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سٌتس دٍ هطتق جذیذ تیَاکریذیي ٍ  1

هقبیسِ کبرآیی بیَلَشیکی آى ّب در 
invitro 

 هٌبًیدکتر رضب 

 پرٍفسَر ببرة

 پرٍفسَر ضبرپل
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1369 

1991 

تْیِ فرآٍردُ ّبی آکریذیٌیک ٍ  2

 in vitroاثرات بیَلَشیکی آًْب در 

 دکتر رضب هٌبًی

 پرٍفسَر ببرة
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3 In vitro Antifugal Activity of Iranin 
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 طرح ّبی پصٍّطی: -7

 هحل اجراء سبل پبیبى سبل ضرٍع ّوکبراى عٌَاى طرح ردیف

1 

بررسی اثرات سیتَتَکسیتی دارٍّبی 

ABC  بر رٍی سلَل ّبی سرطبًی

K562  سلَل ّبی ًرهبل ،V79 ،

هیگَی آة ضَر ٍ هطبلعِ هَتبشًیستی 

 ,invivoآى بب استفبدُ از تست ایوس)

invitro) 

دکتر پرٍیي ًَح ًصاد 

 دکتر ضیبیی
 1371 

حقیقبت هرکس ت

دارٍ -دارٍیی

 -پخص کرج

 تْراى

2 

 (Propolisتبثیر عصبرُ الکلی برُ هَم)

در هوبًعت از رضذ ٍ فعبلیت در 

 invitroّبی بیوبری زا در  هبتَفیت

 هحوذ علی ضیبء

 هحسي هحوَدی
 1387 

داًطگبُ آزاد 

اسالهی ٍاحذ 

 خَراسگبى

هرکس آهَزش ٍ 

تحقیقبت بْذاضتی 

 اصفْبى

3 

هقبیسِ تبثیر پرٍپَلیس بب دارٍی 

کتَکرًبزٍل، گریسئَفَلَیي در بْبَد 

ضبیعبت ًبضی از درهبتَفیتْبی بیوبریسا 

 در حیَاًبت آزهبیطگبّی 

 هحوذ علی ضیبء

 هبزیبر هٌطئی
 

1388 

توذیذ تب 

هردادهبُ 

89 

داًطگبُ آزاد 

اسالهی ٍاحذ 

 خَراسگبى

هرکس آهَزش ٍ 

تحقیقبت بْذاضتی 

 اصفْبى

 لیست کتبة ّبی ارائِ ضذُ : -8

ترجو تبلیف ّوکبراى عٌَاى کتبة ردیف

ُ 

 ًبضر سبل چبپ

دارٍّبی  1

اٍرشاًس پیص 

 بیوبرستبًی

   1393  هعبًٍت پصٍّطی داًطگبُ آزاد اسالهی

 ٍاحذ اصفْبى )خَراسگبى(، 
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 هقبالت ارائِ ضذُ در ّوبیص ّب: -9

 سبل هحل ًبم ّوبیص ّوکبراى عٌَاى هقبلِ ردیف

1 
بعضی از قسوت ّبی هقبالت 

 هٌتطر ضذُ در هجالت
 پرٍفسَر ببرة

دٍهیي سوپَزیَم بیي 

 الوللی ضیوی درهبًی
 1367 لْستبى

 پرٍفسَر ببرة ارائِ رسبلِ بِ صَرت پَستر 2
چْبردّویي تجوع بیي 

 الوللی ضیوی درهبًی
 1367 استراسبَرگ

3 
گریس هیکرٍة ّب از آًتی 

 بیَتیک ّب
 ّفتِ پصٍّص ............

داًطگبُ آزاد اسالهی 

 ٍاحذ خَراسگبى
1382 

4 
هطبرکت هبتالیبى بِ استئَپرٍز 

 در هراقبت از خَد
............ 

دٍهیي ّوبیص سراسری 

، هطبرکت ، هذدجَ

 سالهتی

داًطگبُ آزاد اسالهی 

 ٍاحذ خَراسگبى
 1383آرر 

 ............. درهبى دارٍئی آسن 5
ّوبیص علوی تبزُ ّبی 

 ری ٍ هبهبییپرستب

داًطگبُ آزاد اسالهی 

 ٍاحذ خَراسگبى
 1384آرر 

 ............. دیببت ضیریي در حبهلگی 6
دٍهیي ّوبیص تبزُ ّبی 

 پرستبری ٍ هبهبیی

داًطگبُ آزاد اسالهی 

 ٍاحذ خَراسگبى
 85آرر 

7 

درهبى هسوَهیت ّبی ضبیع ٍ 

عَارض ًبخَاستِ دارٍئی در 

 ایراى

............. 
ّوبیص تبزُ ّبی دٍهیي 

 پرستبری ٍ هبهبیی

داًطگبُ آزاد اسالهی 

 ٍاحذ خَراسگبى
 85آرر 

 ............. اختالل بیص فعبلی در کَدکبى 8
ّبی  ّوبیص تبزُ سَهیي

  پرستبری ٍ هبهبیی

داًطگبُ آزاد اسالهی 

 ٍاحذ خَراسگبى
 86آرر

 هحوذ علی ضیبء صرع ٍ حبهلگی 9

سَهیي ّوبیص  

ٍ ّبی پرستبری  تبزُ

 هبهبیی

داًطگبُ آزاد اسالهی 

 ٍاحذ خَراسگبى
 86آرر 

11 

عصبرُ الکلی برُ بررسی تبثیر 

هَم)پرٍپَلیس(حبصل از 

  کٌذٍّبی زًبَر عسل

 

ضطویي ّوبیص 

سراسری ٍ اٍلیي کٌگرُ 

هٌطقِ ای ٍ اًگل ضٌبسی 

ٍ بیوبری ّبی اًگلی 

ًبًَم در ضرایط 

 آزهبیطگبّی

 کرج هَسسِ رازی

ّفتن تب 

ًْن خرداد 

 87هبُ 

11 
هحبسببت تَاًوٌذسبزی 

 رادرئی پرستبراى 

 عببذیحیذرعلی 

 رضب قَی هحوذ 

هلی پصٍّص  ّوبیص 

ّبی کبربردی در ارتقبء 

 سالهوت 

آزاد اسالهی داًطگبُ 

 ٍاحذ خَراسگبى 

ضطن 

ٍّفتن آرر 

1392 
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 سبیر فعبلیت ّبی پصٍّطی:

 تسلط بِ زببى ّبی اًگلیسی ٍ فراًسَی


