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 : ( 19/ 92با درجه عالی )نمره    عنوان پایان نامه دکتری 

   بررسی اثر ریزپوشانی پاراکوآت بر پایه کیتوزان در کاهش مواجهه و سمیت زیست محیطی آن

 :  ( 20با درجه عالی )نمره    عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد   

گیاه زیتون  برگ با روشهای کالسیک در استخراج اولئوروپئین از  MSPDروش استخراجی  سهایمق ( فال

 ( HPLC)کروماتوگرافی مایع با کارایی باال  به روش

خوزستانی   کارواکرول از گیاه مرزهبا روشهای کالسیک در استخراج  MSPDمقایسه روش استخراجی  ب( 

 ( GC/MS) جرمی نجس طیف اه بل شدپکو کروماتوگرافی گازی به روش 

َج  ( ج از عصاره  با استفاده  نقره  نانو ذرات  ( و بررسی  Quercus infectoriaفت دانه درخت بلوط )سنتز 

 MCF-7در رده سلولی  اثرات ضد سرطانی آن

   : ( 20)نمره   عنوان سمینار کارشناسی ارشد 

 ( 20 )نمره   اهثانویه در گیاهان دارویی و اثرات بیولوژیک آنهای متابولیت 

   : ( 20)نمره    ن پروژه کارشناسی وا عن 

  HPLCمایع پخشی کوپل شده با -اندازه گیری افاویرنز در پالسما به روش میکرواستخراج مایع

 : ( 20)نمره   عنوان سمینار کارشناسی 

نقطه    مشتق سازی پیش ستون و استخراج   روش  به  غیرالکلی  های  درنوشابه  موجود   آسپارتام  گیری  اندازه

  ( HPLC) باال کارایی با مایع کروماتوگرافی سطتو یراب
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 مقام های کسب شده در جشنواره ها: 

 1397رتبه اول ابداعات و اختراعات، دومین جشنواره تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی لرستان،  -1

ی دانشگاه  ناورف  و قاتیق واره تحندومین جش های دانش بنیان مستقر در مرکز رشد فناوری سالمتشرکت  اول  رتبه  -2

 1376علوم پزشکی لرستان، 

 1396رتبه اول ابداعات و اختراعات، دومین جشنواره تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی لرستان،  -3

 1396رتبه سوم فناواران برتر، دومین جشنواره تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی لرستان،  -4

دومین جشنواره تحقیقات و فناوری دانشگاه   مستقر در مرکز رشد فناوری سالمت  انبنی  شهای دان رتبه سوم شرکت  -5

 1396علوم پزشکی لرستان، 

 1393در سال واحد خرم آباد و نخبگان اشگاه پژوهشگران جوانبعضو برتر  -6

 1390در سال پژوهشی -در گروه علمی جوان برتر استان لرستان -7

 1390در سال  د خرم آباداحو جوان وهشگرانژاشگاه پ بعضو برتر  -8

 1390در سال  جشنواره دانشجویان ممتاز مبتکر و نوآور بسیجی کشوررتبه قابل تقدیر  -9

 1389در سال   اشگاه پژوهشگران جوان واحد خرم آبادبعضو برتر   -10

 اله نویسی علمی مقه زمین در 1390  لرستان در سال  جشنواره دانشجویان ممتاز مبتکر و نوآور بسیجی استاننفر اول  -11

 1388در سال  لرستان در زمینه طرح های پژوهشی  جشنواره دانشجویان ممتاز مبتکر و نوآور بسیجی استاننفر اول  -12

 در زمینه مقاله نویسی علمی  1389لرستان در سال   جشنواره دانشجویان ممتاز مبتکر و نوآور بسیجی استاننفر اول  -13

 1389در سال  اسالمی واحد خرم آباد ادآزاه گ شرتر دانبپژوهشگر   -14

 1389در سال  جشنواره دانشجویان ممتاز مبتکر و نوآور بسیجی کشوررتبه قابل تقدیر  -15

 1401فناور برتر دانشگاه علوم پزشکی لرستان،   -16
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 ثبت اختراع:  

 ژل ضد درد مفاصل  -1

 رژ لب مایع ضد ویروس تبخال-2

 ری از ساخارین شیرین عا دندانیرمخ -3

 سونوژل گیاهی -4

 انس ریحان در درمان میگرناسا  اپی بآروماتر-5

 سنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره گال بلوط به روش سنتز سبز -6

 پماد حاوی ترکیبات گیاهی موثر بر کاهش شدت درد مفاصل-7

 هیدروژل ضد درد و التهاب در موش آزمایشگاهی  -8

 مز ایمدل   ساکارید آهسته رهش بدون موتاژنیسیته با  تیک پلیک پهای  یهاپ -9

10- N,N-  بی پی ریدینیوم کلراید کم خطر )ژل ضد علف(  - 4,4  -دی متیل 

 هیدروژل حاوی کوئرستین و تانیک اسید مهار کننده سلول سرطان مثانه و عفونت باکتریایی  -11

 ایشگاهی م زوانات آیچمبر مناسب برای مدلسازی سمیت تنفسی ح -12

 و غیرقطبی در حوزه دارو و ترکیبات شیمیایی بیقطهای   فرآورده پلیمری بعنوان حامل مولکول   -13

 پوست   یو مورد بعنوان بهبود دهنده شدت عالئم اگزما و خشک زهی اسانس اسطوخودوس، خوشار  یساخت کرم حاو  -14

 دستگاه تب سنج و ضد عفونی کننده البسه و دست ها   -15

  ی بارگذار  ت یبا قابل  یاه یگ  نیفاده از اولئورزستا   با   ومتوزیف  ونیفرموالس  یو موضع  ی ساخت اشکال استنشاق  دن یفرا   -16

 ز یآبدوست و آبگر باتیترک

 و حافظه  ی ریادگی جهت بهبود اختالالت   توزانیک هیعصاره گال بلوط برپا  یحاو دروژلیساخت ه  -17

(  Pistacia)  یبا استفاده از صمغ درخت پسته وحش  یزبان  ری ز  ینیژالت   صزود حل شونده و قر   لمیساخت ف  ندیفرا  -18

 ه دهان و باز کننده برونش بعنوان خوشبو کنند

کاهش فشار   ت یبا قابل  نالولیو ل  ن یدیمونیبر  ب یانتقال همزمان ترک  تی با قابل  ری پذ   بی تخر  ستیز  مریساخت پل  ندیفرا  -19

 چشم یداخل

 

 

 ن: ا دانش بنی   دارای محصول   ثبت شرکت 

 1392 ،10845کیمیا دارو به شماره ثبت  دانش بنیان شرکت  لعام مدیر ❖

 1399، 14353عضو هیات مدیره شرکت شیمی طب به شماره ثبت  ❖

 و فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی لرستان.  شگاهی و مرکز رشدمستقر در پارک علم و فناوری، جهاد دان
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 : محصوالت دارویی   ثبت برند تجاری 

 1393/ 9/9مورخ   221678ثبت   رهمابه ش ( در سازمان ثبت اسناد و امالک کشورSaturicom) ماساتوریک   نام تجاری

   1399/ 01/02مورخ  356716ماره ثبت  به ش در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور( AbanDulaنام تجاری آباندوال )

 09/1399/ 13مورخ   377992 تثبماره شبه   ( در سازمان ثبت اسناد و امالک کشورPistalog) پیستالوگ  ینام تجار

 )در حال ثبت(  در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور( Asthaciaشیا )نام تجاری آستا

 

 : دارای قرارداد تولید با استفاده از ظرفیت خالی   ان بومی استان لرستان ستفاده از گیاه با ا   ثبت دارو 

تجا ضد  پما  طبیعی به شکل  یثبت دارو -1 با نام  تولید از  Saturicomکام )ساتوری  یرد استئوآرتریت  ( و اخذ مجوز 

، کد  03/12/1393مورخ   665/ 146033 نامه  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شماره سازمان غذا و داروی وزارت

 2959582195230663: (IRC) ثبت داروی طبیعی

 )در دست بررسی توسط سازمان غذا و دارو(  کرم دارویی کاهش عالئم اگزما  -2

 )در دست بررسی توسط سازمان غذا و دارو( وستشکی پضد خ یشیاآر کرم  -3

 )در دست بررسی توسط سازمان غذا و دارو( ضد درد قابل استفاده در فیزیوتراپیسونوژل  -4

 ( سازیجهت تجاری  امی مالیظار ح)در انت ف کننده عالئم آسمکپسول حاوی فیتوزوم برطر  -5

 ( سازیجهت تجاری   مالیامی ر حاظ )در انت ف کننده عالئم آسمبرطرقرص زیر زبانی  -6

 

   : پژوهشی گرنت های  

  ی ازها ی ن  ت»سامانه ثب  یش یآزما  ی ساز  ادهیو پ  یطراح  :(نصر )  مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی   گرنت  -1

م  اه علودانشگ   ک یرسالت آکادم  یز یتما  یها   طهیدر ح  به آنها   ی پاسخ ده  یو فناور محور و الگو  ی آموزش  ،یپژوهش

 )مجری(  ملی: طرح  انتلرس یپزشک

)سسموگرنت    -2 پزشکی  علوم  تحقیقات  توسعه  ملی  حاو  :(نیماده  کپسول  دانه    توزومیف  یساخت  عصاره  حامل 

بر اس   استاندارد  یکوه  نسترن ت شده  ترک  د یروزیلی اس  ب  نیاتچو ک  نی با کورکوم  ب یبه صورت مجزا و در    مارانیدر 

 )مجری(  ملی : طرح( Non Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD)) یالکل  ر ید چرب غبه کب مبتال

بررسی اثر ریزپوشانی پاراکوآت بر پایه کیتوزان در کاهش مواجهه و   :گرنت ستاد توسعه زیست فناوری  -3

 )مجری( سمیت زیست محیطی آن

تحقمگرنت   -4 ایمیداکلوپرید/  ت  :کشور  یپزشک  اهیگ  قاتیوسسه  سازگار  زیست  فرموالسیون  هیه 

 )همکار اصلی( ه در جهت کنترل پسیل معمولی پستهکنترل شدرهاسازی  سولفور با ویژگی
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نانوال  :(نیماده ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی )سس موگرنت   -5 ژل   الیرو  ی حاو  توزان یک  افیسنتز 

آئروژ سودوموناس  عفونت  ضد  و  زخم  ضد  اثرات  سنجش  و  موش    نوزایعسل  مدل  در 

 )همکار اصلی(  یشگاه ی آزما

ژل    الیو رو  مولیت  یها  سکریسنتز نانو و  :(نیمادت علوم پزشکی )اعه تحقیقسه ملی تو سسموگرنت   -6

 لوکوکوس یعفونت استاف  یو پاکساز  میآن ها در ترم  یسلولز و اثر بخش  یها  ستالی نانوکر  هیبر پا

سوختگ زخم  در  جلوگ  یاورئوس  فرآ  ی ریو  کاتترها  ی باکتر  ن یا  لمیوفیب  لیتشک  ندیاز    ی در 

 )همکار اصلی(  یمارستانیب

ژل    الیو رو  مولیت  یها  سکریسنتز نانو و  :(نیماده ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی )سسموگرنت   -7

 لوکوکوس یعفونت استاف  یو پاکساز  میآن ها در ترم  یسلولز و اثر بخش  یها  ستالی نانوکر  هیبر پا

سوختگ زخم  در  جلوگ  یاورئوس  فرآ  ی ریو  کاتترها  ی باکتر  ن یا  لمیوفیب  لیتشک  ندیاز    ی در 

 اصلی(  کار)هم یتانسماریب

)سسمو گرنت   -8 پزشکی  علوم  تحقیقات  توسعه  ملی  بروسلوز    یطراح   :(نیماده  واکسن  نانو  سنتز  و 

 )همکار اصلی(  اورتان یپل یی( در حامل داروVIRB5) یژن سطح یتوسط آنت

 ستم یس  یکروب یو ضد م  یکیژنت  یاثرات اپ  :(نیماده ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی )سسموگرنت   -9

داهمزم  لیو حت  دیجد براان  فراهم  یرو  بتائ  ن یماریلیس  یستیز  یبهبود  ب  نیو  به    مارانیدر  مبتال 

 )همکار اصلی(  ( NAFLD) یالکل ریکبد چرب غ یماریب

)سسمو گرنت   -10 پزشکی  علوم  تحقیقات  توسعه  ملی  خوراک  ریتاث  یبررس  :(نیماده    ی مصرف 

 همکار اصلی( ) ییصحرا بر مهار درد و التهاب در موش دیاس  کیگال یوزومین  ونیفرموالس

 

 منتشر شده:   مقاالت 

   

1- Evaluation of Antioxidant, Mutagenicity, and Anti-mutagenicity Potential of Astragalus 

gossypinus Fisch. Extracts, Current Bioactive Compounds, 2023 

 
Ghasemian-Yadegari, Javad; Fard Ardali, Javad Khalili; Nikbakht, Mohammad R.; Rashidipour, Marzieh; 

Nouraie, Hamze; Sikevandi, Sepideh Jamshidi; Rad, Mohammad Taghavi 

 

2- Bioactive Natural and Synthetic Polymers for Wound Repair, Macromolecular Research, (IF=  

2.127), 2022 

 
Zainab Ahmadian, Hasan Adiban, Marzieh Rashidipour, Mohammad Reza Eskandari 
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3- Topical Piroxicam Gel versus Satureja khuzestanica Jamzad 3% Ointment for Pain Relief in 

Patients with Osteoarthritis of the Knee; A Randomized Controlled Trial, Hormozgan 

medical journal, 2021 

 
Marzieh Rashidipour, Mojgan Zarei Venovel, Forouzan Ahmadpour, Samaneh Hadavand, Khadijeh Otadi 

 

4- Antifungal Effects of Thymol-Loaded Chitosan Nanocomposite Alone and in Combined with 

Nystatin Against Candida Albicans, a Major Cause of Oral Candidiasis, Global Journal of 

Medical, Pharmaceutical, and Biomedical Update, 2022 

 
Kamran Azadbakht, Sara Hadipour, Marzieh Rashidipour, Asghar Sepahvand 

 

5- Native Iranian Medicinal Plants with Anti-Vaginal Infection Properties: A Systematic 

Review., Infectious Disorders Drug Targets, 2022 

 
Marzieh Rashidipour, Pegah Shakib, Gholamreza Goudarzi, Yadollah Pournia  Maryam Karimi, Maryam 

Sarlak  

 

6- Genome-Wide Evaluation of Transcriptomic Responses of Human Tissues to Smoke: A 

Systems Biology Study, Gene, (IF= 3.68), 2021 

 
Seyed Sajad Sohrabi , Marzieh Rashidipour, Seyyed Mohsen Sohrabi, Morteza Hadizadehe  

Mohammad‐Hossein Shamsf, Mohsen Mohammadi 

 

7- Toxicity of green synthesized TiO2 nanoparticles (TiO2 NPs) on zebra fish, Environmental 

Geochemistry and Health, 2020 

 
Ali Jafari; Marzieh Rashidipour; Bahram Kamarehi; Samira Alipour; Mansour Ghaderpoori 
 

8- Loaded paraquaton polymeric nanocapsules and evaluation for cardiotoxicity in Wistar rats, 

International Journal of Environmental Health Research (CIJE), (IF= 4.47), 2023 

 
Ali Jafari; Efat Nazari; Marzieh Rashidipour; Afshin Nazari; Farzaneh Chehelcheraghi; Bahram Kamarehie; 

Reza Rezaee 

 

9- Myrtus communis Essential Oil; Anti-Parasitic Effects and Induction of the Innate Immune 

System in Mice with Toxoplasma gondii Infection, Molecules, (IF= 3.267), 2021 

 
Raafat M. Shaapan, Hiba Riyadh Al-Abodi, Abdullah D. Alanazi, Sobhy Abdel-Shafy, Marzieh Rashidipour, 

Abdullah F. Shater, Hossein Mahmoudvand 

 

10- The protective effect of ethanolic extract of olive leaf on aluminum phosphide-induced 

cardiac toxicity in rats, Journal of the American College of Nutrition, (IF=  2.820), 2020, 

(submitted) 

 

11- Synthesis of Magnetic Novel Hybrid Nanocomposite (Fe3O4@SiO2/Activated carbon (by a 

Green method and Evaluation of Its Antibacterial Potential, Iranian Journal of Chemistry and 

Chemical Engineering (IJCCE), 2021 

 
Mohammad hossein fekri, Fatemeh Tousi; Rouhollah Heydari; Maryam Razavi Mehr; Marzieh Rashidipour 
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12- Formulation of a Novel Quercetin Nanohydrogel Using Chitosan Regarding 

Biocompatibility, Cytotoxicity, Antimicrobial and Epigenetic Aspects in Human Cancer 

Cells, International Journal of Nanomedicine, (IF=5.24), 2020 

 
Saber Abbaszadeh, Marzieh Rashidipour, Peyman Khosravi, Soroosh Shahryarhesami, Behnam Ashrafi, 

Mozhgan Kaviani, Mostafa Moradi Sarabi 

 

13- Investigation of 3T3-L1 cell differentiation to adipocyte, affected by aqueous seed extract of 

Phoenix dactylifera L, Reports of Biochemistry and Molecular Biology, (IF=1.206), 2020 

 
Behrouz Etesami, Sara Ghaseminezhad, Azin Nowrouzi, Marzieh Rashidipour, RaziehYazdanparast 

 

14- Preparation and characterization of loaded paraquat- polymeric 

chitosan/xantan/tripolyphosphate nanocapsules and evaluation for controlled release, Journal 

of Environmental Health Science and Engineering, (IF= 2.561), 2020 

 
Mansour Ghaderpoori, Ali Jafari, Efat Nazari, Marzieh Rashidipour, Afshin Nazari, Farzaneh Chehelcheraghi, 

Bahram Kamarehie, Reza Rezaee  
 

15- The efficacy of olive leaf extract on healing herpes simplex virus labialis: A randomized 

double-blind study, EXPLORE, (IF= 1.485), 2021 

 
Tahereh Toulabi, Bahram Delfan, Marzieh Rashidipour, Sajad Yarahmadi, Farzaneh Ravanshad, Amir Javanbakht, 

Mohammad Almasiand 

 

16- Investigation of the phytochemicals and bioactivity potential of essential oil from Nepeta 

curvidens Boiss. & Balansa, South African Journal of Botany, (IF= 1.650), 2020  

 
Behnam Ashrafi; Marzieh Rashidipour; Elham Gholami; Ehsan Sattari; Farnaz Kheirandish; Abdolrazagh 

Marzban; Mojtaba Khaksarian; Morovat Taherikalani, Setareh Soroush 

 

17- Characterization of Phytochemical Composition and Bioactivity Assessment of 

Pseudotrachydium Kotschyi Essential Oils (PKEOs), Medicinal chemistry research, (IF=1.817), 

2020  

 
Behnam Ashrafi; Fatemeh Beyranvand; Fatemeh Ashouri; Marzieh Rashidipour; Abdolrazagh Marzban; Farnaz 

Kheirandish; Saeed Veiskarami; Parvin Ramak; Somayeh Shahrokhi 

 

18- Encapsulation of Satureja khuzistanica jamzad essential oils in chitosan nanoparticles with 

enhanced antimicrobial and cytotoxicity activities, Preparative Biochemistry and Biotechnology, 

(IF=1.8), 2021  

 

Marzieh Rashidipour, Behnam Ashrafi,  Mohammad Reza Nikbakht, Saeed Veiskarami, Morovat Taherikalani, 

Setareh Soroush 

 

19- Identification of common key regulators in rat hepatocyte cell lines under exposure of 

different pesticide, Gene, (IF=2.989), 2020 

 
Seyed Sajad Sohrabi, Seyyed Mohsen Sohrabi, Marzieh Rashidipour, Mohsen Mohammadi, Javad Khalili Fard, 

Hossein Mirzaei Najafgholi 
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20- Fabrication of new generation of co-delivery systems based on graphene-g-

cyclodextrin/chitosan nanofiber, International Journal of Biological Macromolecules, (IF=5.57), 

2019 

 
Shabnam Sattari, Abbas Dadkhah Tehrani, Mohsen Adeli, Khadijeh Soleimani, Marzieh Rashidipour 
 

21- Pectin/Chitosan/Tripolyphosphate Encapsulation Protects the Rat Lung from Fibrosis and 

Apoptosis Induced by Paraquat Inhalation, Pesticide Biochemistry and Physiology, (IF=3.963), 

2021 

 
Marzieh Rashidipour, Bahram Rasoulian, Afshin Maleki, Behroz Davari, Naser Pajouhi, Ebrahim Mohammadi 

 

22- Mentha piperita essential oils loaded in a chitosan nanogel with inhibitory effect on biofilm 

formation aginst S. mutans on the dental surface, Carbohydrate Polymers, (IF= 7.641), 2019 
 

Behnam Ashrafi, Marzieh Rashidipour, Abdolrazagh Marzban, Setareh Soroush, Mojgan Azadpour, Parvin Ramak  

 

23- The synergistic effect of hydroalcoholic extracts of Origanum vulgare, Hypericum 

perforatum and their active components carvacrol and hypericin against Staphylococcus aureus, 

Future science, 2019 

 
Mahmoud Bahmani, Morovat Taherikalani, Mojtaba Khaksarian, Mahmoud Rafieian-Kopaei, Behnam Ashrafi, 

Mohammadreza Nazer, Setareh Soroush, Naser Abbasi & Marzieh Rashidipour 

 

24- Pectin/Chitosan/Tripolyphosphate Nanoparticles: Efficient Carriers for Reducing Soil 

Sorption, Cytotoxicity and Mutagenicity of Paraquat and Enhancement of its Herbicide Activity, 

Journal of Agricultural and Food Chemistry, (IF=4.3), 2019  

 

Marzieh Rashidipour, Afshin Maleki, Mehdi Birjandi, Naser Pajouhi, Ebrahim Mohammadi, Rouhollah Heydari, 

Reza Rezaee, Bahram Rasoulian, Behroz Davari 

 

25- Optimization of salt-assisted liquid-liquid extraction coupled with reversed-phase 

dispersive liquid–liquid microextraction for sensitive HPLC determination of paraquat in 

environmental samples, Journal of Food Measurement and Characterization, (IF=1.470), 2018 

 

Marzieh Rashidipour, Rouhollah Heydari, Afshin Maleki, Ebrahim Mohammadi, Behrouz Davari 

 

26- Chemical Composition and Antifungal Activity of Nectaroscordum tripedale Extract 

Against Some Pathogenic Dermatophyte Strains, Entomology and Applied Science Letters, 2018 

Asghar Sepahvand, Behrouz Ezatpour, Masuumeh Niazi, Marzieh Rashidipour, Mohammad Reza Aflatoonian, 
Mojtaba Mirshekari Soleimani 

 

27- Ultrasonic-Assisted Matrix Solid-Phase Dispersion and High-Performance Liquid 

Chromatography as an Improved Methodology for Determination of Oleuropein from Olive 

Leaves, Anal. Bioanal. Chem. Res, 2018  

Marzieh Rashidipour, Rouhollah Heydari  

 
28-  Evaluation of the Antimicrobial Activity of Alkaloid Extracts of Four Papaver Species, 

Herbal Medicines Journal, 2018 
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Ahmad Ismaili, Seyyed Mohsen Sohrabi, Mojgan Azadpour, Rouhollah Heydari, Marzieh Rashidipour 

 

29- The Wound Healing Effect of Plantago Major Leaf Extract in a Rat Model: An 

Experimental Confirmation of a Traditional Belief in Persian Medicine, Herbal Medicines 

Journal, 2018 

 

Nassim Moradi Rad, Fatemeh Shafie, Mahsa Moeini Chaghervand, Samin Kashfi, Marzieh Rashidipour, 
Farzaneh Chehelcheraghi, Seyyed Ali Mozaffarpur, Bahram Rasoulian 

 

30- Evaluation of the scolicidal effects of Nectaroscordum tripedale extract and its acute 

toxicity, Pakistan journal of pharmaceutical sciences, 2018 

Hossein Mahmoudvand, Behrouz Ezatpour, Marzieh Rashidipour 

 

31- Protective effects of Cinnamon bark extract against ischemia-reperfusion injury and 

arrhythmias in rat, Phytotherapy Research, (IF=2.66), 2018  

 

Mehrnoosh Sedighi, Afshin Nazari, Mahdieh Faghihi, Mahmoud Rafieian‐Kopaei, Arash Karimi, Maryam 
Moghimian, Seyyed Ali Mozaffarpur, Marzieh Rashidipour, Mehrdad Namdari, Mostafa Cheraghi, Bahram 
Rasoulian 

 

32- Neuroprotective and antinociceptive effects of rosemary (Rosmarinus officinalis L.) extract 

in rats with painful diabetic neuropathy, The Journal of Physiological Sciences,  1–8, (IF=2.075), 

2018 

 

Bahram Rasoulian, Zahra Hajializadeh, Saeed Esmaeili-Mahani, Marzieh Rashidipour, Iman Fatemi, 
Ayat Kaeidi 

33- The essential oils composition of Echinophora cinerea Boiss in Lorestan province, Iran, 

International Journal of Advanced Biotechnology and Research, 356-361, 2017 

 
Pouya Parsaei, Zohreh Eftekhari, Marzieh Rashidipour, Mahmoud Rafieian-Kopaei 

 

34- Leishmanicidal effects of europaea linn. Extract against promastigote and amastigote forms 

of some leishmania spp, International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 4869-

4874, 2017 

 
Farnaz Kheirandish, Bahram  Delfan, Shirzad  Fallahi, Mohammad  Hasan  Kayedi, Marzieh Rashidipour, 
Sareh Jahanbakhsh 

                                

35- Pretreatment with Olive Leaf Extract Improves Renal and Liver Antioxidant Systems 

Following Renal Ischemia-Reperfusion Injury in Rats, Herbal Medicines Journal, 18-23, 2016 

 
Leila Jafaripour, Bahram Rasoulian, Majid Tavafi, Houshang, Rafighdoost, Mona Mahmodi, Marzieh 

Rashidipour, Hassan Ahmadvand 

 

https://link.springer.com/journal/12576
http://scholar.google.com/scholar_url?url=http://hmj.lums.ac.ir/index.php/hmj/article/view/563&hl=en&sa=X&scisig=AAGBfm1uYIBoE_kI2TxR4VEw0RHdpJB7gQ&nossl=1&oi=scholaralrt
http://scholar.google.com/scholar_url?url=http://hmj.lums.ac.ir/index.php/hmj/article/view/563&hl=en&sa=X&scisig=AAGBfm1uYIBoE_kI2TxR4VEw0RHdpJB7gQ&nossl=1&oi=scholaralrt
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36- Chemical Composition, in Vitro Antibacterial and Cytotoxicity Effect of Nectaroscordum 

tripedale Extract, Herbal Medicines Journal, 18-23, 2016 

 
Behrouz Ezatpour, Mehdi Azami, Masoumeh Motamedi, Marzieh Rashidipour, Hossein Mahmoudvand, 
Masoud Alirezaei, Mojgan Azadpour 
 

 

37- The effects of pretreatment with various doses of L-arginine on cisplatin-induced 

nephropathy of male rats, Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, 2016 

 
Bahram Rasoulian, Nasim Moradi Rad, Farnaz Behrahi, M Jabari, Marzieh Rashidipour, Z Khoshdek, Masood Alirezaei 

 

38- Effect of Peel and Leaf Extract of Walnut (Juglans Regia L.) on Cutaneous Leishmaniasis 

Caused by Leishmania major in BALB/c Mice, Journal of Chemical and Pharmaceutical 
Sciences, 2490- 2495, 2016  
 
 Ali Sharafi Chegeni1, Behrouz Ezatpour, Mehdi Mohebali, Hossein Mahmoudvand, Mohammad Zibaei, Farzad 

Ebrahimzadeh, Marzieh Rashidipour, Naser Babaei, Samaneh Chaharmiri Dokhaharani 

 

39- Oleuropein Reduces Cisplatin-Induced Nephrotoxicity in Human Embryonic Renal 

Epithelial “GP-293” Cells, Herbal Medicines Journal, 18-23, 2016 

 
 Ayat Kaeidi, Maryam Rezaei, Marzieh rashidipour 

 
40-  Chemical Composition, in Vitro Antibacterial and Cytotoxicity Effect of 
Nectaroscordum tripedale Extract, Herbal Medicines Journal, 29-36, 2016 
 
 Behrouz Ezatpour, Mehdi Azami, Masoumeh Motamedi, Marzieh Rashidipour, Hossein Mahmoudvand, Masoud 

Alirezaei, Mojgan Azadpour 

 
41- The Cytotoxic and Antileishmanial Effects of Satureja khuzestanica Essential Oil, Herbal 

Medicines Journal, 7-11, 2016 

 
 Farnaz Kheirandish, Bahram Delfan, Mahboubeh Jabari, Farzad Ebrahimzadeh, Marzieh Rashidipour 
 

42- Chemical composition of Elamit Scrophularia deserti, International Journal of PharmTech 

Research, 285-290, (IF=0.47), 2016 

 
Mahnaz Mardani, Sadegh Rezapour, Zohreh Eftekhari, Majid Asadi-Samani, Marzieh Rashidipour, Omid 

Afsordeh, Farzad Kazemzadeh, Fariba Bahmani 

 

43- Chemical composition of Elamit Menta longifolia (L.) Huds, International Journal of 

PharmTech Research, 293-298, (IF=0.47), 2016 

 
Mahnaz Mardani, Omid Afsordeh, Zohreh Eftekhari, Mahmoud Rafieian-Kopaei, Fariba Bahmani, Marzieh 

Rashidipour 

 

44- Antileishmanial, antioxidant, and cytotoxic activities of Quercus infectoria Olivier extract, 

Biomedicine & Pharmacotherapy 208–215, (IF=2.2), 2016 

 
Farnaz Kheirandish, Bahram Delfan, Hossein Mahmoudvand, Nasim Moradi, Behrouz Ezatpour, Farzad 

Ebrahimzadeh, Marzieh Rashidipour 

http://scholar.google.com/scholar_url?url=http://hmj.lums.ac.ir/index.php/hmj/article/view/566&hl=en&sa=X&scisig=AAGBfm1S1jM_C1zgF-znEKTyHXBzMntjpQ&nossl=1&oi=scholaralrt
http://scholar.google.com/scholar_url?url=http://hmj.lums.ac.ir/index.php/hmj/article/view/566&hl=en&sa=X&scisig=AAGBfm1S1jM_C1zgF-znEKTyHXBzMntjpQ&nossl=1&oi=scholaralrt
http://jssu.ssu.ac.ir/browse.php?a_id=3227&slc_lang=en&sid=1&ftxt=1
http://jssu.ssu.ac.ir/browse.php?a_id=3227&slc_lang=en&sid=1&ftxt=1
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45- Evaluation of insecticidal efficiency of treated nets with essential oils of Satureja  

khuzestanica (karvakerol) and Myrtus communis (moort) using bioassay tests, Journal of 

Chemical and Pharmaceutical Research,  (IF=0.543), 2016 

 

Mohammad Hassan Kayedi, Marzieh Rashidipour, Kiumars Khamisabadi 

 

46- In vitro and in Vivo antileishmanial activities of Pistacia vera essential oil, Planta Med, 

(IF=2.1), 2016 

 
Hossein Mahmoudvand, Ebrahim Saedi Dezaki, Behrouz Ezatpour, Iraj Sharifi, Farnaz Kheirandish, Marzieh 

Rashidipour 

 

47- Cytotoxic effects of Taraxacum syriacum extract on human leukemia cell line (KG-1a), 

Der Pharmacia Lettre, 2016 

 
Masoumeh Motamedi, Behrouz Ezatpour, Yousof Karamolahi, Vahideh Assadollahi, Yadollah Pournia, Marzieh 

Rashidipour 

 

48- The Carvacrol level and antibacterial properties of industrial and laboratory essential oils 

of the wild and cultivated Saturejakhuzestanica, Journal of Essential Oil Bearing Plants (JEOBP) 

(IF=0.306), 2016 

Marzieh Rashidipour, Behrouz Ezatpour, Gholam Reza Talei, Yadollah Pournia 

 

49- Aqueous extract of Zizyphus jujuba fruit attenuates glucose induced neurotoxicity in an 

invitro model of diabetic neuropathy, Iranian Journal of basic medical sciences, 2015 

 
Ayat Kaeidi, Majid Taati, Zahra Hajializadeh, Faranak Jahandari, Marzieh Rashidipour 

 

50- Effect of olive leaf, Satureja khuzestanica, and Allium sativum extracts on Giardia lamblia 

cysts compared with metronidazole in vitro, J Parasit Dis, 2015 

 
Shirzad Fallahi, Ali. Rostami, Bahram Delfan, Yadollah Pournia, Marzieh Rashidipour 

 

 

51- Beneficial antioxidant properties of betaine against oxidative stress mediated by 

levodopa/benserazide in the brain of rats, J Physiol Sci., 2015 
 

Masoud Alirezaei, Zeynab Khoshdel,Omid Dezfoulian, Marzieh Rashidipour, Vahideh Taghadosi 

 

 

52- Antioxidant enzyme activities assay and thiobarbituric acid reactive substances 

concentration following administration of ghrelin in the rat kidney, International Journal of 

Pharmacy Teaching & Practices, 2015 

Shima Neamati, Masoud Alirezaei, Arash Kheradmand, Marzieh Rashidipour, Mohammad Reza Saki 

53- Ethnobotany study of effective medicinal plants on gastric problems in Lorestan province, 

West of Iran, Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, (IF=0.475), 2015 
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Bahram Delfan, Mahmoud Bahmani, Hassan Hassanzadazar, Kourosh Saki, Mahmoud Rafieian-Kopaei, Marzieh 

Rashidipour, Farid Bagheri, Abdolsaheb Sharifi 

 

 

54- Chemical composition, antioxidant activity and antibacterial effect of essential oil of the 

aerial parts of Salvia sclareoides, Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine  (IF=0.926), 

2014 

Reza Sepahvand, Bahram Delfan, Saeed Ghanbarzadeh, Marzieh Rashidipour, Gholam Hassan Veiskarami, Javad 

Ghasemian-Yadegari 

55- Biosynthesis of silver nanoparticles using extract of olive leaf: synthesis and in vitro 

cytotoxic effect on MCF-7 cells, J Nanostruct Chem, 2014 

Marzieh rashidipour, Rohollah heydari 

56- A 2D metal-organic coordination polymer of Cu (II) based on tartrate ligands; synthesis, 

characterization, spectroscopic, crystal structure, solution studies and electrochemical behavior, 

Arabian Journal of Chemistry (IF=2.684), 2014 

Marzieh Rashidipour, Zohreh Derikvand, Ardeshir Shokrollahi, Zahra Mohammadpour, Azadeh Azadbakht 

57- Rapid Screening of Oleuropein from Olive Leaves Using Matrix Solid-Phase Dispersion 

and High-Performance Liquid Chromatography, Journal of AOAC International (IF=1.385), 2014 

Marzieh Rashidipour, Rouhollah Heydari, Alireza Feizbakhsh, Payman Hashemi 

58- Determination of efavirenz in plasma by dispersive liquid-liquid microextraction 

coupled to high-performance liquid chromatography, Current Analytical Chemistry (IF=1.194), 

2014  

 
Rouhollah Heydari, Marzieh Rashidipour, Nasim Naleini 

 

59- The plant histaminase: a promising enzyme with antioxidant 

 properties versus histamine release in isoprenaline-induced 

 myocardial infarction in rats, Journal of Physiology and Biochemistry (IF=2.496), 2014 

 

Masoud Alirezaei, Bahram Delfan, Omid Dezfoulian, Arash Kheradmand, Hadis Divekan, 

Marzieh Rashidipour, Azadeh Khonsari 

 

60- Effect of Olive Leaf Extract in Inhibition of Renal Ischemia Reperfusion Injuries in Rat, 

Anatomical sciencs (IF=0.839), 2013 

 

Houshang Rafighdoost, Majid Tavafi, Leila Jafari pour, Bahram Rasoulian, Hassan Ahmadvand, Mona Mahmodi, 

Marzieh Rashidipour 
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61- Synthesis and Biological Activity of a New Schiff Base Ligand Pyridazine Based, Journal 

of Chemical Health Risks (IF=1.018), 2013 

Mohammad hosein Fekri, Maryam Darvishpour, Hamid Khanmohammadi, Marzieh Rashidipour 

62- Microextraction of Rosmarinic Acid using CMK-3 Nanoporous Carbon in a Packed 

Syringe, Chromatographia (IF=1.37), 2013 

 

Akram Rahimi, Payman Hashemi, Alireza Badiei, Mehdi Safdarian, Marzieh Rashidipour 

 

63- Microextraction in Packed Syringe for Analysis of Olive Biophenols in Rat Plasma using 

CMK-3 Nanoporous Sorbent, ANALYTICAL SCIENCES (IF=1.403), 2012 

 
 Zeinab Khoshdel,  Payman Hashemi,  Mehdi Safdaryan,  Bahram Delfan,  Marzieh Rashidipour Alireza Badiei  

 

64- Determination of gabapentin in human plasma using simultaneous cloud point extraction 

and pre-column derivatization by HPLC, Monatsheftefür Chemie – ChemicalMonthly 

(IF=1.347), 2012 

 
Zeinab Pourghobadi, Rouhollah Heydari, Roghiyeh Pourghobadi, Marzieh Rashidipour 

 

65- Oleuropein prevents ethanol-induced gastric ulcersvia elevation of antioxidant enzyme 

activities in rats, J Physiol Bio chem (IF=2.496), 2012 

 
Masoud Alirezaei, Omid Dezfoulian, Shima Neamati, Marzieh Rashidipour, Nader Tanideh, Arash Kheradmand 

 

66- The effect of Satureja khuzestanica essential oil on the lesions induced by Leishmania 

major in BALB/c mice, African Journal of Pharmacy and Pharmacology (IF=0.88), 2011 

 
Farnaz Kheirandish, Bahram Delfan, Somaye Farhadi, Behrouz Ezatpour, Ali Khamesipour, Bahram Kazemi, Farzad 

Ebrahimzade, Marzieh Rashidipour 

 

67- Oleuropein prevents ethanol-induced oxidative stress and modulates sperm quality in the 

rat testis, Mediterr J NutrMetab, 2011 

 

Masoud Alirezaei, Arash Kheradmand, Rouhillah Heydari, Nader Tanideh, Shima Neamati, Marzieh Rashidipour 

 

68- The neuroprotective effect of olive leaf extract is related to improved blood brain barrier 

permeability and brain edema in rat with experimental focal cerebral ischemia, Phytomedicine 

(IF=2.877), 2010 

 
Fatemeh Mohagheghi, Mohammad Reza Bigdeli, Bahram Rasoulia, Payman Hashemi, Marzieh Rashidipour 

 

69- Inhibitory effect of walnut (Juglans regia L.) husk hydroalcoholic extract on LDL 

oxidation in Vitro, 2012 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Khoshdel%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23665625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hashemi%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23665625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Safdaryan%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23665625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Delfan%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23665625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rashidipour%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23665625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Badiei%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23665625
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Hasan Ahmadvand, Ali Khosrobeigi, Gholamreza Shahsavari, Foad Abdolahpour, Shahrokh Bagheri, Marzieh 

Rashidipour 

 

70- The Effect of Extract of Internal Layer of Quercus Infectoria Seed and Olive Leaf Extract 

on the Prevention of Peptic Ulcer Induced by Indomethacin in Rats, National Park-

Forschunginder Schweiz, 2013 

 
Bahram Delfan, Ahmad Adineh, Bahram Rasoulian, Mohsen Asadbeigi, Marzieh Rashidipour, Majid Tavafi 

 

71- Green synthesis of silver nanoparticles using extract of oak fruit hull (Jaft): Synthesis and 

in vitro cytotoxic effect on MCF-7 cells", International Journal of Breast Cancer, 2013 
Rouhollah Heydari, Marzieh Rashidipour 
 

72- Rapid monitoring of Carvacrol in plants and herbal medicines using matrix-solid phase 

dispersion and gas chromatography flame ionization detector", Natural Product Research, Natural 

Product Research (IF=1.225), 2014  

 
Marzieh Rashidipour, Rouhollah Heydari, Alireza Feizbakhsh, Payman Hashemi 

 

73- Chemical composition, in vitro antibacterial and cytotoxicity effect of Nectaroscordum 

tripedale extract, Pharmaceutical Biology, (submitted) 

 
Behrouz Ezatpour; Mehdi Azami; Masoumeh Motamedi; Marzieh Rashidipour; Masoud Alirezaei; Mojhgan  

Azadpour; Yousof Karamolahi 

 

74- Evaluation of the Chemical Compounds and the Antibacterial, Antioxidant and Cytotoxic 

Activities of Echinophora Cinerea Boiss Essential oil, Journal of Essential Oil Bearing Plants 

(JEOBP), Herbal Medicines Journal (Herb Med J), 2020 

 
Marzieh Rashidipour, Behnam Ashrafi, Samaneh Hadavand, Fatemeh Beyranvand, Mojgan Zareivenovel 

 

 منتشر شده:    ISCو   هشی مقاالت علمی پژو 

 1395سنتز سبز نانوذرات نقره توسط عصاره آبی گیاه رزماری و بررسی خواص ضد میکروبی آنها، مجله نانومواد،  -1

 وردپن آزا، مژگامرضیه رشیدی پور روح اله حیدری، 

عو بررس  -2 فتوکالیستی  ی  فرایند  بر  موثر  ها  UV/ZnOامل  محلول  از  فنل  بهداشت  در حذف  مهندسی  مجله  آبی،  ی 

 1395محیط، 

 مصطفایی پروین ابراهیمی، زهره ،پور رشیدی  مرضیه زارع، سودابه ، یا کمره بهرام ، گودینی حاتم سعیدی، صدیقه

زانکو دانشگاه علوم پزشکی  مجله ، در شهرستان خرم آبادپر مصرف ی ویه داردر ده گیا سنگینبررسی آلودگی فلزات  -3

 1393کردستان، 

 فروزان حسینی  ، علیرضا غیاثوند، اکرم رحیمی، مرضیه رشیدی پور، پیمان هاشمی سید
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الکلی   نوشابه  در   آسپارتام  گیری  اندازه-4 غیر  توسط  به  های  ابری  نقطه  استخراج  و  ستون  پیش  سازی  مشتق    روش 

 1392باال، مجله پژوهش های نوین در شیمی تجزیه،   کارایی با ع مای  رافیوگات کروم

 ، مژگان زارعی ونولرشیدی پور   مرضیه 

یونجه  -5 آبی  عصاره  باکتریال  آنتی  اثر  جنتامایسین،    Medicago sativaبررسی  بیوتیک  آنتی  سه  با  مقایسه  در 

 1392 ه،سیپروفلوکسازین و پنی سیلین، مجله علمی پژوهشی یافت 

 مرضا طالعی ، غالمرضیه رشیدی پور آزادپور، رضا رومیانی، حمید معادی، ی، مژگان مریم رضای

بر -6 آن  محافظتی  اثر  و  )قاصدک(  سیریاکوم  تاراکساکوم  هیدروالکلی  عصاره  موثر  ترکیبات  شناسایی  و  استخراج 

 1392 ه،یافت مسمومیت کلیوی ناشی از استامینوفن در موش صحرایی نر، مجله علمی پژوهشی

 احمدی ، شهالمرضیه رشیدی پور ری، علیرضا غیاثوند، غالمرضا حسن زاده، ن نظافشی

نام  -7 با  خوشاریزه  گیاه  اسانس  اکسیدانی  آنتی  فعالیت  و  باکتریال  آنتی  خاصیت  شیمیایی،  ترکیبات  بررسی 

Echinophora cinerea ،1391، مجله علمی پژوهشی داروهای گیاهی شهرکرد 

 غالمرضا طالعی، بهروز دوستی  ،یدی پور رش ه  مرضی  مریم پاس،

آزمایشگاهی، اثر مهاری عصاره هیدروالکلی پوست گ -8 با چگالی کم در محیط  لیپوپروتئین  اکسیداسیون  بر کاهش  ردو 

 1390مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم،  

 ی پور رشید   مرضیه ی، قربا اهرخ حسن احمدوند، علی خسروبیگی، غالمرضا شهسواری، فواد عبداله پور، ش

مجله علمی پژوهشی دانشگاه  ،  سرم برون تنی LDL اثر مهاری عصاره هیدروالکلی پوست میوه بلوط بر اکسیداسیون-9

 1390قزوین، علوم پزشکی 

 ، خدیجه بیرانوند، سمیرا چاش مرضیه رشیدی پور رخ باقری، پور، شاهه الد عبدحسن احمدوند، فوا

تجو-10 تجویز سیساثر  از  ناشی  کلیوی  آسیب  بر شدت  مرزه خوزستانی  گیاه  اسانس  در موشهای صحرایییز  ،  پالتین 

 1390،  فصلنامه علمی ـ پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 ، بهرام دلفان، سمیرا گودرزی یدی پور ه رش مرضی نگ، دچالنا پو بهرام رسولیان، مرجان جاویدنیا، می

بر  -11 تغذیه  آموزش  دبیرستانیتاثیر  دختران  در  آهن  فقر  از  ناشی  خونی  کم  پزشکی  ،  وضعیت  علوم  دانشگاه  مجله 

 1389شهرکرد، 

 ، فرزاد ابراهیم زاده، شهره کرباسی، نصرت شکرالهیمرضیه رشیدی پورابراهیم فالحی، 

دانشگاه علوم   مجله، های زیتون و چای سبز بر روی رده سلولی سرطانی پستان ی عصارهتوکسیسیتتوسیثرات بررسی ا-12

 1389، پزشکی اردبیل

 مرضیه رشیدی پور حسن حسین زادگان، بهروز عزت پور، فواد عبداله پور، معصومه معتمدی، 

http://journal.qums.ac.ir/browse.php?a_id=1193&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1
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، رستاندانشگاه علوم پزشکی ل  هشیـ پژوی  لمعامه  فصلن،  بررسی تاثیر عصاره ریشه گیاه شیرین بیان بر درمان مالسما-13

1388 

 ، بهرام دلفان، محمدجواد طراحی پورمرضیه رشیدی  حسین مطوریان پور، 

بررسی تاثیر دانه جوانه زده شنبلیله و کلوفیبرات بر تغییرات سطوح سرمی چربیها و ایجاد رگه های چربی ناشی از  -14

 1388، نشگاه علوم پزشکی لرستانـ پژوهشی دا امه علمیلن فص، گوشهیپرکلسترولمی در جدار شریان آئورت خر

 مرضیه رشیدی پور ماعیلی دهج، مریم جعفری، بهرام دلفان، منصور اس

فصلنامه علمی ـ  ،  بررسی میزان تاثیر اسانس ساتوریا خوزستانیکا بر شدت درد در مبتالیان به پست هرپتیک نورالژیا-15

 1388  ،ستانپژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لر

 مرضیه رشیدی پور هدی بیرجندی، مجتبی هاشم نیا، امیر جوانبخت، محمد نظری، رقیه جبرئیلی، م دلفان،بهرام 

تاثیر گیاه اسطوخودوس بر تریکوموناس واژینالیس در محیط-16 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم  ،  in vitroبررسی 

 1387، پزشکی ایالم

 ، هاجر ضیایی ضیه رشیدی پور ر ماحمدی،  هالوا، شبهروز عزت پور، ابراهیم بادپر

درمان  -17 به  المللی  بین  رویکرد  مکملبررسی  مختلف طب  های  از روش  استفاده  با  شایع  های  علمی ،  بیماری  مجله 

 1387، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

مرضیه رشیدی  نصوری،  معصومه م،  انم دلفآزاده خونساری، کوروش گرجی، فواد عبداله پور، سعید دهستانی، آرمان موسوی، بهرا

 ، مهدی بیرجندیپور 

ثانویه برگ بلوط ایرانی، مطالعه موردی: جنگل های زاگرستاثیر پدیده زوال بلوط    -18 استان لرستان، مجله علمی    -بر ترکیبات 

 1397پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارسنجان، 

 ، محسن رجبیمرضیه رشیدی پور ، ی کرمیهدم شهرامیان، ضیاء الدین باده

فصلنامه  ،  مختلف لرستانشده از مناطق    ری وآ  جمع Mentha longifolia ارزیابی ترکیبات اسانس و اثر ضدباکتریایی پونه  -19

 1399، 51، دوره 4علوم باغبانی ایران شماره 

 پور   ی د ی رش   ه ی مرض  ،یافکار، مژگان آزادپور، بتول مهدو الیسه

در   ینتوباکتربومانیاس ینیبال های لهوزی)بر اMenthapiperita) ی نعناع فلفل ییدارو  اهی و اسانس گ   توزانینانوژل ک  ریتأث یبررس -20

 2022لمی پژوهشی یافته، ، مجله عvitro-I طیشرا

 فرانک رضایی، پگاه شکیب مرضیه رشیدی پور، میه دلفانی، س

   :ی علمی کنگره ها ر  قاله د م   ئه و ارا شرکت  

لی زیست شناسی و نگره م یاه نعناع گربه ای بومی لرستان، دومین کارزیابی ترکیب شیمیایی و خواص آنتی باکتریال گ-1

 1394علوم طبیعی ایران، 

عل -2 و  شناسی  زیست  ملی  کنگره  دومین  لرستان،  بومی  ای  گربه  نعناع  گیاه  اکسیدانی  آنتی  خاصیت  طبارزیابی  ی  یعوم 

 1394ایران،  

https://civilica.com/doc/1194805/
https://civilica.com/l/71458/
https://civilica.com/l/71458/
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 1394ن، کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایراخاصیت آنتی اکسیدانی گیاه بادرنجبویه دنایی، دومین ارزیابی -3

دومین کنگره ملی زیست شناسی  ،  ارزیابی ترکیب شیمیایی و خواص آنتی باکتریال گیاه بادرنجبویه دنایی بومی لرستان-4

 1394و علوم طبیعی ایران،  

ی گیاهان دارویی دانشگاه  ره مل، کنگ لی جو افتیمون و یونجه بر تعدادی از باکتری هان وبی عصاره متات ضد میکرار ثا-5

 1390می واحد شهرکرد، آزاد اسال

آنت  یابیارز-6 الکل  الی باکتر  یاثرات  ی، پزشک   یشناس  یباکتر  یالملل  نیب  شیهما  نیاولی،  و ختم  ونجه یتمشک    یعصاره 

1390 

 1390ی،  پزشک یشناس   یباکتر یالملل نیب شیهما نیاول،  باکتری ومیایی بر چهارم یکروبیم  ضدخواص ررسی ب-7

تاثیر اسانس گیاه اسطوخ-8 بر تریکوموناس واژینالیسبررسی  ، کنگره سراسری طب سنتی،  In vitroدر محیط    ودوس 

 1389درمان های تلفیقی و داروهای گیاهی، 

،  ز ایندومتاسین اتانل و استرس در موش صحراییخم معده ناشی الوط بر زب  فتاره جبررسی تاثیر پیش درمانی با عص-9

 1389کشور، بندر عباس، سالیانه دانشجویان علوم پزشکی  ین کنگرهیازدهم

در موش صحرایی-10 استرس  و  اتانل  ایندومتاسین  از  ناشی  معده  زخم  بر  زیتون  با عصاره  درمانی  پیش  تاثیر  ،  بررسی 

 1389شور، بندر عباس، ن علوم پزشکی کدانشجویاه ان سالی یازدهمین کنگره

عصاره  -11 اثر  زیت%2بررسی  مقایبرگ  در  دهانی  تبخال  بر  آسیکلووون  با  سنتی  ،  جلدی  %5یر سه  طب  سراسری  کنگره 

 1389، درمان های تلفیقی و داروهای گیاهی

داروهای   ن های تلفیقی ونتی درماس  طباسری  کنگره سر ، بررسی تاثیر عصاره ریشه گیاه شیرین بیان بر درمان مالسما-12

 1389، گیاهی

گیج -13 از  فیسین  آنزیم  کا داسازی  تعویض  روش  به  انجیر  سر،  تیوناه  طب  کنگره  و  اسری  تلفیقی  های  درمان  سنتی 

 1389،  داروهای گیاهی

ی،  بیواسی  ها تست    ارزیابی خاصیت حشره کشی پشه بندهای آغشته به اسانس های کارواکرول و مورت با استفاده از -14

 1389، ب سنتی درمان های تلفیقی و داروهای گیاهیکنگره سراسری ط

کنگره سراسری طب سنتی درمان های  ، in vitroاس واژینالیس در محیطررسی تاثیر گیاه اسطوخودوس بر تریکومونب-15

 1389، تلفیقی و داروهای گیاهی

،  تین در موش های صحراییاشی از سیسپال کلیوی ن   یبآسن بر  اثر پیش درمانی با دوزهای مختلف عصاره برگ زیتو-16

 1389، های تلفیقی و داروهای گیاهیکنگره سراسری طب سنتی درمان 

سه ترکیبات شیمیایی خاصیت آنتی اکسیدانی و خواص آنتی باکتریال اسانس گیاه مرزه خوزستانی کشت داده شده ایمق-17

 1389،  گیاهی داروهای و قیتلفی کنگره سراسری طب سنتی درمان های ، و وحشی

زیتون-18 درخت  برگ  عصاره  اکسیدانی  آنتی  ظرفیت  دانشگاهی  ،بررسی  جهاد  دارویی  گیاهان  ملی  مازندران،    همایش 

1389 

کنگره علمی-19 اولین  جهان،  مشاهیر  با سایر  دان  موسیقی  کمیته های    -مقایسه طول عمر مشاهیر  دانشجویی  پژوهشی 

 1388رب،  همکار منطقه ای شبکه غ 
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 اولین همایش ،  IIین نیکلگز  یون  در ساخت الکترود) bis(2-aminophenylN('1,N'21-(E,2E)  لیگاند   دکاربر-20

 1388دانشگاه آزاد اسالمی واحد درود،  شیمی و نانو تکنولوژی ی تحقیقاتیرین دستاوردهامنطقه ای: آخ

با اس-21 بیماری های شایع  به درمان  المللی  بین  اولین همایش    ،مختلف طب مکملروش های  ز  ا  تفادهبررسی رویکرد 

 1387  مکمل و جایگزین،سراسری مراقبت و درمان بیماران با طب  

 آرژنین بر نفروپاتی ناشی از داروی ضد سرطان سیسپالتین در -ل نی با مقادیر اتاثیر پیش درما -22

 1387 ب،شبکه غر ای ه منطق پژوهشی دانشجویی کمیته های همکار  -اولین کنگره علمی  ،های صحراییموش 

دهمین همایش  ،  ناشی از سیسپالتین در موش های صحرایی  ر اسانس گیاه ساچوریا خوزستانیکا )مرزه( بر نفروپاتیاث-23

 1387ساالنه انجمن سرطان ایران، 

نام-24 با  خوشاریزه  گیاه  اسانس  اکسیدانی  آنتی  فعالیت  و  باکتریال  آنتی  خاصیت  شیمیایی،  ترکیبات    بررسی 

 1391ملی گیاهان دارویی، یاسوج،  کنگره Echinophora cinereaعلمی

وین در شیمی و مهندسی  همایش ملی فناوری های نبرگ درخت زیتون، اولین  اکسیدانی عصاره    بررسی ظرفیت آنتی-25

 1392شیمی، تهران، 

گیاه  -26 متانلی  باکتریال عصاره  آنتی  اولNectaroscordeum tripedaleبررسی خاصیت  هم،  فن ش  ایین  ری  اوملی 

 1392ر شیمی و مهندسی شیمی، تهران، های نوین د

یکمین کنگره بیماری های  لیه استاف اورئوس، بیست و  ره هیدروالکلی گل بابونه عد میکروبی عصابررسی اثرات ض-27

 1391عفونی و گرمسیری ایران، 

28-The effect of short ischemic periods on subsequent rat renal ischemic injury, 1387 

29-Comparison the effect of topical olive leaf extract 2% and topical acyclovir5% on facial 

herpes simplex, proceeding of international medicinal and aromatic plants symposium 2010 

june 21-23, shiraz, Iran 

30- A study of the pollution of ten popular medicinal plants by heavy metals in 

Khorramabad, National Congress on Medicinal Plant, 1391 

31-TheCarvacrol level and antibacterial properties of industrial and laboratory essential oils 

of the wild and cultivated Satureja khuzestanica, Scientific-Research Journal of Shahed 

University Nineteenth Year, No.98 May 2012 

32- Oleuropein extracted from olive tree leaves MSPD method and measured with high 

performance liquid chromatography, National Congress on Medicinal Plant, Yasouj, 1391 

33- Comparison of Carvacrol level and antibacterial properties of industrial and laboratory 

extracted essential oils of the wild and cultivated Satureja khuzestanica, National Congress 

on Medicinal Plant, Yasouj, 1391 

34- Oleuropein extracted from olive tree leaves maceration and soxhlet method and 

measured with HPLC, 2nd National congress on medcinal plants, Tehran,1392 

35- Comparison carvacrol level and antibacterial properties of industrial Satureja 

khuzestanica, 2nd National congress on medcininal plants, Tehran,1392 

36- Identification of chemical compound of Traxacum Boiss (Gasedak) and assessing its 

extract effect on acetaminophen induced Nephrotoxicity in rat, 12th Iranian Congress of 

toxicology,sari, 1392 

37- Cytotoxic effects of Taraxacum syriacum and Nectaroscordum tripedale extracts on 

humanleukemia cell line (KG-1a), Laboratory & Diagnosis Vol.4, No18, Supplement Issue, 

The 6th International & 11 National Congresson Quality Improvement in Clinical 

Laboratory 
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38- Extraction of Carvacrol from Satureja khuzestanica using MSPD method and measured 

with GC-MS chromatography, The 20th National Congress on analytical chemistry, Isfahan, 

Iran, 1392 

35- Extraction of Oleuropein from Olea Europea using MSPD method and measured with 

HPLC,The 20th National Congress on analytical chemistry, Isfahan, Iran, 1392 

39- The green synthesis of silver nanoparticles using seed extract of oak (Quercus 

infectoria) and anticancer effects, The 20th National Congress on analytical chemistry, 

Isfahan, Iran, 1392 

40- The evaluation of chemical compound, antibacterial properties and antioxidant avtivity 

of Echinophora cinerea, 5th South student research committee congress, 1394 
 

   تب تالیف شده: ک 

 1389، انتشارات تیمورزاده ، دکتر بهرام دلفان،ورمرضیه رشیدی پ  ،مصارف آرایشی و بهداشتی گیاهان-1

 1393انتشارات آوانگارد،  ، دکتر بهرام رسولیان، مرضیه رشیدی پور ،خواص خوراکی گیاهان رنگزا-2

  ، دکتر بهرام رسولیان، شیدی پورمرضیه ر   ،ها(ن آمروری سریع بر فیتوشیمی )مواد موثره گیاهان و خواص پزشکی  -3

 1393 ،آوانگارد انتشارات

فیت-4 ایرانی،  گال  و  بلوط  با  دکتر مصطفآشنایی  زاده،  عباس  سرابی،  ومدیسین، صابر  مرادی  پور ی  رشیدی  ،  مرضیه 

 1397افشین حسنوند، رویان پژوه، 

 

 طرح های تحقیقاتی بعنوان مجری:  

، باشگاه 1390  ،باال   های غیر الکلی به روش کروماتوگرافی مایع با کارایید در نوشابه  و جاندازه گیری آسپارتام مو-1

 گان و نخب پژوهشگران جوان

بیولوژیکی کمپلکس مس-2 بررسی خصوصیت  آکریدین (II) سنتز و  تارتاریک اسید و  اساس  باشگاه  1390،  بر   ،

 و نخبگان  پژوهشگران جوان

، شدهاسانس صنعتی و آزمایشگاهی مرزه خوزستانی کشت داده  تی باکتریال  نآمقایسه میزان کارواکرول و خاصیت  -3

   نو نخبگا ، باشگاه پژوهشگران جوان1391

با  -4 التهاب مفصل در مقایسه  اتانلی مرزه خوزستانی بر شدت درد و  اثر اسانس و عصاره  وکسیکام در  پیربررسی 

 ی ای گیاهی رازه و، مرکز تحقیقات دار1391،بیماران مبتال به استئو آرتریت

استخراجی  -5 روش  در  MSPDمقایسه  کالسیک  روشهای  اولئوروپئین  با  و   استخراج  زیتون  درخت  برگ    از 

   ، مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی1391 ،اندام هوایی گیاه مرزه خوزستانی کارواکرول از 

بلوط )-6 دانه درخت  از عصاره جفت  استفاده  با  نقره  نانو ذرات    تعیین خواص   ( وQuercus infectoriaسنتز 

ات داروهای گیاهی  تحقیقمرکز  ،  MCF-7  ،1391سلولی    ر رده هاان آن دضد سرط  آنتی اکسیدان، آنتی باکتریال و

   رازی

http://20analchem.iut.ac.ir/web/guest/20?p_p_id=JournalManagement_WAR_JournalManagement&p_p_action=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_JournalManagement_WAR_JournalManagement_param_from_page=completed_paper_information&paper_id=20336
http://20analchem.iut.ac.ir/web/guest/20?p_p_id=JournalManagement_WAR_JournalManagement&p_p_action=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_JournalManagement_WAR_JournalManagement_param_from_page=completed_paper_information&paper_id=20336
http://20analchem.iut.ac.ir/web/guest/20?p_p_id=JournalManagement_WAR_JournalManagement&p_p_action=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_JournalManagement_WAR_JournalManagement_param_from_page=completed_paper_information&paper_id=20337
http://20analchem.iut.ac.ir/web/guest/20?p_p_id=JournalManagement_WAR_JournalManagement&p_p_action=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_JournalManagement_WAR_JournalManagement_param_from_page=completed_paper_information&paper_id=20337
http://20analchem.iut.ac.ir/web/guest/20?p_p_id=JournalManagement_WAR_JournalManagement&p_p_action=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_JournalManagement_WAR_JournalManagement_param_from_page=completed_paper_information&paper_id=20339
http://20analchem.iut.ac.ir/web/guest/20?p_p_id=JournalManagement_WAR_JournalManagement&p_p_action=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_JournalManagement_WAR_JournalManagement_param_from_page=completed_paper_information&paper_id=20339
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)نانوژل( حامل اسانس مرزه خوزستانی و ژل دیکلوفناک در کاهش التهاب در  نانوذرات طراحی، ساخت و مقایسه-7

 ی ای گیاهی رازهو، مرکز تحقیقات دار1392،  موش

د و بررسی آن ز اسانس مرزه خوزستانی و اولئیک اسی فاده ابا است (ZnSe QDs) سنتز روی سلنید کوانتوم دات-8

 بهداشت تغذیه ، مرکز تحقیقات 1393دا شده از مغز استخوان، بر سلول های مزانشیم ج

تانن های متراکم و آنتوسیانین-9 ردیایی، آنتی باکتریال و  ، خواص ضد ژیا (بررسی ترکیبات شیمیایی و آلی )فنلی، 

، مرکز تحقیقات  1393،  برای اولین بار  ی()پیاز تابستانه لرستان  Nectaroscordeum koelziiآنتی اکسیدانی گیاه  

 داروهای گیاهی 

پایه کیتوزان در کاهش مواجهه و سمیت زیست محیطی آن-10 بر  پاراکوآت  اثر ریزپوشانی  ، مرکز  1394،  بررسی 

 ی رازی داروهای گیاه تتحقیقا 

دت عالیم  ( به صورت موضعی بر کاهش ش Lavandula officinalisبررسی اثر اسانس گیاه اسطوخودوس )-11

 اگزما 

 به صورت موضعی بر کاهش شدت عالیم اگزما و پسوریازیس  سی اثر اسانس گیاه نعناع فلفلی و آویشنبرر -12

سنتز شده به روش سنتز سبز با استفاده از اسانس  نانوذرات طال    بررسی اثرضد باکتریایی، ضد قارچ، ضد التهابی-13

 ه مرزه خوزستانی و بنجک گیا

 یی و کبد  موش صحرا هیکل  ه،یاز پاراکوآت در ر یناش   سیبروزی بر ف زهیاسانس خوشار ونیساثر امول یبررس-14

ا  یحاو  توزومیف  یخوراک  ریتاث  یبررس  -15 بر  شده  استاندارد  بلوط  درخت  گال  م اس عصاره  تغ  تانن  زانیس    ر ییبر 

 یی صحرا ی در موشها گاریاز دود س  یسرم ناش یدان ی اکس  یو آنت یدی پ یل لی پروفا

موضع  یبررس  -16 کرم  خوشار  یحاو  ی اثر  عال  (Echinophora cinerea)  زهی اسانس  شدت  کاهش    میبر 

 ی شگاهیپوست در موش آزما سی توزیدرماتوف

و ضد    ی خواص ضد سرطان  یفسفات و بررس  ی پل  یرت  -توزانی کل  ژ ونان  ه یکارواکرول بر پا  ونیساخت فرموالس  -17

 یی مواد غذا ی آلوده کننده ها یآن در برخ یکروبیم

حاو  ی بررس  -18 نانوساختار  همزمان  ل  نیدی مونیبر  یاثر  خوراک  نالولیو  مصرف  شده    نی بربر  ی و  القا  گلوکوم  بر 

 ش در چشم خرگو نویفرموالس تیو سم یاثر بخش ک،ی نتی: سنتز، سزولونی پردن لهیبوس

 زه یخوشار  اهیاسانس گ یدانی اکس یآنت تی و فعال ال ی باکتر یآنت تیخاص  ،ییایمیش بات یترک  یبررس -19

ز  -20 آفت کش  پا  ستیساخت  بر  ک  هیسازگار  اوکال  یحاو  نی تیمشتقات  مقا  پتوسی اسانس  د  سهیدر  و   نونیازیبا 

 ی نلند یکتر وابدر ازتو تروژنیکننده ن تیتثب یها  ن یاثر آن بر پروتئ یبررس

  ی خوزستان  اسانس مرزه  یحاو  نیتیسازگار مشتقات ک  ست یز  ه یکرم کپسول خوار نخود با پا  ی اهیکنترل آفت گ  -21

 TA100 ومیمور یفی سالمونالت   یآن با استفاده از باکتر تهیسیموتاژن یو بررس

ف  -22 پا  کرواستخراجیم   بریساخت  بر  جامد  گ  یفناور  هی فاز  بکار  و  در    ی رینانو  ترک  یبررسآن  مطالعه    باتیو 

 زهی خوشار ییدارو اهیفرار گ  مهیفرار و ن ییایمیش

و   ی( بر بهبود عالمتPistacia atlantica)  یحشدرخت پسته و  نیاولئورز  یحاو  توزومیف  یخوراک  ریتاث  یابیارز  -23

 ی تصادف  ینیبال ییار آزمابا درمان استاندارد: ک سهیدر مقا دی مبتال به آسم با شدت متوسط تا شد  مارانیب کیمتروریاسپ
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پزشکی  گرنت  -24 آموزش  راهبردی  تحقیقات  ملی  پ  یطراح:  (نصر)  مرکز  ثب  یشیآزما  ی ساز  ادهیو    ت »سامانه 

الگو   یآموزش  ،یپژوهش  یازها ین و  محور  فناور  ده  یو  آنها  یپاسخ  ح  به  آکادم  یزیتما  یها  طهیدر    ک یرسالت 

 : طرح ملی لرستان یم پزشکاه علو دانشگ

)سس موگرنت    -25 پزشکی  تحقیقات علوم  توسعه  ملی  کپسول حاو:  (نیماده  دانه    توزومیف  یساخت  حامل عصاره 

بر اس   استاندارد  یکوه  نسترن ت شده  ترک  د یروزیلی اس  ب  نیاتچو ک  نی با کورکوم  ب یبه صورت مجزا و در    مارانیدر 

 ملی  : طرح(Non Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD)) یالکل  ر ید چرب غبه کب مبتال

تحل  ه یتجز  -26 برا  ل یو  ژنوم  دود:    یها بافت  ی پتومی ترنسکر  ی ها پاسخ  ییشناسا  ی گسترده  به  انسان    ک یمختلف 

 گرا هناسام   یشناسستیبر ز یمطالعه مبتن

  نیلی آن  ی/پل  کایلیس  بریموجود در آب رودخانه خرم رود خرم آباد با استفاده از ف  یخط  یبنزن ها   لیآلک  ز یآنال  -27

 سنتز شده 

 

 ح های تحقیقاتی مصوب بعنوان همکار اصلی: ر ط 

سینرِ  -1 اثر  ا بررسی  ده  و  شیمیایی  مولکول  ده  گیژیسم  عصاره  و  بیوسانس  آنتی  با  های  اهی  سیلتیک  ین  پنی 

 ..... تتراسیکلین و ...جنتامایسین،  

 ییار ی از سیسپالتین در موشهای صحعصاره برگ زیتون بر نفروپاتی ناش  بررسی اثر اسان -2

 ای سیکلواکسیژناز فعالیت آنزیم ه اثر عصاره و اسانس گیاه دارویی بن سرخ برسی  برر -3

 مالسماشیرین بیان در درمان  اهگیشه ر عصاره ریبررسی تاثی  -4

انشجویان استان لرستان  و میزان عملکرد دگرش  ان و مقایسه آگاهی، نرمد  بررسی رویکردهای طب تلفیقی در  -5

 87در سال 

عص   یس برر  -6 گیاهتاثیر  کیساره  روی  بر  خوزستانیکا  ساتوریا  و  زیتون  برگ  سیر،  با  ان  مقایسه  در  ژیاردیا  ت 

 in vitroازول تحت شرایط مترونید 

  Nectaroscordeumی  گیاه داروی  زیرزمینی  و  ییاندامهای هوا   د در اسانس و عصاره ات موجوبررسی ترکیب  -7

 با نام محلی انشک 

  20-40مردان خوزستانیکا در کاهش درد  با استفاده از ژل پایه  ساتوریا  ultrasound وت بررسی تاثیر اعمال پر  -8

 ل معمولی ده از ژمقایسه با استفا در  Ankylosing Spondylitisساله مبتال به 

خور  -9 تجویز  اثر  بی  اک بررسی  اتانولی  زیعصاره  برگ  آسیب  تون  برابر  در  رت  ایزوله  قلب  شدن  شرطی  پیش  ر 

 د رسانی مجدنوخ –ایسکمی 

 ر رت بر آرتریت القا شده د Nectaroscordumبررسی اثر اسانس  -10

 وپوس بیماران مبتال به ل رماندر د Nectaroscordumبررسی تاثیر گیاه   -11
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ل به ایسکمی در مدل سکته  ایجاد پدیده تحمن بر  تون و عصاره برگ زیتوزیه  بررسی آثار پیش درمان روغن تاز  -12

 مغزی رت 

 خوزستانیکا بر پست هرپس نورالژیا ا نس ساتوریی اثر اساسر بر -13

 س درمان تریکومونا ازول درمترونیدس و قرص درمانی ژل اسانس گیاه اسطوخودو مقایسه اثر  -14

 . in vitroو   in vivoدر شرایط یابتی زستانی بر نوروپاتی دخوه رسی اثر عصاره و اسانس گیاه مرزرب -15

 نجیر نارس و رسیدهتوام ا ل عصارهیا رت بررسی اثر آنتی باک -16

رده تان بر روی  یی منطقه لرسه پنج گیاه دارومهار پرولیفراسیون اسانس و عصاربررسی تاثیر سایتوتوکسیستی و    -17

 سلولی سرطانی   های

ع  -18 تاثیر  اسانس  هیدروالک  رهصابررسی  و  بر    Vitex  negundo, Lavandula, Saturejaگیاه    3لی 

 لیس نایژتریکوموناس وا

 مینوفن در رت سمومیت ناشی از استا ی کبدی در مشناسایی و آنالیز ترکیبات تاراکساکوم سیریاکوم و اثر حمایت  -19

تاثیر رایحه اسط  -20 بر میزان درد و دریافوخودوس  بررسی  بیماوارت دفرانسوی  از عمل   پس  رانهای ضد درد در 

 جراحی آپاندکتومی 

با تحرک  آنتی اکسیدان بافت بیضه و فاکتورهای مرتبط    آنزیمهای فعالیت  میزان    بر  نتاثیر عصاره الکلی برگ زیتو  -21

 یی حیوانی موش صحراو باروری اسپرم در مدل 

ایی  شانگرهای بیوشیمیجمفیبروزیل بر ن  کا ونیتاریا خوزسحافظتی اسانس روغنی ساتواثرات مبررسی مقایسه ای    -22

 ب ر چرغذایی پ م یژتحت تیمار با ر  آترواسکلروزیس در رت های

های آنتی    ن لیپیدی، آنزیمیکا و کارواکرول بر پراکسیداسیوبررسی اثر مقایسه ای اسانس روغنی ساتوریا خوزستان  -23

 آلوکساین ر رت های دیابتی شده باد اکسیدانی پالسما  ظرفیت تام آنتی اتیون وان، گلوتاکسید 

  اکتریال آنها آنتی ب سی خواصرر ب تهیه نانو ذرات نقره با استفاده از شیمی سبز و  -24

 و چای سبز در شرایط آزمایشگاهی ن اثرات ضد توموری عصاره های زیتو  -25

 تان لرستان مردم اس ی گیاه درمانی  ورهای بومجمع آوری با -26

 نورالژیا برگ زیتون بر پست هرپس  هبررسی تاثیر عصار -27

لقا شده بواسطه جنتامایسین  کسیتی حاد انفروتو  بر مهار د  یس بررسی مقایسه ای عصاره برگ زیتون و رزمارینیک ا  -28

 در رت

بندهایارز  -29 به اسانس  یابی خاصیت حشره کشی پشه  بو موهای کارواکرول    آغشته  از تست ه تفاا اسرت  ای  ده 

 بیواسی 

هداشت  ب  نای استاندارد سازم ودوس با استفاده از تستها های سالویا و اسطوخ ت دور کنندگی اسانس صیخا ی  ارزیاب  -30

 هانی ج

مور  -31 و  کارواکرول  اسانسهای  دورکنندگی  خاصیت  تستها ارزیابی  از  استفاده  با  استاندات  سازمانی  ت  بهداش   رد 

 ی جهان
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 نختران مقطع دبیرستاد میلسهیپو کآنمی و تغذیه ای در وضعیت آموزش   بررسی تاثیر -32

د  -33 کلیه موش صحرایی  بافت  نکروز  و  آپوپتوز  تغییرات  تجویزاث  ربررسی  با  ت سیسپال   ر  درمانی  پیش  بدون  یا  ین 

 اکسیژن 

 ایی موش صحردر مدل  بیماری واریکوسلتی اکسیدانی در ره زیتون در تنظیم آنزیم های آنبررسی اثر عصا -34

به عنوان مدلی از    GP-293و آلیسین بر رده سلولی  ول  جینجر   -(6ی ترکیبات )ور ومبررسی و مقایسه اثر ضد ت   -35

 in vitroمحیط یوی در کل ت سرطان باف

گیاه    -36 هیدروالکلی  های  عصاره  تاثیر  با  مقایسه  مقایسه  در  قاصد  گل  و  رواسفرزه  بر  روی  زخم اکسید  بهبود  ند 

 یی وش صحراستی در مپو

( عصاره های ده گیاه دارویی  VEGFدوتلیال عروقی )د ان مهار تولید فاکتور رشو  ز  بررسی میزان ایجاد آپوپتو  -37

 تان و کولونی سلولی سرطانی پسرده ها  بر روی انت سمنطقه لر

 گری و سینره  کسیدانی عصاره گیاهان مرزه رشین بررسی خواص آنتی ا -38

میکرواست  -39 روش  یک  کوطراحی  با  خراج  شده  مو  HPLCپل  از  استفاده  برای  ن  ادبا  گیری  اندازه  انوپروس 

 لئوروپئین پالسما او

تاثیر    -40 و  شیمیایی  ترکیبات  گیاهاارصعبررسی  مرزه  ه  سینره  ن  و  کیست  رشینگری  و  سلولی  های  الین  روی  بر 

 in vivoو  in vitroیا المبلیا موریس تحت شرایط ژیارد

اکسیدان  -41 آنتی  اولئواثرات  زیتون  ی  برگ  از  شده  خالص  از  پ  درروپئین  ناشی  زخم  از  موش  یشگیری  در  اتانل 

 صحرایی نر 

آنتی اکسیدانی عصاره    -42 گ  فداله،  اه یگبررسی خواص  آنتی اکسیدانی  ل درشت و ویتکس و  مرزه  بررسی خواص 

 اه جوشن کاله و مفراحعصاره گی

 in vivoو  in vitro  ر شرایطنوروپاتی دیابتی دیل بر ه زنجباثر عصار بررسی -43

ا  -44 بر ع   ثربررسی  لینس ساتوریا خوگ زیتون و اسا صاره  یا  انمشزستانیکا بر روی ماکروفاژهای حاوی آماستیگوت 

 یط آزمایشگاهر در مح ماژو

فلزات  رزش غذائی و  باد از نظر اآم  آبهای آزاد موجود در سطح شهر خر های  پرورشی و ماهی  هایبررسی ماهی  -45

 سنگین 

نسن  -46 ازتز  استفاده  با  نقره  ذرات  گیاهانصاع  انو  و    Olea  Europaeaو  Boiss  cinerea  Echinophoraره 

  MCF-7کتریال و تاثیر ضدسرطانی در رده سلولی  ی، آنتی باضد انگلقارچی،  د  ض  بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی،

 in vitro بصورت

نان  -47 نقرسنتز  ذرات  با  و  گیاهاناستفاه  عصاره  از    officinalisو    khuzestanicaJamzad  Satureja  ده 
Rosmarinus    ده نی در رضدسرطا  یرثاتی اکسیدانی، ضد قارچی، ضد انگلی، آنتی باکتریال و ت خاصیت آنو بررسی

 in vitro بصورت MCF-7سلولی 

 یس ا هورتنسنس  گیاه ساتوریکیفی و کمی اسا ر خصوصیات فیزیولوژیک و تغییرات بررسی اثر خشکی ب -48

 تیگوت لیشمانیا ماژور  و آماس بلوط بر پروماستیگوت نهدابررسی اثر عصاره هیدروالکلی جفت  -49
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 ر موش صحرایی نر با عصاره پسته وحشیبود زخم دنی و بهاکسیدا تینآبررسی اثر آنتی باکتریال،  -50

 وزه و باریجهوس، آنغی آمی مجای آنتی اکسیدانبررسی فعالیت ه  اسایی مواد تشکیل دهنده اسانس وشن  -51

با  -52 میزان  داروهای ضذارگتعیین  تاکسدکسوروبید سرطان  ری  و  پالتین  دارو  ول  سین، سیس  های  سیستم  توسط 

 in vitroنی و بررسی خواص ضد سرطانی آن ها در محیط های کربنولوله پایه نا ر  ب رسانی

مارستان  ده به مطب و درمانگاه بیجعه کننلگن در زنان مرا  ضالت کفدر درمان شلی ع  بررسی تاثیر جفت بلوط  -53

 آباد  خرم لیعس

و کتامین  پروپوفول    هوشی باهبود بیب  ردخالص شده از عصاره برگ زیتون    تی اکسیدانی اولئوروپئیناثر آنبررسی    -54

 در موش صحرائی نر 

 تان درمزارع استان لرس (Crocus  sativaران )ن خواص آنتی اکسیدانی گلبرگ زعفتعیین میزا  -55

 یگرن درد در مبتالیان به مت شد بررسی اثر اسانس گیاه ریحان بر   -56

 شقایق  ییه دارویاگ  باکتریایی دشناسایی ترکیبات موثره و بررسی فعالیت ض  -57

رو  بر روی مراحل پ  khinjuk  Pistaciaه وحشی )بنه(  و پست   vera  Pistaciaبررسی اثر عصاره الکلی پسته    -58

 In vitroتروپیکا به صورت  الیشمانی آماستیگوتماستیگوت و 

 سا کسیدانی چای کوهی و سمرسی فعالیت های آنتی ا رب -59

 ی اسانس گیاه خوشاریزه لیت آنتی اکسیدانل و فعاباکتریا ی تنبررسی ترکیبات شیمیایی، خواص آ  -60

 ی میگرن  سر درد آن در مبتالیان به دردر س و عود حمالت اسانس گیاه ریحان بر شدت سردرد بررسی اثر -61

برقراری جریان    ر مهار ضایعات بافتی کلیه حاصل از ایسکمیبهیدروالکلی برگ زیتون    هتاثیر پیش درمانی عصار-62

 در رت  د کلیویجدم خون

هیستومورفولوژ-63 تغییرات  بر  اولئوروپئین  اثرات  اکسیدانی  بررسی  آنتی  و وضعیت  کلیه  نر  در موش صحرایی  یک 

 ایسین مسط جنتاشده تو  تینفروتوکسیسی

 شکستگی استخوان در موش صحرایی نر د رون بر مدل تجربی ایجاانتعیین تاثیر عصاره آبی -64

مریم    متعاقب تجویز عصاره الکلی اتانلیروز هفتم بارداری    عی رحم درکشنده طبی  tبررسی جمعیت سلول های  -65

 زمان بارداری   هفته قبل از  2گلی به مدت 

 ستان و شمال کشور و برگ زیتون منطقه لر  نغرو ی و ضد آلزایمر الئاکانتال در د التهابتعیین میزان ترکیب ض-66

 لیشمانیا ماژور  تاژهای آلوده بر آماستیگو ز ماکروف مترشحه ا یناثر عصاره برگ زیتون بر پروفایل سیتوکای-67

 دیابتی  یموش ها  ی آن درابنه سازی و ارزیسی، طراحی، بهی-کروامولسیون خوراکی حاوی پپتیدتهیه می-68

 بر روند اسپرماتوژنز در رت نر نژاد ویستار ی گلرواتانلی گیاه مریم دی بررسی تاثیر عصاره ه -69

مورد، موسیر،    د جهش زایی عصاره آبی گونه های بومی گیاهان جعفری، بابونه،ض  زایی و  هشج  بررسی اثرات  -70

 تست ایمز  فاده ازبا است اندر استان لرست ونه و چای کوهیگل همیشه بهار، پ

 مان حافظه ی کوتاه مدت ر ز( بBoswellia. Thuriferaبررسی عصاره کندر ) -71

اتانولی مری  -72 تاثیر عصاره  بیگل  مبررسی  بر  از النه گزینی در موش  VEGF  ان ژنی  آن در زمان پیش  ورستپور 

 ی سور
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 وفلودیکیاس میکرکننده در مق ون توسط جدا جود در برگ زیتخالص سازی اولئوروپئین مو -73

  وی اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی بر تشکیل بیوفیلم دندانی حال  و مهار کنندگی نانوژ  ی بررسی اثر سمیت سلول  -74

   Streptococcus mutansخص های بیماری زایی در باکتری برخی شایان ژن ب و

 التهاب در موش صحرایی نر  ان درد ونسینگ قرمز بر میزیشه جیسیاه و روغن ر اثر ترکیب روغن زیتون تعیین  -75

 کبدی ناشی از آلومینیوم فسفاید در رت   اه زیتون بر مسمومیتعصاره متانلی برگ گیر یثتا  -76

باکبررسی خو   -77 و  اص ضد  بنجک  گیاه  اسانس  و سمیت سلولی  قارچی  و ضد  و ضد تریایی  التهاب  اثرات ضد 

 موش   نس این گیاه برتومور اسا

تعی  -78 و  مقدارشناسایی  آمیگدالی  ین  و  چرب  میواسیدهای  در  ضد  برر و    Amygdalus scoparia  هن  اثر  سی 

   A549سرطانی عصاره اتانلی آن روی رده سلولی 

عفونت سودوموناس آئروژینوزا  الیاف کیتوزان حاوی رویال ژل عسل و سنجش اثرات ضد زخم و ضد    سنتز نانو  -79

 شکی ایرانعلوم پز   سه ملی تحقیقات، موسگاهیمدل موش آزمایش در 

 مومیت قلبی ناشی از فسفید آلمینیوم )قرص برنج(مسر  اره گیاه خوشاریزه بصع بررسی اثر درمانی  -80

و مقایسه آن با تانیک  تی تانیک اسید در سمیت ناشی از آلومینیوم فسفید )قرص برنج(   ضد سمی  اتر ثبررسی ا  -81

 ی مناسب ای یافتن پادزهر رتالشی بم دات: تو فن اکساید کوانشده بر روی گرا اسید لود 

درنانوذرا   ساخت  -82 نقره  و  به  ت طال  اوژنول  بررسی خواص ضد میکر  پوشش  باکتریایی و  بیوسنتز  و ی  بوروش 

 میت سلولی این ذرات میزان سسنجش 

باکتریایبررسی ترکیبات شیمیایی، خواص    -83 التهاب، ضد درد، ضد  لی  لوانگل و سمیت س  ی، ضد قارچ، ضدضد 

 ونه کمانی پس گیاه  اسان

  زی اس انوکریستال های سلولز و اثر بخشی آن ها در ترمیم و پاکپایه نژل بر  تیمول و رویال    یا سنتز نانو ویسکر ه  -84

اورئوس در زخم سوختگی و جلوگاستافیلعفونت   فرآیند تشکوکوکوس  از  باکتری در کاتتریری  این  بیوفیلم  های  یل 

 بیمارستانی 

 HepG2 یدر رده سلول نیپرمتری سا  از یناش تی در سم یه خوزستانس مرزاسان  یظتاثرات محاف  یابیارز  -85

 نیدر جن  ونی و ماالت   نونیازید  فوس،یری رپکل   از  یناش  هتیس یخودوس بر تراتوژنواسانس اسط  یاثرات مهار   یبررس  -86

 س یما

مبتال به    مارانیب  یدگزن  تی فیک  و  ینیبال  یو نشانه ها   میبر بهبود عال  نیو کورکوم   تونیعصاره برگ ز  بی کتر  ری تاث  -87

 ی خارج تالیآنوژن لیزگ

با استفاده   COVID-19  ی روسیوت  نو مبتال به عف  مارانیدر درمان ب  ی دارورسان  دیجد  ونیفرموالس  ریثتأ  یبررس  -88

 ن یاز نانوذرات آلبوم

 ی در موش سور  سی بروزیفمبتال به  هیر ردوکس تیبر وضع ید یروئی ت  یون ها نقش هورم یبررس -89

ه  ریتاث  یبررس  -90 هبرشا(  syzygium aromaticum)  خکیم  یدروالکلی عصاره  اکس  یاخص    و یدات ی استرس 

 نر  ییدر موش صحرا دیواستامایتز ا  یناش یدب ک تیدر سم ی کبد   سیبروزی و ف سیآپوپتوز/
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سم  یبررس   -91 ا  کی آرومات   یبنهادروکریه  یاثرات  ه  جادیبر  اپ  یها  نیپروتئ  رییتغ  ،یالتهاب  یاپاسخ   –  ال ی لتیسد 

 یی و کبد موش صحرا هی ر ویدات ی اکس ترساس  زانی وم یاختار بافتس و یکبد  یها  می، آنز ه یر ال دوتلی نآ

ت   6  یاثر تعامل  -92 ن بدن، عصاره ساقه زرشک بر وز  ای   ینسترن کوه  وهیو مصرف عصاره دانه م  یهواز  ن یرمهفته 

 یی غذا میچاق شده با رژ ر ن ی رت هاژن آنها در  انیو ب نهایپوکیآد یبرخ یمو سطح سر  یدی پ یل لی پروفا

 کمر  و ون از آرتروز زا  یبر درد و التهاب ناش ینسترن کوه وهیمدر پوسته مختلف پو یاثر دوزها  سهیمقا  -93

با ویژ  -94 ایمیداکلوپرید/ سولفور  فرموالسیون زیست سازگار  کنتتهیه  ترل پسیل  ل شده در جهت کنر گی رهاسازی 

 ی پسته معمول

آن بر   ری تاث  یط و بررست بلوو جف  یمورت، پسته کوه  ی لدروالکی با استفاده از عصاره ه  یه ایگ  یبیکسنتز پماد تر  -95

 از سطح زخم نوزایآئروژ ودوموناسعفونت س  یز او پاکس ی زخم حاصل از سوختگ میترم 

 لیشمانیا ماژور در انگل  PTR1 و DHFR یتون بر روی بیان ژن هایبررسی تاثیر عصاره برگ ز -96

 ی ابی (و ارز  Abelmoschus esculentus)هیبام  یره آب( توسط عصاZnO)  ی رو  دی نانوذره اکس  ی ستیز  دی تول  -97

 یو ضد قارچ ییای ضد باکتر تیفعال

گ  یپارامترها  یساز   نهیهب  و  یمدلساز   -98 اسانس  استخراج  بازده  بر  اولتراسون  ریچو  اهیموثر  امواج  کمک    با   کی به 

 ( RSMش سطح پاسخ ) تفاده از رواس

در مدل    نیسیمزمن دوکسوروب  یقلب  ت یمک در برابر سعصاره گال بلوط و زرشنانوساختار    رانه یشگیر پاث  یسبرر     -99

 H9c2 یسلول

ان    تروین  لیشده توسط ان مت  جادی معده ا  یسرطان  شیپ  عاتیعلف چشمه بر ضا  یخوراک  یوحش  اهیاثرگ  یبررس  -100

 ی یدر موش صحرا نیدیتروزوگوانین

 

 داوری طرح و مقاالت: 

تحقیقا -1 دداوری طرح  تشکیل  اجزای  مقایسه  و  استخراج، شناسایی  عنوان  با  گو  هندهتی  اکالناسانس هفت  یپتوس  ه 

  ات لرستان، مرکز تحقیقه علوم پزشکی  انشگامصوب د  SPME-GC-MS  آباد با استفاد از روشکشت شده در خرم

 1392، گیاهی رازی داروهای

سدیم اصالح شده با دندریمر در حذف رنگزای اسید   ررسی کارائی بیوپلیمرالجیناتهشی با عنوان بداوری مقاله پژو-2

 دستان( جهت چاپ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرسنتیک جذب  سی ایزوترم وربر) 1بالک

سازی و    جزیه فتوکاتالیستی معدنیشده بر سطح بتن بر ت ت  تثبی  MgOنانوذرات    اتی بررسی اثرتحقیقداوری طرح  -3

 ، دانشگاه علوم پزشکی لرستان1394تشکیل محصوالت واسطه دیازینون، 

بستر سیلیکونی    -4 با هعامل سنتز  ، روبیسیندرازین جهت رهایش کنترل شده داروی ضد سرطانی دوکسوی دار شده 

 ستان علوم پزشکی لر شگاه  ، دان1394

 ن ، دانشگاه علوم پزشکی لرستا1394،  هابا آن لرستان و درمان مسمومیت فی گیاهان سمی استانعرشناسایی و م-5
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عنوان  -6 با  مقاله   Determination of Ellagic Acid in the Peels of Iranian Pomegranateداوری 

Cultivars Using a New Miniaturized Matrix Solid-Phase Dispersion method  ،Herbal 

Medicines Journal ت چاپ در مجله ، جهHerbal Medicines Journal  ،1394 

زشکی بوشهر، پ انشگاه علوم  دوب،  های تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنجمین کنگره کمیتهداور مکاتبه ای پن-7

1394 

، پارک  مولکولی  یکدارو به روش دینام  انو ذرات حاملن   مندهوشمند و هدف  کنترل داوری طرح تحقیقاتی با عنوان    -8

 1395و فناوری لرستان، علم 

عنوان  -9 با  مقاله  روشداور  کارگیری  م به  رایانههای  مدل حاسباتی  و  به  ای  دستیابی  در  مولکولی  ای  هداروسازی 

 جهت چاپ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کردستان  ینوضدسرطان ن

با عنو -10  Chemical Composition, Antioxidant and Antimicrobial Activities ofان  داور مقاله 

Essential Oil From  Leutea kurdistanica  mozaff  چا مجله جهت  در   Herbal Medicinesپ 

Journal ،1395 

ابی الته   آنتی باکتریایی، ضدبررسی ترکیبات تشکیل دهنده، خواص آنتی اکسیدان ،ن  ایقاتی با عنوقح تح داوری طر-11

 شکی ت رازی، دانشگاه علوم پز ، مرکز تحقیقا مه ترهسلعلف چشمه، خرفه و  وضد قارچی

با عنوان  -12 تحقیقاتی  نانو ذره مس سنتز شد  یبا عنوان بررس  یقات ی طرح تحق  یداورداوری طرح  بااثر  استفاده از    ه 

دانشگاه   ،یز را  قاتیکز تحق مر   ،یحاد در مدل موش   سیزبر توکسوپالسمو   Capparis spinosaکبر    وهیم  یاره آبصع

 زی، دانشگاه علوم پزشکی ی، مرکز تحقیقات راکزشعلوم پ 

ی  هسته  ه باپوست  -با عنوان سنتز سبز نانوساختارهای هسته  یقات یتحق طرح    ی داورداوری طرح تحقیقاتی با عنوان  -13

بهینه اسوپرپ  مس،  پوسته  و  نانورامغناطیس  سنتز  شرایط  خواص  سازی  بررسی  و  آنآنتی  ذرات  مرکز    ،اهباکتریال 

 دانشگاه علوم پزشکی ی ، مرکز تحقیقات رازی، دانشگاه علوم پزشک ،یز را قاتی تحق

تحقیقاتی  -14 طرح  وضعیتداوری  بررسی  عنوان  آفالتوکسی  با  سموم  به  آلودگی  ر  د  1G،  2G  ،1B  ،2Bن  میزان 

 شکی وم پز ری شده، دانشگاه عل در شیرهای خام و فراو 1Mخوراک دام و آفالتوکسین 

عنداوری  -15 با  تحقیقاتی  تاثیر عامل  ن  واطرح  فلزبررسی  های  گروه  دار کردن چارچوب  با  زرکونیم  پایه  با  آلی  ی 

 ف رنگ متیل اورانژ از محلول های آبیآمینی در حذ 

 قیاس پایلوت در م یکشتارگاه یاز پسماندها دروژنی گاز ه دی تول  یسربربا عنوان  ییقات داوری طرح تحق-16

 کروم و  برای حذف   Uio-66 ,ZIF-8های فلزی آلیچارچوب ی  بررسی کارآیعنوان    ح تحقیقاتی باری طرداو-17

 های آبیفلوراید از محلول 

عنوان    داوری-18 با  تحقیقاتی  شدهطرح  تهیه  موضعی  فراورده  هیدروالعاز    تاثیر  کک صاره  میوه   Capparis)رب لی 

spinosa)   نو یت زامبتال به استئوآرتردر درمان بیماران 

بر روی ضایعات ناشی   Onosma Straussii صاره هگزانیبررسی اثر ترمیمی ع   انرح تحقیقاتی با عنوداوری ط-19

 صحرایی  از سوختگی در موش

 COVID-19، سرفه و التهاب در افراد مبتال به  ینیعالئم بال  کاهشبر  یاه یگ یبیقرص ترک ر یتاث  ینیبال یبررس -20
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نانوذرات    اتیخصوص  یهفت کول و بررس  اهیگ  برگ  یدروالکل یاره همس توسط عص   دی ه اکسنانوذر  یستیز  دی تول   -21

 آن  یدانیاکس یو آنت یکروبیضد م تیفعال یابیو ارز

م  ی بررس  -22 شد  عی ما  -عیما  کرواستخراجیروش  کمک  باهموژن  برا AA-HLLME)  یهواده  ه  و    ی(  استخراج 

 HPLCاه توسط دستگ  نیکورکوم ظیتغل  شیپ

اکس  یستیز  دیتول  -23 ق   یرو  دینانوذرات  اهوتوسط جلبک  ارز  Sargassum vulgare  یه  ضد    یتها یفعال  یابیو 

 آن یست یو فوتوکاتال یدانیاکس یآنت ،یقارچ

  یبر رو in silicoآنها به صورت  نگیکامطالعات د یسر و بر نونینازولیدروکی ه یمشتقات د  یمرحله ا کی سنتز   -24

EGFR1 
  3درجه   یسوختگ  یزخم ها یجراح ری غ اندم یبر زمان دبر میکلس  دیدروکسی و ه کنجد پماد روغن  ریتاث  یسبرر  -25

 بالغ نر  ییصحرا  یهادر موش 

با    -20 مقاله   tive component cand its bioa ractProtective effect of Nectaroscordum tripedale extنعنواداور 

atstoxicity in repatoinduced h-minophentetramethylpyrazine against aceta  مجل در  چاپ   Toxicology and  هجهت 

esronmental Health SciencEnvi 
 lants Extracted Pe Medicinal mf soAntibacterial and Synergistic/Antagonistic Effect oEvaluation ofداور مقاله با عنوان    -21

thodsBy Microwave and Conventional Me جلهجهت چاپ در مs Journalrbal MedicineHe ،1395 

NAC) on the oxidative toxic ysteine (acetylc-roalcoholic extract effects and NAllium hirtifolium hyd  داور مقاله با عنوان  -22

ert powocus on antioxidantoxicity in rats: finum phosphide and paraquat min acute alu kersstress biomar   در   جهت چاپ 

 s JournalneHerbal Medici  ،9139مجله

عنوان    -23 با  مقاله  on Magnetic Carbon Nanoparticles and in vitro  ysicochemical properties of Br adsorptionPhداور 

Cancer cells tity on Breasctoxicyto  جهت چاپ در مجلهurnalHerbal Medicines Jo ،9139 

با عنوان  ور مقدا  -24 در    Scoping Review ectoria Gall Extract: Aties of Quercus infviAntimicrobial Actiاله  جهت چاپ 

 ef Herbal MedicinJournal o  ،2021مجله

   e nanocomposite: in vitro effect, biologicaltne antimoniaiglumme-PVP-AgNPداوری مقاله  -52

ioncta amazonensis infeing Leishmanis dursponse and pathwayre  جهت چاپ در مجله BMC Microbiology ،2021 

 

 اجرایی و شغلی:    سوابق 

شکی لرستان در پز  دانشگاه علوم  رازیفیتوشیمی مرکز تحقیقات داروهای گیاهی    تحقیقاتی  یشگاهراه اندازی آزما-1

 1384سال 

ن  اه علوم پزشکی لرستاشگهای گیاهی رازی دانتحقیقات دارو  مرکز  شناسی   سم تحقیقاتی    راه اندازی آزمایشگاه  -2

 1396در سال 

 1399تا  1388از سال   ازی مرکز تحقیقات ر فیتوشیمیتحقیقاتی  ه زمایشگاآ مسئول -3

 1399تا    1396ات رازی از سال یق قناسی مرکز تحشسم  تحقیقاتی مسئول آزمایشگاه  -4

 1388-1390 احد خرم آبادآزاد اسالمی وشگاه دان شیمی نجمن علمیعضو هیئت رئیسه ا-5
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 1390تا  1388د اسالمی واحد خرم آباد، گاه آزاه انجمن علمی شیمی، دانشعضو هیئت مدیر -6

 عضو بسیج دانشجویی دانشجویی استان لرستان -7

ستان،  کی لردانشگاه علوم پزش یهای تلفیقی و داروهای گیاهسراسری طب سنتی درمانه رکنگ ه اجرایی تکمی عضو-8

1389 

 تا کنون 1388سال  از  ،تهراندانشجو،  انپژوهشگر عضو باشگاه-9

 تا کنون  1388از سال    زاد اسالمی واحد خرم آباددانشگاه آ و نخبگان پژوهشگران جوان  باشگاه عضو-10

   1388سال   دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد در و نخبگان انجو  اه پژوهشگرانگباش عضو-11

 1383-1384ی در کمیته انضباطی  ردگاه جامع علمی کاربانشجویان دانشنده دنمای-12

دا-13 آز  نشجویاننماینده  دانشگاه  پایه  علوم  دانشکده  آبادشیمی  خرم  واحد  اسالمی  ریاست  اد  دانشگاه    در حوزه 

1390-1389 

کمیته-14 واج  عضو  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رباتیک،  ملی  مسابقات  باشگرایی  آباد،  خرم  پژاحد  جوان، اه   وهشگران 

1390 

 1390ویی، تهران، خرداد واره ملی گیاهان دارشنشرکت در ج-15

 1390شهریور  لم تا عمل، تهران، جشنواره و نمایشگاه ملی عسومین در  شرکت-16

 1391ی جوان ایرانی، م الللی الگوی اسم ن الشرکت در جشنواره بی-17

 1391رازی در سال ی قیقات داروهای گیاه اک از مرکز تحکی ار دانشجویان علوم پزشسخنرانی در بازدید علمی  -18

 1391ایران، رویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی  اهان داشرکت در جشنواره ملی گی -19

 1392، 10845ت  بره ثثبت شرکت سهامی خاص کیمیا دارو به شما-20

ورزش و هنر،    صادی، مدیریت،، اقتکنولوژی، محیط زیستهای نوآوری، ت شرکت در جشنواره بانوان در عرصه-21

 1393 خرداد

 1393های طبیعی و طب سنتی ایران، فرآوردهاره ملی گیاهان دارویی، شرکت در جشنو-22

بازدید علمی مربوط به درس سم شناسی دانش-23 یشگاهی دامپزشکی دانشگاه  مازرشته علوم آ  نجویاسخنرانی در 

 1393زی در سال  هی راحقیقات داروهای گیاعلمی کاربردی از مرکز ت 

 Biosynthesis of silverعنوان    غرب با  انشجویی شبکه همکار شمالهای دن کنگره کمیتهلیسخنرانی در او-24

nanoparticles using extract of olive leaf: Synthsis and invitro cytotoxic effect on MCF-

7 cells ،1394کردستان  ، دانشگاه علوم پزشکی 

   شگاه علوم پزشکی لرستان، دان1394زی، اهی راگیز تحقیقات داروهای و پژوهشی مرک موزشیرابط آ-25

 1395،  های طبیعی و طب سنتیشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآوردهر در فن بازار سومین جشنواره و نمایحضو-26

 1398تا  1396،  ه ابداعات و اختراعات دانشگاه علوم پزشکی لرستانیتمول کئمس-27

 1396ناوری سالمت،  ، سومین همایش ملی فحلنده در مسابقه راه ت تیم شرکت کنسرپرس-28

   1396(، EDCسوم در آموزش علوم پزشکی )همکار های نسل بسته حرکت به سوی دانشگاه همیتو کعض-29

   1397، تانمعاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی لرسش ن ترجمان داوه رکارگعضو    -30
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 1397استان لرستان،    هیپژوهشی جهاد دانشگاه وقت معاونت ر پارهمکا-31

 1394نشگاه علوم پزشکی کردستان،ی زانکو، کمیته تحقیقات دانشجویی داجله علمت تحریریه م اعضو هی   -32

 1398، گیاهی رازی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان ایهتحقیقات دارو مرکزعضو شورای پژوهشی   -33

 نونک تا  1392ارو افالک،  بنیان کیمیا ددانش مدیر عامل شرکت   -34

 تا کنون  1396(، EDCپزشکی )همکار ش علوم در آموز  مرجعیت علمیسته ه بمیتعضو ک  -35

بین-36 تعامالت  الگوهای  توسعه  ویژه  ماموریت  کارگروه  آموزش سال  یبخش  عضو  پزشکی    مت در  دانشگاه علوم 

 1398،  لرستان

 1398پزشکی لرستان،   دانشگاه علوم غذیه،ز تحقیقات بهداشت ت معاون مرک  -37

 1398،  انشگاه علوم پزشکی لرستانغذیه، دی مرکز تحقیقات بهداشت ت عضو شورای پژوهش  -38

 1399ستان، لر ه علوم پزشکی اانشگرابط معاونت تحقیقات و فناوری و معاونت غذا و دارو د  -39

 1399-1400ت آموزشی  عضو اتاق فکر آموزش پاسخگو معاون  -40

 نتا کنو 1399انشگاه، د لکیت فکری و نوآوریمسئول دفتر ما  -41

 تا کنون  1398نوآوری دانشگاه،  فکری و  دبیر کمیته مالکیت -42

وهای گیاهی رازی، از  ارد رکز تحقیقات  معات  ( و مسئول ابداعات و اختراR&Dکارشناس تحقیق و توسعه )  -43

 1398تا    1396سال 

   1398(، EDCشکی )همکار پزسوم در آموزش علوم های نسل  شگاهی دانبسته حرکت به سو اسکارشن  -44

   1399(، EDCپزشکی )همکار   های نسل سوم در آموزش علومدانشگاه به سوی بسته حرکت مسئول   -45

 Herbal Medicines Journal ،1399 عضو هیات تحریریه مجله   -46

 Herbal Medicines Journal ،1399مدیر اجرایی مجله   -47

 1398م پزشکی لرستان، تغذیه، دانشگاه علو  شتمرکز تحقیقات بهدا ضو کمیته مالیع  -48

 1399 دانشگاه علوم پزشکی لرستان، تغذیه،  ز تحقیقات بهداشتارتباط با صنعت مرک رابط  -49

 1399لرستان،  یدانشگاه علوم پزشک، دانشت ییی نظام مدیرامحتوارزیاب   -50

 1399پزشکی لرستان،   دانشگاه علوم تحقیقاتآزمایشگاه جامع  ئیس ر  -51

 1399وم پزشکی لرستان، دانشگاه علوری دانشجویی مسئول کمیته فنا  -52

 1400علوم پزشکی لرستان،  ی دانشگاهعضو شورای پژوهش  -53

 1400امل و کاهش باالیا، ع پدافند غیر   وران مسئول واحد بح  -54

 1401عیت علمی و آینده نگاری دانشگاه،  ئول بسته مرجمس  -55

   ی زش آمو   ی واحدها   س ی ر سوابق تد 

   یمقطع کارشناس  یهداشت حرفه ا رشته ب یشغل  یسم شناس  یو عمل یدرس نظر - 1

   یمقطع کارشناس یو سموم رشته بهداشت حرفه ا  ییایمی کاربرد مواد ش یمنیدرس ا- 2

 ارشد   یمقطع کارشناس   طیها رشته بهداشت مح ندهیآاال  زی آنال در یدستگاه یروشها  یو عمل ینظر  درس- 3

   یمقطع کارشناس طیرشته بهداشت مح هیتجز ی میش  یملو ع یدرس نظر - 4
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   ی مقطع کارشناس طیرشته بهداشت مح یعموم ی میش  یو عمل یدرس نظر - 5

   یطع کارشناسمق  یرشته بهداشت حرفه ا   یعموم  یمیش یدرس نظر - 6

   یمقطع کارشناس  ی شگاهیرشته علوم آزما یعمل  یدرس سم شناس- 7

 ی تخصص  یمقطع دکتر یشناس  یباکتررشته  ی دستگاه زی آنال یدرس عمل- 8

 ی آموزش   ی رگاه ها کا   س ی ر وابق تد س 

 ن تا کنو  1387لرستان از سال  یدانشگاه علوم پزشک یراز  یاهی گ یداروها قاتیکارآموزان مرکز تحق   سیتدر-1

 1388ال  س استان لرستان در  یم بو ییدارو اهانیبا گ ییدر کارگاه آشنا س یو تدر یسخنران-2

 1387در سال ییدارو اهانیگ باتیترک ییاستخراج و شناسا  یبا روشها ییدر کارگاه آشنا س یو تدر یسخنران-3

 واحد خرم   یالماه آزاد اس،دانشگ  Note End یسد نرم افزار مهن یو کارگاه آموزش ناریدر سم س یو تدر یخنرانس -4

 1391باشگاه پژوهشگران جوان،  آباد،

 دانشگاه   ،یزشک راپ ی دانشکده پ یت علما یه یاعضا  ژهیتراع وثبت اخ کردیبا رو یفکر   تیمدرس کارگاه مالک- 5

 1399بهشت   یارد  23لرستان،  یم پزشک   علو

   ه،یدانشکده بهداشت و تغذ  یت علما یه یاعضا   ژهیراع وثبت اخت  کردیبا رو یفکر   تیمدرس کارگاه مالک- 6

 1399 ریلرستان، ت یعلوم پزشک دانشگاه

 1397  ،یراز یاهیگ یداروها  قاتیتحق مرکز   ،یفناور   ستیمدرس کارگاه ز- 7

   یدانشگاه علو م پزشک ،یدانشکده داروساز قاتیتحق  تهیکم ،ییدارو یه نانوفناورکارگا یعملمدرس بخش  -8

 1397  لرستان،

   یدانشگاه علوم پز شک یت علم    ایه  یاعضا  ژهیثبت ا ختراع و کردیبا رو یفکر تیمالک یاه مجاز مدرس کارگ- 10

 1399آذر  15  لرستان،

   یدانشگاه علوم پزشک ی ت علم   ایه  یاعضا  ژهیثبت اختراع و کردیبا رو یفکر تیمالک یمدرس کارگاه مجاز - 11

 1399 ید  06  لرستان،

   یدار ،یراپزشک یلرستان دانشکده پ یثبت اختراع، دانشگاه علوم پزشک کردیوبا ر یفکر تیمدرس کارگاه مالک- 12

 1400 بهشت

 1400آبان  ،یثبت اختراع و برند تجار کردیبا رو یفکر تیالکم  یمدرس کارگاه مجاز - 13

 1400و زمستانه مشترک با اداره کل آموزش و پرورش، آذر  زهییمدرس مدرسه پا- 14

 
 : تخصصی و دکتری    ای و دکتری حرفه   ی ارشد های دانشجویی مقطع کارشناس نامه   ه پایان مشاور راهنمایی و  

کمپوتا-1 ورمی  ن سثیر  و  آهکالانو ت  رنگیز  خصوصیات  برن  ت  فتوسهمورفولوژیکی،  و  زنت های  اسانسی    عملکرد 

 رزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، دانشکده کشاو(Dracocephalum moldavica) بادرشبو

سبررس  -2 اثر  قلبی علفی  کپسولهمیت  پاراکوات  در موش  کش  پز هاشده  علوم  دانشگاه  دانشکده ،  لرستان،  شکی 

 یط محاشت  بهد وه ، گرتشبهدا 



Curriculum Vitae (CV) 

Marzieh Rashidipour 

33 

 

تهیه    یبررس  -3 کوئرسیتین  هیدروژل  کیتوزانبر    هشداثر  پ  پایه  متیالسیون  میزان  موتر  روبر 

DNAMT1،DNAMT3A،DNAMT3B  پروتئ هوبیان  سلول  رده  در  آنها  های  سرطا ین  کبد)ای   HEPنی 

G2)بیوشیمی  ، گروهشکی لرستان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پز 

سم  -4 اثر  ش ت  وذرانان  تی باف  ت یبررسی  سنتز  م روی  آبشش  بر  خوشاریزه  گیاه  با  دایاهده  پ ،  علوم  زشکی  نشگاه 

 بهداشت محیط ، گروه داشتبه لرستان، دانشکده 

رروی تعدادی از پاتوژن  عصاره متانولی ریشه شیرین بیان ب قارچی    اهی اثر ضد باکتریایی و ضد بررسی آزمایشگ   -5

 دندانپزشکی ه نشکددا ان،لرست  ی، دانشگاه علوم پزشکدهانیهای شایع 

فرموالس  یررسب  -6 کش  انکپسوله  (.Quercus brantii L)  لوطب  ال گ  هعصار  ون یاثر  با  اختالالت    انتوزیده  بر 

و   تو  جادیا  یریادگی حافظه  انگل  توسط  گوندکسوپالسشده  در  Toxoplasma gondii)یما  ها (    ی موش 

BALB/c 
ر  ی فوس و دیازینون در موش های ن از کلرپیر  شیی ناقلب یت  بر سم  فظتی اسانس مرزه خوزستانیبررسی اثر محا  -7

 ده داروسازی شکلوم پزشکی لرستان، دانر، دانشگاه ع یستاو

ش های نر  از کلرپیری فوس و دیازینون در مول ناشی  مرزه خوزستانی بر آسیب طحا بررسی اثر محافظتی اسانس  -8

 سازی وزشکی لرستان، دانشکده دارویستار، دانشگاه علوم پ 

های  ش  فوس و دیازینون در مو   ی از کلرپیریناش  ی یوسانس مرزه خوزستانی بر سمیت کلمحافظتی ا  ثر سی ابرر  -9

 ن، دانشکده داروسازی ار، دانشگاه علوم پزشکی لرستانر ویست

و دیازینون در موش های    ر سمیت کبدی ناشی از کلرپیری فوسر محافظتی اسانس مرزه خوزستانی ب ررسی اثب  -10

 لرستان، دانشکده داروسازی  علوم پزشکیه نشگادا ار،ویست رن

دانشگاه علوم    ،تارسیدر موش رت نر و  نیندومتاسیااز    یده ناشمعول و امپرازول در زخم  اثر کارواکر  سهیاقم   -11

 دانشکده داروسازی رستان، پزشکی ل

گاه علوم  دانش  ،ستاروینر    موشدر  اسین  ت زخم معده ناشی از ایندوم  درمانی کارواکرول و امپرازول در  مقایسه اثر  -12

 ازی اروسده پزشکی لرستان، دانشکد

س  تهیه  -13 یک  خصوصیات  تعیین  دارورسانیسو  کرونتم  پایه  بر  وزیکوالر  نوین  پزشکی    ی  علوم  دانشگاه  اتر، 

 دانشکده داروسازی  لرستان،

ونیدین،  داروی بریمش  رهای رل  کنتن در  آسولفید/ ژالتین و کاربرد  ای هیدروژلی بر پایه مولیبدن دی  تهیه لنزه  -14

 شیمی دهدانشگاه لرستان، دانشک 

ا  -15 و  بررسی  اکسیدانی  آنتی  هوایمیکروبیال    ضدثرات  اندام  استاتی  اتیل  گیاهعصاره   Astragalus  ی 

adscendesداروسازی شگاه علوم پزشکی لرستان، دانشکده، دان 

اسانس  یبررس  -16 خوزستان  اثرات  آس  یمرزه  درشد  جادیا  ی بلق  بیدر  مواجهه  ا  ه  دلتامترثر  با  مزمن  ،  نیتحت 

 ، دانشکده داروسازی پزشکی لرستانلوم ع ه دانشگا

ب  از مواجهه تحت  ی ناش  ی ویکل  تیدر سم  یاسانس مرزه خوزستان  اثرات  یبررس  -17 ، دانشگاه  نیپرمتری ا سامزمن 

 ی لرستان، دانشکده داروسازی علوم پزشک
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خو  -18 مرزه  اسانس  اثر  کآس  بر  ستانی زمطالعه  از لییب  ناشی  دلتامترین  وی  با  مزمن  تحت  علوم    شگاهندا ،  تماس 

 ی ازلرستان، دانشکده داروسپزشکی 

،  مواجهه تحت مزمن با دلتامتریناشی از  تانی در برابر سمیت کبدی ناثر محافظتی اسانس مرزه خوزس  بررسی   -19

 ده داروسازی انشگاه علوم پزشکی لرستان، دانشکد

ت   -20 و  ناهساخت  حاخت نوسیه  ضداوار  ترکیب  خشک  ی  عالیم  شدت  کاهش  در  آزاد شم،  چی  التهاب   دانشگاه 

 ناسی گروه زیست ش، اسالمی واحد خرم آباد

 ،  Astragalus gossypinus ل استاتی ریشه گیاهاره اتییی و اثر آنتی اکسیدانی عصبررسی اثر ضد جهش زا -21

 ی لرستان، دانشکده داروساز دانشگاه علوم پزشکی

زایی    ضداثر  سی  برر  -22 عصاجهش  عصاره  اکسیدانی  آنتی  اثر  گی  یفرمکلرو  رهو   Astragalus اهریشه 

gossypinus  ، داروسازی  ه علوم پزشکی لرستان، دانشکدهدانشگا 

ض  -23 اثر  زبررسی  جهش  کد  عصاره  اکسیدانی  آنتی  اثر  و  هواییایی  اندام   Astragalus گیاه  لروفرمی 

gossypinus  ،  ه داروسازی ان، دانشکدستی لر زشکم په علوادانشگ 

 یایی در شرایط آزمایشگاهی،  ارچی کاندیدق  ریزه و آویشن بر عواملانس های خوشای اس چاربررسی اثر ضد ق  -24

 ه پزشکی دانشکد انشگاه علوم پزشکی لرستان،د

  یها ه  نموناز  ده  جدا ش  لوسیآسپرژ  ی بر عوامل قارچ  ی و نعناع فلفل  زه یخوشار  یانس ها اثر همزمان اس   ی بررس  -25

 کی دانشکده پزش تان،سلر دانشگاه علوم پزشکی  ،مارانیب ینیبال

پرمترین در  با سای   ده بر اثر مواجهه تحت مزمنتانی بر آسیب کبدی به وجود آمس مرزه خوزسانبررسی تاثیر اس  -26

 نشکده داروسازی ، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، داموش صحرایی نر ویستار

، سکان یآلب  دای کاند  یبر رو  نیوالما  ن روکتویپ  یآهن حاو  یسی( نانوذرات مغناطیفکبر)یقارچ  ضد  ریتاث  ی بررس  -27

  دندانپزشکی نشکدهلرستان، دا علوم پزشکی اهدانشگ

دم  -28 تعداد  بررسی  بر  تروکرده شبدر  به  مبتال  کودکان  در  ها  لرستان،  مبوسیتوپنی،  پالکت  پزشکی  دانشگاه علوم 

 (ال اطفیدنت زر) پزشکی نشکدهدا

،  ییرادرد و التهاب در موش صح   رات ییبر تغ  دی اس  کی گال  یوزومین  ونیفرموالس  یمصرف خوراک  ریتاث  ی ررسب  -29

 )راهنمای دوم( پزشکی نشکدهعلوم پزشکی لرستان، دا دانشگاه

انگل  ریتاث  ی ررسب  -30 پا  مول یت   ی حاو  تی نانوکامپوز  ی ضد  رو  توزان یک  هیبا    تس یک  یها   پروتواسکولکس   یبر 

 نشکده داروسازی ن، دارستا، دانشگاه علوم پزشکی لex vivoو  in vitro طیادر شر  دیات دیه

ا نانوذره سبز  با استفاده از کربن فعال چوب بلوط پوشش داده شده ب  یاز محلول آب  روکاتکول ی حذف پ  ی بررس  -31

 بهداشت  نشکدهن، داه علوم پزشکی لرستادانشگا، ومینیآلوم

، یحاد در مدل موش   سیوزتوکسوپالسم  یبر رو  توزانیک  هی با پا  مول یت   تیوزنانو کامپ   یالکسیاثر پروف  یبررس    -32

 نشکده داروسازی ن، دارستادانشگاه علوم پزشکی ل 

-یسکمیاز ا  یناش  هیکل  یافت ب  اتعیضا  بر مهار  شنیبا عسل آو  یماندر  شی پ  ر یتاث:  یان نامهناظر اخالقی طرح پا  -32

  پزشکینشکده ن، داستالر لوم پزشکی گاه عدانشت، در ر  یویکل وژنیپرف یر
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   زشی:و شرکت در کارگاههای آم 

 ، دانشگاه علوم پزشکی لرستان1386مقدماتی، اه روش تحقیق  کارگ-1

گاه علوم پزشکی  انش، د1386یی،  ثره گیاهان داروالیز ترکیبات مونهای نوین استخراج و آه آشنایی با روشکارگا-2

 ان رستل

 انشکی لرست م پزو، دانشگاه علOne note ،1387و نرم افزار  Prismار آماری م افزا نرکارگاه آشنایی ب-3

 م پزشکی لرستان ، دانشگاه علو 1387وش تحقیق در علوم بالینی و مقاله نویسی پیشرفته، کارگاه ر-4

 ن علوم پزشکی لرستااه  ، دانشگ1387تی با طب سنتی،  اه آشنایی مقدما گکار-5

 علوم پزشکی لرستان  هگا، دانش1387اتی، مقدمارگاه مقاله نویسی  ک-6

 رستان ، دانشگاه علوم پزشکی ل1387ها، تان و کاربردهای آنومی استان لرسدارویی بهان ا کارگاه آشنایی با گی-7

 شکی لرستان دانشگاه علوم پز  ،1387خالق در پژوهش، کارگاه ا-8

 تان گاه علوم پزشکی لرسنشدا  ،1387ر اینترنت، د  Search  رگاهکا-9

 وم پزشکی لرستان ، دانشگاه عل1387رویی،ن دااشناسایی ترکیبات گیاههای استخراج و ا روشبی رگاه آشنایکا-10

 تان علوم پزشکی لرس  ، دانشگاه1388،  اهتان و کاربردهای آنی بومی استان لرسکارگاه آشنایی با گیاهان داروی-11

 ن است م پزشکی لره علو نشگا، دا1388پیشرفته،  سینویآشنایی با مقاله اه کارگ-12

 ، دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1388آنها، و کاربردهای  ن لرستاناستا ا گیاهان دارویی بومیکارگاه آشنایی ب-13

ب  کارگاه-14  آشنایی  وآموزشی  اندازی  راه  مراحل  سیستم    ا  با  علو دانش  ،Power Lab  ،1388کار  پگاه  زشکی  م 

 لرستان 

 ه علوم پزشکی لرستاناشگ، دانSPSS، 1388زار  ه آشنایی با نرم اف گاکار  -15

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  ،End note  ،1388افزار  نرم   کارگاه آشنایی با  -16

د-17 با  آشنایی  محققینکارگاه  زمی  ستاوردهای  در  لرستان  داروییناستان  گیاهان  دانشگاه1388،  ه  پزشکیعلو   ،    م 

 ستان لر

 کی لرستانش پز شگاه علوم  ، دان1389با نانوتکنولوژی،  ییشناکارگاه آ-18

 ی لرستان لوم پزشکاه ع گ، دانش1389طب فشاری، کارگاه -19

 ، دانشگاه علوم پزشکی لرستان1389کارگاه طب سوزنی،   -20

 ستانه علوم پزشکی لر ا، دانشگ1389درمانی،   کارگاه رایحه-21

 تانگاه علوم پزشکی لرسنشدا ،1389ی در یوگا، نفسهای ت کتکنیکارگاه -22

 علوم پزشکی لرستان  ، دانشگاهRelaxation   ،1389کارگاه    -23

آموکا  -24 توانمند سرگاه  نویسی،زشی  مقاله  و  تحقیق  عل 1389ازی روش  بسیج  فنا، سازمان  و  پژوهشی  وری  می، 

 ستان علیه السالم لر ل سپاه حضرت ابالفض

 ن رستانشگاه علوم پزشکی لدا، 1389نوهیستوشیمی، ایمایی با آشن  کارگاه  -25

 م آبادخر  خبگانو ن ن، باشگاه پژوهشگرا1390کتابخانه دیجیتال،  شوز کارگاه آم  -26
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 دی شاپور اهوازاه علوم پزشکی جن، دانشگ1390رگاه کارآزمایی بالینی داروهای گیاهی،  کا  -27

 م آبادخر  انو نخبگ  گران جوانوهششگاه پژ، با 1390ر اینترنت،  رگاه جست و جو داک  -28

 آباد خرم نو نخبگا وهشگران جوان، باشگاه پژ1390اهی، ف ش له به صورته مقاارائ کارگاه   -29

 ، باشگاه پژوهشگران جوان بروجرد1390،تحقیقکارگاه روش    -30

 خرم آباد  و نخبگان  ن جوانا، باشگاه پژوهشگر 1390گاه روش تحقیق ،  کار  -31

 ستان ی لردانشگاه علوم پزشک ،PCR   ،1390ا روش های ی به آشنایارگاک  -32

 باد خرم آ نخبگان و ن جوانشگراه، باشگاه پژوSPSS ،1390نایی با نرم افزار  شآ کارگاه  -33

 ادب خرم آ و نخبگان جوان باشگاه پژوهشگران، 1390کارگاه ارائه مقاله به صورت پوستر،    -34

 علوم پزشکی لرستان  اهنشگ ، دا1390سرطانی،   هایت سلول ی کششنایی با روش ها کارگاه آ  -35

خرم  و نخبگان  ان  پژوهشگران جو  ، باشگاه1390  لوازم آزمایشگاهی،و    ی الکترونیک  هایمهارت  بااه آشنایی  کارگ   -36

 آباد

 خرم آباد  گانبو نخ پژوهشگران جوان  ، باشگاه1390، سیمقاله نویسی به زبان فار  -37

 د خرم آبا  اننخبگ و اناشگاه پژوهشگران جوب ،1391م افزار متلب، نر  نایی باه آششرکت در کارگا  -38

 خرم آباد  بگانو نخ وانان جر، باشگاه پژوهشگ 1391 کارگاه روش تحقیق،  -39

 خرم آباد و نخبگان انگاه پژوهشگران جو، باش1391کارگاه ارائه مقاله به صورت شفاهی،   -40

 رستان  تان لی اسش و پژوهش استانداروز آم دفتر، 1391ادبی، قت  شی و سرپژوه، انتشار نتایج  مقاله نویسی  -41

افزار  شآ  -42 نرم  با  آ  GISنایی  کاربرد  علوو  در  مکشا   م ن  و  طبیعی،  ورزی  پژوهش    ، 1391نابع  و  آموزش  دفتر 

 استانداری استان لرستان  

 باد ن خرم آخبگاهشگران جوان و ن، باشگاه پژوSPSS ،1392با نرم افزار   کارگاه آشنایی-43

 ان خرم آباد گخبن جوان و نهشگراپژو ، باشگاه1392ویسی، ن  زال کارگاه پروپو-44

 ان دانشگاه لرست ،1392ی، علم م سه آشنایی با ژورنالیکارگا-45

 ستان اه علوم پزشکی لر دانشگ ، FT-IR ،1393کارگاه آشنایی با دستگاه -46

 ن گاه صنعتی اصفها، دانش1392تراع،خکارگاه ثبت ا-47

 اصفهاننعتی اه صدانشگ ،1392  نانو، ریناوح کسب و کار در فطر کارگاه-48

 کی لرستان علوم پزشگاه ش، دان1393  کیت معنوی،گاه تجاری سازی و مال رکا-49

 د اجوان و نخبگان خرم آباشگاه پژوهشگران ، ب1393پیشرفته،   SPSSکارگاه آشنایی با نرم افزار  -50

 ، تهران 1393ی کوثر،لملل، موسسه بین اLaTeXکارگاه -51

آ  ربوطاطرات و چالش های م مخاه  کارگ-52 ایرا   درها  الیندهبه  وری  فنا  ونی، ستاد توسعه علوم  سبد غذایی جامعه 

 تهران ،1393ب سنتی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ان دارویی و طگیاه

و  ی  رویفناوری گیاهان داو    عه علوم توس  خارج کشور، ستادجاری در داخل و  تثبت اختراع و عالمت    کارگاه-53

 ، تهران 1393هوری،  مج اوری ریاستو فن  علمیطب سنتی، معاونت  
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با فر-54 تعیتشکیل و  یند  اکارگاه آشنایی  بنیان و حمایت آنین صالحیت شرکتارزیابی و  از طهای دانش  ریق  ها 

توسصندوق شکوفای نوآوری، ستاد  فناوریعی و  و  دارویی    ه علوم  فناورمعاسنتی،    و طبگیاهان  و  ی  ونت علمی 

 هران، ت 1393ست جمهوری، یار

 نم پزشکی لرستا شگاه علو دان ،1394(،  Vectorافزار  با طراحی پرایمر )نرم ییارگاه آشناک -54

 لرستانشگاه علوم پزشکی ، دانLatex ،1394کارگاه آشنایی با نرم افزار  -55

 و نخبگان خرم آباد ن  جوااشگاه پژوهشگران ، ب1394ی، ولوژی اطالعات و تکنشی کاربرد فناورز کارگاه آمو-56

 نگاه علوم پزشکی لرستا، دانش1394ترن بالت، سو آشنایی با ارگاهک -57

 شکی لرستان ، دانشگاه علوم پز1394و الکتروفورز،   RNA ،PCRراج  شنایی با استخ کارگاه آ-58

 ان رستگاه علوم پزشکی لانش، د1394می،  ی چاپ مقاالت علورنال مناسب برا ژرگاه روش های انتخاب  کا-59

 رستان کی لشالمت دانشگاه علوم پز ، مرکز رشد فناوری س1395ت اختراع، و ثب فکریکارگاه مالکیت  -60

آشنای-61 بنیان،  کارگاه  دانش  های  شرکت  مفاهیم  و  قوانین  با  فناوری  ،  1395ی  رشد  علوم  مرکز  دانشگاه  سالمت 

 شکی لرستان زپ

 اد گان خرم آبو نخب وان باشگاه پژوهشگران ج، 1395، و شبکه عصبی بمتلافزار    نرم ارگاه آشنایی باک -62

 نخبگان خرم آباد شگران جوان و گاه پژوهباش ،1395نرم افزار اکسل، کارگاه آشنایی با -63

 پزشکی لرستان  ی سالمت دانشگاه علوم، مرکز رشد فناور1395کارگاه از ایده تا بازار، -64

 تان ی لرسپزشکالمت دانشگاه علوم س  وری، مرکز رشد فنا1395 و کار، کسب  هایکارگاه روش-65

 وم پزشکی لرستان مت دانشگاه علاوری سالد فن ش، مرکز ر 1397معنوی،   ثبت اختراع و مالکیت هگاکار-66

 ی لرستان نشگاه علوم پزشکاز رشد فناوری سالمت د ، مرک 1397صنعتی، کارگاه ثبت عالئم تجاری و طرح -67

 ان نشگاه لرست، دا1397 ها،ی در آزمایشگاهرمج جطیف سن -افی گازیوگر کرومات  رگاهکا  -68

 و آموزش پزشکی هداشت، درمان وزارت ب ،1397یت فکری و ثبت پتنت، دوره آموزشی مالک -69

 ن گاه علوم پزشکی لرستادانش، 1397وهشی، کارگاه اخالق در انتشار آثار پژ  -70

ت ، مرک1398نکراس،  پا  هانس ازنگرجداسازی جزایرال   کارگاه روش  -71 ه شهید  انشگاسم دیقات غدد و متابولیحق ز 

 تیبهش

 رستان پزشکی ل  علوم  دانشگاه، HPLC ،1398 کارگاه آشنایی با  -72

 لوم پزشکی لرستان دانشگاه ع ، Prezi ،1398گاه اصول کار با نرم افزار کار  -73

 تراعات کشور اخ اره ثبت، اد1398ین المللی،  ختراعات ملی و باکارگاه ارزیابی   -74

 1399یر ت 30، های دانش پژوهیت لیندسازی فعاو مستریس ه آنالین طراحی، تد گاکار  -75

 1399تیر  24، یس پیشرفتهروش تدر الیننکارگاه آ -76

 1399یر ت 8، یحی( سامانه نویدهای تشرن )آزمونکارگاه مجازی؛ آموزش ماژول خودآزمو  -77

 1399تیر    15،  ازی(مج   مون هاید)آززش سامانه فرادیآمو -78

 1399هریور ش 26  ،وضعیت فعلی اقتصادی الزامات برون رفت از عضواتید با مو ی اسش یاندنشست همشرکت در  -79

 1399شهریور  27کنترل بیماری، : اپیدمیولوژی و سیاست های 19ر وبینار علمی کووید شرکت د -80
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  1399مهر  1تی، یعشر  ی بیمارستان دکتروزشاونت آم، معدر شرایط کرونا ه اخالقی پزشکانفوظی -81

 1399مهر  STATA ،3افزار فاده از نرممنقطع با است یزمان یاهیطالعات سرم لیلتح -82

مهر    8هران،  تدانشگاه علوم پزشکی    مایی های بالینی،شست های اخالق در پژوهش: نشست دوم، اخالق در کارآزسلسه ن  -83

1399 

مهر   7شکی لرستان،   زپ  نشگاه علومدا،  یسه اموس  یو اعتباربخش  ی خصت شو صفحا  یادار  ونی ماسبا اتو   ییناآشکارگاه    -84

1399 

انههفتمین نشست    -85 اسام  با عنوان  دیشی  اندیشیتید  دفتر هم  اجتماعی،  زندگی فردی و  در  امید  مهر   8دانشگاه،    نقش 

1399 

ع  مت د  سال  کده آینده پژوهی درهشپژوفورماتیک پزشکی،  ان   تحقیقاترکز  سطح مقدماتی(، مالیز )تعاریف و  نکارگاه متاآ  -85

 1399مهر  9 پ کرمان،

 1399مهر  9 زشکی لرستان، ه علوم پنشگاااعتباربخشی آموزشی، دکارگاه  -86

 1399مهر  28،  روسیرونا وک لیتحلبا موضوع   ستاناستان لر یشگاههااستادان دان یشیهم اند ینشست مجاز -87

 99مهر  30باغ   قرهمناقشه  یرسبر -88

 99آبان  5نها«  آ یریگیپد و  اآبخرم هیحوزه انتخابمسائل و مشکالت  لیحلت» با عنوان: تاداناس  یمجاز یشیاندلسه همج -89

 1399مهر  Mendeley ،22منابع  ت یریآموزش نرم افزار مد -90

 99 آبان 2لغایت ر مه 30، یشناخت  یها یاوروم و فن ه علو ستاد توسع مادی، نNIHبا فرمت  یسیو پروپوزال نو  یاحطر -91

 1399آبان  11، 19 دیکوو یدمیها در اپ هادد  ت یریمد یلش هاچا -92

 1399مهر  14، اهواز و لرستان یدانشگاه علوم پزشک دیاسات، یدت آموزش مجارکوتاه م دوره -93
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 مختلف از جمله: جام آزمایشات  ی ان ی انا تو و    در آزمایشگاه ایی با دستگاههای موجود  آشن 

 ( HPLCباال )ارایی افی مایع با کگاه کروماتوگر دست 

 (GC-Mass/FID/NPDو شعله ) ج جرمیف سن وماتوگرافی گازی کوپل شده با طی کردستگاه 

 ه یون کروماتوگرافی دستگا

 ( ی یا طبیعیمیایشیی )تخلیص مواد نتوس  وگرافیرومات ک

 افیتی عله و کوره گر ( شAASی)تمب اکتروسکوپی جذ اسپ  دستگاه 

 ( FT-IRنج زیر قرمز ) دستگاه طیف س 

 (UV-VISروفتومتر )اسپکت  دستگاه

   IMSستگاهد

 دستگاه فریزدرایر 

 قطیر در خال()ت  اریه رتدستگا

 ر اه پالریمتدستگ

 دستگاه دانسیتومتر 

 ر ت ومکت ه رفرادستگا

 بیوشیمیایی(  رهایگیری فاکتو)اندازه یزردستگاه اتوآناال 

 تئین ها( ی و اندازه گیری پرو )شناسای وفورزلکترااه تگدس

 ا( ه  ندازه گیری هورمون)ا یزااه گاما و اال دستگ

 دستگاه میکروسکوپ و لوپ 

 داروها  ریررسی پایداو ب و کنترل کیفی  یناتور ژرم دستگاه

وگرافی  ومات رز ک ا ادهبا استف هانره آلف و تخلیص مواد موثمخت هایگیاهی به روش ای ه  عصاره انس واستخراج اس 

 ستونی 

،  Gussian، Chem office ،IsIs ،Mercuryشیمی مثل بط با کامپیوتری مرت رم افزار های آشنایی با برخی از ن

ACDlab ، Minitab ،Matlab ،Design expert 

 قیاس آزمایشگاهی  در م  هارموالسیون آنف  یاحطرو  نولسیو ، ام، ژل کرم ،خت پمادسا

م لقا زخمانند ا  زالو  و  موش صحرایی()  یشگاهی از جمله رتحیوانات آزما  روی  یقاتقیتح  مدل هایبرخی  جام  ان

یت و دارورسانی  مسمومتگی،  ایجاد سوخ  ود آن،سی بهببرر   القا التهاب در مفصل، ایجاد زخم و،  معده و جراحی آن

 .. و . نجنیه  العحیوانات و مطدر  ، مدل باروری، چشمغزم ه،ریقی، ایسکمی کلیزت  و خوراکی اقی،استنش

فاکتو بافسنجش  بیوشیمیایی  از جم  های گیاهی وترهای  اکسیدانی،له ظرفجانوری  آنتی  نجش پروتئین کل،  س  یت 

عی  روبی ترکیبات طبیکمی د  الیت ضسی فعها، برر ها، رنگدانهگیری آنزیماندازه  نامحلول،  حلول وای مگیری قنده اندازه

باکت   و گیری  ندازهانه داروها، اگیری همزمان و جداگ اندازه  هاارچو ق   یمنفم  گر   ای گرم مثبت،ه ریسنتتیک بر روی 
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ها،  نینجش آنتوسیای گیاهان مانند سنشیمیایفیتوهای  آرایشی و بهداشتی، انجام تستی  ها ود در نمونهموجکیبات  تر

  ها و ...ئیدات فنولیک، ترپنو بکیتر ها، دالوئی ها، آلکتانن

با آزمایشگ مدل   آشنایی  طبیعی  موادمحیطی  ت  سمی  یررسب  اهیهای  و  جم  صناعی  ژنوتوکاز  مدل  سیسیته، له 

یمیایی، های بیوشمنوهیستوشیمی، آنزیت، ایمبال  داران، سینتیک شیمیایی، وسترنهرهم  سیتوتوکسیسیته،   ه،کسیسیتاکوتو

 و ...  س رتگرهانس از پانکرانال یر زی جزاجداسا، بافت شناسی

 قرب و زالو از جمله رت، ع  اهیگایشزمت آار با حیواناک ول آشنایی با اص

 لیههای اوو کمک  امداد اصول با آشنایی  

 : پژوهشی یق  عال 

   لوژی، نانوتکنوویژه کروماتوگرافیبه یه تجز  شیمی، محیط سم شناسیهای مرتبط با  ه پروژ 


