمانی .مجله علوم دامی ایران (دانشگاه تهران) .شماره
 ،9صفحه .79-71
 -97یحیی محمدی ،مرتضی ستائی مختاری ،علی محمد بهرامی .9331 ،برآورد روند ژنتیکی و محیطی
برخی صفات رشد در گوسفند کردی .مجله ژنتیک نوین (انجمن ژنتیک ایران) .سال  ،3شماره  ،4صفحه -33
.11
 -93یحیی محمدی ،محمد تقی بیگی نصیری ،سید رضا میرایی آشتیانی ،مرتضی ستائی مختاری ،امیر
رشیدی ،جالل یوسفی ،جبار جمالی .9331 ،برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی برخی صفات رشد قبل از
شیرگیری در گوسفند عربی .پژوهشنامه علوم کشاورزی (دانشگاه گیالن) .سال  ،1شماره .47-79 ،9
مقاالت علمی چاپ شده درمجموعه مقاالت معتبرملّی
 -9مرتضی ستائی مختاری ،امیر رشیدی ،محمود وطن خواه ،یحیی محمدی .9331 ،برآورد پارامترهای
ژنتیکی صفات تولید مثل ترکیبی در گوسفند کرمانی .سومین کنگره علوم دامی کشور .مهرماه ،دانشکده
کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد.
 -1مرتضی ستائی مختاری ،امیر رشیدی ،محمد رضا محمد آبادی ،ارسالن برازنده .9331 ،ضرائب تصحیح
اثرات غیر ژنتیکی بر وزن بدن گوسفند کرمانی .سومین کنگره علوم دامی کشور .مهرماه ،دانشکده کشاورزی،
دانشگاه فردوسی مشهد.
 -3جواد شمس اسفند آبادی ،محمد علی امامی میبدی ،مرتضی ستائی مختاری ،هدایت اله روشنفکر.9331 ،
اثرات آمیخته گری بر وزن زنده قبل از کشتار و برخی صفات الشه  7گروه بلدرچین .سومین کنگره علوم دامی
کشور .مهرماه ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد.
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 -4محمد رضا تهرانی ،مرتضی ستائی مختاری ،محمد اعمی ازغدی .9331 ،ارزیابی ژنتیکی صفات تولیدی در
گاوهای هلشتاین با استفاده از مدل های حیوانی تک متغییره و چند متغییره .سومین کنگره علوم دامی کشور.
مهرماه ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد.
 -7حسین دوماری ،ارسالن برازنده ،مرتضی ستائی مختاری ،محبوبه مقدس زاده .9331 ،بررسی نقش آثار
مادری بر صفات رشد قبل از شیرگیری در بز رایینی .نخستین همایش ملی صنعت دام و طیور در استان
گلستان ،دی ماه ،مرکز تحقیقات کشاورزی استان گلستان.
 -3مرتضی ستائی مختاری ،محمد رضا محمد ابادی ،حسین دوماری ،امان اله سلیمانی .9333 ،ایمنی زیستی
در کاربرد حیوانات تراریخته در دامپروری .دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی .تیرماه ،دانشکده کشاورزی،
داشنگاه شهید باهنر کرمان.
 -1احمد رفیعی پور ،مرتضی ستائی مختاری ،سید حسین نژاد سجادی ،نعمت ضیایی .9333 ،ایمنی زیستی
در تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی .دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی .تیرماه ،دانشکده کشاورزی،
داشنگاه شهید باهنر کرمان.
 -3مرتضی ستائی مختاری ،امیر رشیدی ،ارسالن برازنده ،حسین دوماری ،صدراله موالیی .9333 ،آنالیز
ژنتیکی وزن پشم تولیدی در اولین پشم چینی گوسفند کرمانی .اولین همایش ملی الیاف دامی ،مهر ماه،
دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز.
 -1مرتضی ستائی مختاری ،محمد رضا محمد آبادی .9333 ،بیوتکنولوژی حیوانی و مباحث ایمنی زیستی
مرتبط .ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسالمی ایران .مرداد ماه ،انجمن بیوتکنولوژی جمهوری
اسالمی ایران ،تهران .سالن همایش های بیمارستان میالد.
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 -99مرتضی ستائی مختاری ،حسین دوماری ،جمیل بهرام پور .9333 ،بهبود کارایی تولید در سامانه های
دامپروری با استفاده از فناوری های نوین .اولین همایش ملی اصالح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی،
کشاورزی و دامپزشکی ،اسفند ماه ،دانشگاه زابل.
 -99مرتضی ستائی مختاری ،امیر رشیدی ،علی اسماعیلی زاده کشکوییه ،جمال فیاضی .9331 ،برآورد
پارامترهای ژنتیکی مجموع وزن بره های شیرگیری شده در میش مغانی .چهارمین کنگره علوم دامی ایران.
شهریورماه ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج ،دانشگاه تهران .صفحه .3447-3441
 -91سودابه سمساریان ،مرتضی ستائی مختاری .9331 ،تخمین وزن زنده با استفاده از ابعاد بدن در گوسفند
زل استان گلستان .چهارمین کنگره علوم دامی ایران .شهریورماه ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج،
دانشگاه تهران .صفحه.3434-3431
 -93مرتضی ستائی مختاری ،محمد مرادی شهربابک ،اردشیر نجاتی ،گیلرمه جی ام روسا .9314 ،نقش اثرات
مادری بر ارزیابی ژنتیکی صفات گوساله زایی در گاوهای هلشتاین ایران .همایش پژوهشهای نوین در علوم
دامی .دانشگاه بیرجند 3 ،و  1خردادماه .صفحات  9113تا .9111
 -94مرتضی ستائی مختاری ،محمد مرادی شهربابک ،اردشیر نجاتی ،گیلرمه جی ام روسا .9314 ،مقایسه
مدل های مختلف ارزیابی ژنتیکی برای سخت زایی در گاوهای هلشتاین ایران .همایش پژوهشهای نوین در علوم
دامی .دانشگاه بیرجند 3 ،و  1خردادماه .صفخات  9931تا .9941
خالصه مقاله علمی در مجموعه مقاله های همایش های علمی معتبر ملی
 -9مرتضی ستائی مختاری ،امیر رشیدی ،ارسالن برازنده .9331 ،برآورد پارامترهای ژنتیکی و روند ژنتیکی
وزن بیده در بزهای کرکی رایینی .اولین همایش ملی علوم دام و آبزیان ،خرداد ماه ،دانشگاه ازاد اسالمی واحد
سنندج.
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 -1مرتضی ستائی مختاری ،امیر رشیدی ،یحیی محمدی ،ارسالن برازنده .9331 ،برآورد پارامترهای ژنتیکی و
روند ژنتیکی تولید پشم در گوسفند کرمانی .دهمین کنگره ژنتیک ایران ،خرداد ماه ،انجمن ژنتیک ایران.
 -3یحیی محمدی ،مرتضی ستائی مختاری .9331 ،برآورد روند ژنتیکی و محیطی برخی صفات رشد در
گوسفند کردی .دهمین کنگره ژنتیک ایران ،خرداد ماه ،انجمن ژنتیک ایران.
 -4جواد شمس اسفند آبادی ،محمد علی امامی میبدی ،مرتضی ستائی مختاری .9331 ،بررسی اثرات
آمیخته گری بر برخی خصوصیات اقتصادی بلدرچین ژاپنی .دهمین کنگره ژنتیک ایران ،خرداد ماه ،انجمن
ژنتیک ایران.
 -7مرتضی ستائی مختاری ،سید حسین نژاد سجادی ،محمد رضا محمد آبادی ،امیر رشیدی ،جواد شمس.
 .9333راهکارهایی برای کاهش و استفاده بهینه از شیر ضایعاتی .سومین همایش ملی بررسی ضایعات
محصوالت کشاورزی ،آبان ماه ،دانشگاه تربیت مدرس.
 -3محمد رضا محمد آبادی ،مرتضی ستائی مختاری .9333 ،تولید انرژی با استفاده از احتراق ضایعات دامی.
سومین همایش ملی بررسی ضایعات محصوالت کشاورزی ،آبان ماه ،دانشگاه تربیت مدرس.
 -1سید حسین نژاد سجادی ،مرتضی ستائی مختاری ،احمد رفیعی پور ،جواد شمس ،یحیی محمدی.9333 ،
مدیریت تغذیه راهکاری برای کاهش ضایعات دامی .سومین همایش ملی بررسی ضایعات محصوالت کشاورزی،
آبان ماه ،دانشگاه تربیت مدرس.
سوابق آموزشی
ژنتیک جمعیت (کارشناسی ارشد علوم دامی)
روشهای پیشرفته آماری (کارشناسی ارشد علوم دامی و علوم خاک)
طرح آزمایشهای کشاورزی (کارشناشسی گیاه پزشکی و باغبانی)
رکورد گیری و نمونه برداری در دامپروری (کاردانی تکنولوژی تولیدات دامی)
9

اصالح نژاد دام و طیور و پرورش گاو شیری (کارشناسی ناپیوسته تولیدات دامی)
آمار و احتماالت (کارشناسی ناپیوسته تولیدات دامی ،ماشین های کشاورزی و کارشناسی پیوسته منابع طبیعی
گرایش های مرتع و آبخیر داری و مدیریت منابع بیابانی)
سوابق اجرایی
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه جیرفت از  9331/3/11تا 9331/99/3
معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه جیرفت از  9331/99/4تا 9311/1/9
عضو کمیته منتخب دانشکده کشاورزی دانشگاه جیرفت از  9331/1/14تا 9311/1/9
عضو شورای ترفیع دانشگاه جیرفت از  9331/1/14تا 9311/1/9
سرپرست مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی از  14/91/1تا کنون
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