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مقاالت كامل  ISCو علمي پژوهشي در مجالت معتبر داخلي مورد تاييد وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکي  ،وزارت
علوم تحقيقات و فناوري و دانشگاه آزاد اسالمي
 -1تاثیر  TRHو آنالوگ آن و میانكنش با سیستم هاي نورترانسمیتري كولینرژيك بر محور  HPAدر موش صحرايي نر بالغ  .مجله علمي پژوهشي علوم پايه واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد
اسالمي سال هشتم ،شماره 92و ،03پايیز و زمستان  ،77صفحات ( . 9112-9192نويسنده مقاله ) .
 -9ارزيابي اثرات ضد دردي اژنول با استفاده از تست فرمالین  .مجله علمي پژوهشي دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران دوره شانزدهم ،شماره يك ،سال  ،1039صفحات 21-27
 -0تاثیر كوتريموكسازول بر رفتارهاي جنسي و تغییرات هورمون تستوسترون در موش صحرايي نر بالغ  .مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان سال دوازدهم،
شماره  ،62بهار  ،30صفحات  (2-11نويسنده مقاله ) .
 -6تاثیر داروي  selegilineبر محور هیپوفیز گناد و تغییرات بافتي بیضه در موش صحرائي نر مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان سال دوازدهم،شماره،1
بهار ،1036شماره مسلسل،02صفحات ( 23-29نويسنده مقاله ) .
 -2تاثیر ب روموكريپتین مسیالت بر رفتارهاي جنسي و تغییرات هورمون تستوسترون در موش صحرايي نر بالغ  .مجله علوم پايه واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمي ويژه نامة زيست شناسي
سالپانزدهم ،شماره  ،23/1زمستان  ،1036صفحات  ( 212-297نويسنده مقاله ) .
 -2تاثیر عصاره الكلي زيرة سبز بر میزان هورمون تستوسترون و اثرات ضد باروري آن  .مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان دوره سیزدهم،شماره ،2بهار
 ، 1036صفحات 3-10
 -7تاثیر روي بر غلظت هورمونهاي تیروئیدي و آنزيم هاي كبدي در موش هاي صحرايي نر بالغ  .مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان دوره سیزدهم ،شماره
 ،21تابستان  ،1036صفحات  (7-19نويسنده مقاله ) .
 -3تاثیر  L-NAMEبر القاء ضد دردي مرفین در تست فرمالین  .مجله علمي پژوهشي دانشگاه علومپزشكي و خدمات بهداشتي كرمان دوره سیزدهم ،شماره  ،1زمستان  ،1036صفحات (92-02
نويسنده مقاله ) .
 -2تاثیر مقادير مختلف اكسي توسین به تنهايي و همراه با آگونیست آلفا يك آدرنرژيك بر رفتارهاي جنسي در موش صحرايي نر بالغ  .مجله علمي پژوهشي زيست شناسي ايران جلد  93شماره 0
پايیز  1032صفحات  (922-972نويسنده مقاله ) .
-13تا ثیر داروي فلووكسا مین بر میزان هورمون تستوسترون FSH,LHو تغییرات بافت بیضه در موش صحرائي  .فصلنامه علمي پژوهشي فیض دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي كاشان
دوره دهم شماره  6زمستان  (32نويسنده مقاله ) .
 -11تاثیر داروي تامسولوزين بر غلظت سرمي تستوسترون و گونادوتروپین در موش صحرايي نر .مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني رفسنجان دوره  2شماره  1بهار
 1032صفحات  (1-2نويسنده مقاله ) .
 -19سرواپیدمیولوژي عفونت ويروس 1پشیتنبار در بین گروهي از دانشجويان بدون عالمت دانشگاه ازاد واحد كازرون  .مجله پزشكي هرمزگان – فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
درماني هرمزگان سال دهم /شماره/9تابستان  1032صفحات 121-122
 -10تاثیر عصاره الكلي چمچمه خرما بر تغییرات بافتي بیضه و میزان هورمونهاي  LH,FSHو تستوسترون در موش صحرايي نر مجله علمي پژوهشي علوم پزشكي ايران دانشگاه علوم پزشكي مشهد
جلد  2شماره  6پیاپي  09زمستان  32صفحات  (922-971نويسنده مقاله ) .
 -16تاثیر اسپیرونوالكتون بر میزان هورمونهاي  LH,FSHو تستوسترون و دي هیدروتستوسترون و اسپرماتوژنز در موش صحرايي مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
درماني اردبیل دوره هفتم شماره اول بهار 1032صفحات  (29-23نويسنده مقاله ) .
 -12اثرات داروي فیناسترايد بر تغییرات بافتي بیضه و فرايند اسپرماتوژنز در موش صحرايي فصلنامه پزشكي باروري و ناباروري دوره هشتم شماره دوم تابستان 32صفحات 199-197
 -12تاثیر تجربي هیپرتیروئیديسم و هیپوتیروئیديسم بر غلظت آنزيم هاي  ALP ، ALT ، ASTو پروتئین هاي سرم در موش هاي صحرايي نر بالغ فصلنامه زيست شناسي جانوري دانشگاه آزاد
اسالمي واحد دامغان پیش شماره دوم بهار 1032صفحات  (02-62نويسنده مقاله ) .
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 -17تاثیر داروي ستیريزين برروي غلظت  LH,FSHو تستو سترون و تغییرات بافتي بیضه موش صحرايي فصلنامه علمي پژوهشي فیض دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي كاشان دوره
يازدهم شماره  0پايیز 1032
 -13تاثیر داروي " " Busulfanبرمیزان هورمونهاي گنادوتروپین و تستوسترون و اسپرماتوژنز در موش صحرايي فصلنامه زيست شناسي جانوري دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان پیش شماره
سوم تابستان 32صفحات  ( 62-62نويسنده مقاله ) .
 -12تاثیر خوراكي سرب بر غلظت هورمونهاي تیرويیدي و آنزيمهاي كبدي در موش صحرايي نر بالغ مجله پزشكي هرمزگان – فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان
سال يازدهم  /شماره دوم تابستان 32صفحات  (112-193نويسنده مقاله ) .
 -93تاثیر عصاره آبي دانه شنبلیله ) (Trigonella-foenum gracumبر تغییرات هورمون تستوسترون و اسپرماتوژنزدر موش صحرايي فصلنامه علمي پژوهشي گیاهان دارويي فصلنامه گیاهان
داروئي سال هفتم شماره بیست و پنجم زمستان  32صفحات  (19-93نويسنده مقاله ) .
 -91بررسي اثرات عصاره الكلي هسته خرما بر غلظت گلوكز و چربي خون در موش هاي صحرايي ديابتي نر مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي كردستان سال دوازدهم شماره 6زمستان
32صفحات  (3-12نويسنده مقاله ) .
 -99اثر ضد دردي عصاره الكلي برگ گردو بر بي دردي القاء شده بوسیله مرفین با استفاده از تست فرمالین فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي واحد پزشكي تهران دوره  13شماره  9پي در
پي  29تابستان 37صفحه  (32-23نويسنده مقاله ) .
 -90اثر ضد دردي و ضد التهابي عصاره الكلي گیاه بیلهر) (Dorema – auchreiبا استفاده از تست فرمالین و مدل كاراژينان در موش صحرايي نر مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و
خدمات بهداشتي درماني رفسنجان دوره هفتم شماره سوم پايیز  37صفحه  (122-179نويسنده مقاله ).
 -96تاثیر داروي كوتريموكسازول بر شاخص هاي هماتولوژيك در موش صحرائي نر فصلنامه تخصصي علوم زيستي دانشگاه آزاد اسالمي واحد زنجان سال اول پیش شماره  0بهار 1037صفحات -03
 (92نويسنده مقاله ) .
 -92تاثیرعصاره الكلي گیاه بیلهر( ) Doremaaucheriبر روي شاخص هاي هماتولوژيك درم وش صحرايي نر مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان دورهي
 ,12شمارهي  ,29بهار  ,1037صفـحات  92تا  (03نويسنده مقاله ) .
 -92تاثیر كوتريموكسازول بر شاخص هاي هماتولوژيك در موش صحرايي نر مجله يافته فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان دوره يازدهم شماره  9تابستان  33مسلسل 63
صفحات  ( 00-69نويسنده مقاله ) .
 -97اثرات ضددردي عصاره آبي-الكلي برگ گیاه پونه ( )Mentha pulegiumبااستفاده ازتست فرمالین درموش صحرايي مجله دانشگاه علوم پزشكي شهر كرد ويزه نامه طب تكمیلي زمستان 37
صفحه  (7-19نويسنده مقاله ) .
 -93بررسي اثرات عصاره آبي-الكلي برگ گیاه پونه ( )Mentha pulegiumبرروي فاكتورهاي عملكردي كبد در موش صحرايي نر فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
درماني سبزوار دوره /12شماره /9تابستان  37شماره مسلسل  63صفحه  (70-31نويسنده مقاله ) .
 -92تاثیر قرصهاي اكستازي بر محور هیپوفیز – گناد و اسپرماتوژنز در موشهاي صحرائي نر بالغ مجله علمي پژوهشي طبیب شرق دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان دوره 13
شماره  0پايیز 37صفحه 937-913
 -03اثرات داروي اسپیرونوالكتون روي هورمون هاي محور هیپوفیز – گناد در موشهاي صحرايي ماده فصلنامه علمي پژوهشي باروري و ناباروري بهار  33صفحات 12-96
 -01بررسي اثر ضد التهابي داروي سديم والپروات با استفاده از مدل كاراژينان در موش صحرايي نر مجله علمي پژوهشي ارمغان دانش دانشگاه علوم پزشكي ياسوج دوره  10شماره 0و 6پايیز و
زمستان 37شماره پي در پي صفحه 1تا10
 -09تاثیر الموتري ژين بر ضد دردي القاءشده بوسیله مرفین با استفاده ازتست فرمالین در موش صحرايي نر فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار دوره
 /12شماره /9تابستان  ( 1033نويسنده مقاله ) .
 -00تاثیر داروي كابرگولین بر میزان هورمونهاي محور هیپوفیز –تیروئید )  (TSH,T4,T3در موش صحرايي نر بالغ فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي واحد پزشكي تهران دوره  93شماره
 0پائیز  32صفحات  (126-122نويسنده مقاله ) .
 -06تاثیر تجربي داروي كابرگولین برتست هاي عملكردي كبد ) (LFTدر موش صحرايي نر مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهر كرد دوره  19شماره 6زمستان 32صفحات (62-23
نويسنده مقاله ) .
 -02تاثیر عصاره گیاه صبر زرد ()Aloe Veraبر تغییرات هورمون هاي تستوسترون و گنادوتروپین فصلنام ه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار دوره / 12
شماره /1بهار  1033صفحات  19تا17
 -02بررسي اثرات سم تري فلورالین بر هورمون هاي LH ,FSHو تستوسترون و تغییرات بافتي بیضه در موشهاي صحرايي بالغ مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي دوره  12شماره  9تابستان
33صفحات 33-70
 -07تاثیر داروي داكسپین بر فیزيولوژي تولید مثل در موش صحرائي نر بالغ مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي دوره  93شماره  0پايیز  32صفحات 160-167
 -03تاثیر عصاره هیدرو الكلي گیاه سنبل الطیب بر تعداد و اندازه نورون هاي هست ه رافه ماگنوس موش صحرائي بالغ مجله علمي پژوهشي ارمغان دانش دانشگاه علوم پزشكي ياسوج دوره  12شماره
 1بهار  32صفحات 22-22
 -02تاثیر عصاره آبي – الكلي دانه خرنوب برروي میزان گلوكز و لیپید هاي خون در موش صحرايي ديابتي نر فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار دوره
 /17شماره  /0پائیز  (32نويسنده مقاله ) .
 -63اثر عصاره هیدرو الكلي میوه لگجي بر میزان گلوكوز و چربي هاي سرم در موش صحرائي نر ديابتي و نرمال مجله علمي پژوهشي ارمغان دانش دانشگاه علوم پزشكي ياسوج خرداد و تیر 23
(شماره پي در پي 123-131 ) 29
 -61تاثیر عصاره هیدرو الكلي دانه خرنوب ( ) Ceratonia siliquaبر فاكتورهاي عملكردي كلیوي و الكترولیت هاي سرم در موش صحرائي نر ديابتي مجله يافته فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه
علوم پزشكي لرستان(يافته دوره سیزدهم شماره  9مسلسل  (77-6636نويسنده مقاله ) .
 -69تاثیر داروي داكسپین بر فیزيولوژي تولید مثل در موش صحرائي نر بالغ فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي واحد پزشكي تهران شماره  0پايیز  32صفحه 160-167
-60اثر تجويز خوراكي سولفات منیزيم بر سطح سرمي هورمون هاي محور هیپوفیز – تیروئید در موش صحرايي نر  -فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار
دوره  12شماره  1بهار  (72-36 21نويسنده مقاله ) .
 -66بررسي اثر عصاره هیدروالكلي سیر بر وزن بیضه و اسپرماتوژنز در موشهاي صحرايي نر بالغ تحت شیمي درماني داروي سیكلو فسف امید مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي فسا سال اول
شماره  0پايیز  23صفحه 27
 - 62تاثیر گرسنگي بر اسپرماتوژنز و محور هیپو فیز-گناد در موش هاي صحرائي نر دهمین كنفرانس سراسري زيست شناسي ايران ،دانشگاه شیراز سال  ،1033صفحات  (902-966نويسنده مقاله )
.
 -62برسي اثرات داروي فیناسترايد بر محور هیپوفیز –گناد در موش صحرائي نر بالغ دومین كنگره بیولوژي كاربردي(با دامنه بین المللي) دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد ،دانشكدة علوم – گروه
زيست شناسي 3و  2مهر ماه سال  ،1030صفحات 121-123
 -67تاثیر عصاره الكلي مغز گردو بر غلظت هورمو نهاي محرک فولیكولي لوتئین كننده و تستوسترون در موش صحرايي نر بالغ مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبیل دوره دوازدهم ،شماره دوم،
تابستان  ، 1391صفحات  157الي1
 -63اثر عصاره الكلي مغز گردو بر روي بافت بیضه در موش هاي صحرائي نر بالغ مجله علمي پژوهشي ارمغان دانش دانشگاه علوم پزشكي ياسوج دوره  17شماره  0مرداد و شهريور  21صفحات
 912الي 996
 -62تاثیر عصاره ابي – الكلي دانه گشنیز  Coriandrum sativumبر میزان هورمون هاي هیپوفیز – تخمدان در موش صحرايي فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي واحد پزشكي تهران
 -دوره  99شماره  96زمستان  21صفحه  907الي  ( 960نويسنده مقاله ) .
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 -23اثر عصاره هیدروالكلي گیاه جاشیر بر شاخص هاي خوني عملكرد كلیه و كبد در موش هاي صحرايي نر ديابتي  ،مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي فسا  ،سال دوم شماره  0پايیز 21
صفحه  176الي 133
 -21برهم كنشي عصاره هیدروالكلي ريزوم گیاه زنجبیل و سیستم آدرنرژيك بر فعالیت مكانیكي ناي ايزوله موش صحرايي نر ،.ارمغان دانش ،مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج .
دوره  13شماره  ، 6مرداد  29شماره پي در پي  ، 12صفحه  921الي 971
 -29بررسي اثر موسیقي آرام و پرشتاب  Adagioوتند دوان  Allegroبر التهاب ناشي از تجويز كاراژينان در موش هاي صحرايي نر بالغ  .فصلنامه علمي پژوهشي زيستشناسي  ،جانوري،
دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان  ،شماره سوم بهار سال پنجم ؛  1029صفحه  02الي . 61
 -20اثر استات دسموپرسین د ر زمان تكوين پريانتال و نئوناتال محور هیپوتاالموس هیپوفیز – گناد بر سطوح سرمي هورمون هاي جنسي موش صحرايي نر در زمان بلوغ .فصلنامه علمي پژوهشي
زيستشناسي جانوري ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان ؛ سال سوم شماره اول  ،پايیز  1032صفحه  00الي . 61
-26اثر تقويت حافظه با استفاده از اگونیست كولینرژيك و موسیقي در پیدايش وابستگي به مورفین به روش ترجیح مكان شرطي در موش سوري نر فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي
جهرم دوره يازدهم شماره  1بهار  29صفحه 20-22
 -22بررسي تاثیر عصاره آبي -الكلي هسته زيتون (  ) Olive seedبرمیزان هورمون هاي گنادوتروپین و استروئیدهاي تخمداني در موش صحرايي ماده نابالغ فصلنامه فیزيولوژي و تكوين جانوري
دانشگاه آزاد اسالمي واحد زنجان شماره پیاپي  ، 21جلد ، 6شماره، 2بهار  ، 92صفحه ( 49نويسنده مقاله ) .
 -22بررسي اثر عصاره آبي و آبي – الكلي ب رگ گیاه حرا در موش صحرايي نر ديابتي شده با استرپتوزوتوسین مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان دوره دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان  1023صفجه
962-926
 -27اثر عصاره آبي الكلي زعفران )  )Crocus sativusبر میزان آنزيم هاي كبدي ) (ALT,AST,ALPبه دنبال مسمومیت ناشي از مصرف ويتامین  Aدر موش صحرايي نر  .فصلنامه
علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار ،دوره  93شماره  / 9تابستان  29صفحه  (100نويسنده مقاله )
 -23تاثیر عصاره دانه خرنوب بر فاكتورهاي عملكردي كبد در موش صحرايي نر ديابتي  .مجله دانشگاه علوم پزشكي شهر كرد  ،دوره  ، 12شماره  0مرداد و شهريور  29صفحه  63تا  ( 67نويسنده
مقاله )
 -22تاثیر عصاره ابي الكلي برگ گردو بر شاخص هاي هماتولوژيك در موش صحرايي نر مبتال به كم كاري تیرويید  ،فصلنامه علمي پژوهشي زيست شناسي جانوري دانشگاه ازاد اسالمي دامغان (
نويسنده مقاله ) سال ششم ،شماره سوم ،بهار  ، 93صفحات  10تا 90
 -23تاثیر عصاره هیدرو الكلي برگ زيتون ( )Olea Europaeaبر روي میزان گنادوتروپین ها و هورمون هاي جنسي در موش صحرايي نر ديابتي  .فصلنامه علمي پژوهشي فیزيولوژي و تكوين
جانوري دانشگاه آزاد اسالمي واحد زنجان ( نويسنده مقاله ).
--21تاثیر عصاره آبي -الكلي برگ ازگیل )  (Mespilus germanica L.بر میزان گلوكز و لیپید هاي خون در موش صحرايي ديابتي نر( مجله دانشگاه علوم پزشكي فسا سال چهارم شماره 1
بهار 113صفحه  31تا  ( 23نويسنده مقاله ) .
 -29تاثیر عص اره الكلي گیاه فراسیون سفید د بر روي پارامترهاي هورموني سندرم تخمدان پلي كیستیك در موش صحرايي ماده مجله علوم پزشكي دانشگاه دانشگاه ازاد اسالمي تابستان 20
دوره  96شماره  9صفحات  76تا  ( 33نويسنده مقاله )
 -20بررسي اثر عصاره سیر بر رفع مسمومیت ناشي از سرب در كلیه نوزادان موشهاي صحرايیمجله دانشگاه علوم پزشكي فسا سال چهارم شماره  1بهار93صفحه  23تا . 23
 -26اثر تضعیف حافظه و موسیقي آرام در پیدايش وابستگي به مورفین بهروش ترجیح مكاني شرطي در موش سوري نر بالغ دوماهنامه فیض |فروردين و ارديبهشت | | 1393دوره |  18شماره
صفحه  9الي 3
 -22تاثیر روغن دانه انگور ( )Vitis viniferaبر تغییرات هورمون هاي گنادوتروپین و تستوسترون در موش صحرائي نر مسموم شده با استات سرب مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان (
نويسنده مقاله ) مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان  /بهار  1394 /دوره  17 /شماره(  1پي در پي53
 -22تاثیر عصاره هیدرو الكلي گل بابونه بر غلظت سرمي هورمون تستوسترون و گنادوتروپین ها در موش هاي صحرايي نر بالغ  ،مجله علوم پزشكي پارس دانشگاه علوم پزشكي جهرم  ،دوره دوازدهم
شماره چهار زمستان 20
 -27اثر هپاتوپروتكتیو ( حفاظت كبدي ) عصاره هیدروالكلي لعل كوهستان  Oliveria decumbensدر برابر مسمومیت كبدي القا شده با كلريد كادمیم در موش صحرايي نر بالغ  ،مجله علوم
پزشكي دانشگاه دانشگاه ازاد اسالمي ( نويسنده مقاله ) دوره  ، 92شماره  ،9تابستان ، 26صفحات  132تا111
 -23اثر حفاظتي عصاره ابي – الكلي لعل كوهستان  Oliveria decumbensبر فاكتورهاي عملكردي كلیه بدنبال مسمومیت ناشي از كلريد كادمیم در موش صحرايي نر بالغ  .فصلنلمه علمي
پژوهشي فیزيولوژي و تكوين جانوري دانشگاه آزاد اسالمي واحد زنجان ( نويسنده مقاله ) شماره پیاپي  ،92جلد ،3شماره ، 2بهار ، 26صفحه  00تا 69
 -22تاثیر عصاره ابي الكلي گیاه گلپر در دوران بارداري بر میزان انزيم هاي كبدي و فاكتور هاي بیوشیمیايي در موش صحرايي نر نابالغ
 ،مجله علوم پزشكي پارس دانشگاه علوم پزشكي جهرم  ،دوره سیزدهم شماره  1بهار  ( 26نويسنده مقاله )
 - 73تأثیر عصاره آبي -الكلي گیاه گلپر برفاكتورهاي عملكردي كلیه در نوزادان نر موش صحرايیمجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران  919تا  912دوره بیست و پنجم شماره  190فروردين سال(
( 1026نويسنده مقاله)
 -71تاثیر عصاره آبي -الكلي پنیر نخل بر میزان هورمونهاي گنادوتروپین و استروئیدهاي جنسي در موش صحرايي نر بالغ مبتال به كمكاري تیروئید فصلنامه علمي پژوهشي زيست شناسي جانوري
دانشگاه ازاد اسالمي دامغان سال هفتم ،شماره چهارم ،تابستان  ( 62نويسنده مقاله )
 -79تاثیر عصاره آبي كندر بر ساختار بافت بیضه و تغییرات هورموني محور هیپوفیز – بیضه بدنبال تیمار با سم ارگان كلره ياندوسولفان در موش صحرايي نر نابالغ  .مجله دانشكده پزشكي اصفهان
سال سي و سوم  /شماره / 062هفته دوم مهرماه  26صفحه 1923-3
بر علیه سوء عملكردلیپیدي و تغییر ات بافتي كبد القا شده توسط تیو استامید در موش صحرايي نر  .فصلنلمه علمي پژوهشي
-70ا ثر عصاره آبي شیرين بیان Glycyrrhiza glabra
فیزيولوژي و تكوين جانوري دانشگاه آزاد اسالمي واحد زنجان .شماره پیاپي  09جلد ،2شماره  1زمستان  26صفحه  1تا .3
 -76ثر حفاظتي عصاره آبي ريشه شیرين بیان )(glabra Glycyrrhizaبر اختالل در عملكردهاي كلیوي القاء شده توسط تیواستامید در موش صحرايیمجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي
دوره  ،92شماره  ،1بهار  ،22صفحات  99تا  ( .9نويسنده مقاله )
-72مقايسه اثرات حفاظتي مكمل امگا  0روغن ماهي و عصاره آبي ريشه شیرين بیان براختالل در عملكرد كلیوي ال قا شده توسط تیواستامید در موش صحرايي نرنشريه علمي پژوهشي دانشگاه علوم
پزشكي البرز ،دوره  ،2شماره  ،1زمستان  ،1026صفحات  ( .1 -97نويسنده مقاله )
 -72اثر عصاره الكلي چمچمه خرما بر ساختار لوله هاي مني ساز و اسپرماتوژنز در موش صحرايي نر بالغ  .مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان دوره  ،13شماره  1پي در پي  ،21بهار  22صفحه
.02-66
 -77تاثیرحفاظتي امگا  3روغن ماهي بر اختالل در عملكرد لیپیدي القا شده توسط تیواستامید در موش صحرايي نر شريه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي البرز ،دوره  ، 2شماره  ، 9بهار122
 ،صفحات  (130-113نويسنده مقاله )
-73تاثیر عصاره آبي -الكلي مريم گلي) (officinalis Salviaبر میزان گنادوتروپین )(FSH ,LHو استروئیدهاي جنسي در موش صحرايي نر بالغ ديابتي مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم
پزشكي شهید صدوقي يزد دوره  90شماره  13ديماه 26
 -72ررسي تاثیر مصرف د اروي ضد صرع الموتريژين ،بر میزان عملكرد هورمونهاي تولیدمثلي در رتهاي نر نشريه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي البرز ،دوره  ،2شماره  ،0تابستان ،1022
صفحات 1 -2
 --33تأثیر عصاره هیدروالكلي برگ گیاه گل ساعتي بر تستهاي عملكردي كبد در موش صحرايي نر بالغ  .فصلنامه علمي ـ پژوهشي زيست شناسي جانوري ،سال هشتم ،شماره چهارم،
تابستان  ،22دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان صفحه 71-73

-31تاثیر روغن زيتون بر عملكرد لیپیدي،كلیوي و كبدي در موش صحرايي نر .مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي  ،دوره  ،92شماره  ،0پايیز  ،22صفحات  127تا.122
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-39عصارة آبي الكلي مريم گلي )  (Salvia officinalisبر تغییرات تعداد سلول هاي زايندة بافت بیضه در موش صحرايي نر بالغ ديابتي

دوماهنامه علمي پژوهشي  -دانشور پزشكي دانشگاه شاهد  -سال

بیست وسوم شماره  196شهريور 1022صفحه  60تا 21

 -30اثر عصاره هیدروالكلي گیاه میخك بر میزان آنزيمهاي كبدي موشهاي صحرايي با القاي سمیت كبدي ناشي از جنتامايسین مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان  /زمستان  1395 /دوره  18 /شماره(  4پي در
پي صفحه  99تا  (92نويسنده مقاله )
 -36تاثیر عصاره هیدروالكلي چاي كوهي (  ) Stachys lavandulifolia vahlبر محور هورموني هیپوفیز-گناد و تغییرات بافت بیضه در موش صحرايي نر بالغ .مجله علمي پژوهشي دانشگاه
علوم پزشكي ايالم دوره بیست و چهار ،شماره ششم ،اسفند 2 5صفحه  77تا  (32نويسنده مقاله )

 -32بررسي اثر ضد ديابتي عصاره آبي و آبي-الكلي میوه گیاه حرا در موشهاي صحرائي نر ديابتي شده با استرپتوزوتوسین مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي دوره  ، 27شماره ، 1بهار  ، 96صفحات  9تا16

 -32اثر حفاظتي عصاره اتانولي زنجبیل ( )Zingiber officinaleدر سمیت اسپرماتوژنز ناشي از داروي دوكسوروبیسین مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي دوره  ، 27شماره ، 2تابستان
 ،96صفحات  88تا ( 96نويسنده مقاله )
 -37تاثیر عصاره گیاه جاشیر ()Prangos ferulace Lindlبرشا خصهاي هماتولوژيك در موش صحرايي نرديابتي  ،مجله دانشگاه علوم پزشكي فسا سال پنجم شماره  2تابستان 1026
صفحه  123تا 130
-88

مقايسه اثرات حفاظتي مكمل امگا  0روغن ماهي و عصاره آبي ريشه شیرين بیان بر اختالل در سطح آنزيمهاي كبدي القا شده توسط تیواستامید در موش صحرايي نر  ،مجله علوم پزشكي

دانشگاه آزاد اسالمي دوره  ،97شماره  ،0پايیز  ،22صفحات  171تا177

 -98تاثیرداروي سرترالین بر میزان هورمون هاي هیپوفیز – بیضه و فرآیند اسپرماتوژنزدر موش صحرایی فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژي و تکوین جانوري
شماره پیاپی  ، 39جلد  ، 10شماره ، 4پائیز  ، 96صفحه  13تا22

 -13تاثیر عصاره آبي زنجبیل )(officinale Zingiber

بر پروفايل لیپیدي در موش صحرايي به دنبال القاي ا سترپتوزوتوسین مجله علوم پزشكي

دانشگاه آزاد اسالمي دوره  ،93شماره  ،0پايیز  ،27صفحات  903تا 903

( نويسنده مقاله )

مقاالت كامل و خالصه مقاالت در كنفرانس هاي داخلي و خارجي معتبر
 -1بررسي تاثیر تجربي گاز خردل گوگردي بر میزان هورمون هاي بخش قشري غدد فوق كلیوي و گنادها در موش صحرايينر -يازدهمین كنگره فیزيولوژي وفارماكولوژي ايران-
ارديبهشت ماه ،1070دانشگاه علوم پزشكي تبريز -دكتر شهربانو عريان،دكتر كاظم پريور،دكتر غالمحسین رياضي
 -9تاثیر TRHو آنالوگهاي آن و میان كنش با سیستمهاي نورو انسمیتري كولینرژيك بر محور HPAدر موش هاي صحرائي نر بالغ( -.)Ratهفتمین كنفرانس سراسري زيست
شناسي ايران01 -مردادماه تا  9شهريور ماه  ،1077دانشگاه اصفهان -دكتر شهربانو عريان،دكتر كاظم پريور
 -0تاثیرTRHو میانكنش با سیستم هاي نوروترانسمیتري آدرنزژيك بر محور HPAدرموشهاي صحرايي نر بالغ( -)Ratچهاردهمین كنگره فیزيولوژيوفارماكولوژي ايران-
92لغايت03ارديبهشت ماه  ،1073دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهدشتيدرماني تهران -دكتر شهربانو عريان ،دكتر كاظم پريور ،دكترمحمدرضارزيندست
 -6بررسي تاثیر آنتاگونیست گیرنده ( H2سايمتیدين) بر غلظت آنزيم هاي كبدي ALP،ALT، ASTدر موش هاي صحرائي نر بالغ -چهاردهمین كنگره
فیزيولوژيوفارماكولوژي ايران92 -لغايت03ارديبهشت  ،1073دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهدشتيدرماني تهران -دكتر اسداهلل ظريفكار،صیاد منوچهري
 -2مقايسه اثر اي پراتروپیوم برومايد و آمینوفیلین بر فاكتورهاي تنفسي در بیماران مبتال به COPDبستري در بیمارستان -چهاردهمین كنگره فیزيولوژيوفارماكولوژي ايران-
92لغايت03ارديبهشت  ،1073دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهدشتيدرماني تهران -دكتر مهناز كسمتي،ابراهیم نادري
 -2مقايسه اثر ايپراتیوم برومايد و آمینوفیلین بر  ،PEFغلظت گازهاي خون شرياني و PHخون در بیماران مبتال به COPDبستري در بیمارستان -چهاردهمین كنگره
فیزيولوژيوفارماكولوژي ايران92 -لغايت03ارديبهشت  ،1073دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهدشتيدرماني تهران -دكتر مهناز كسمتي،ابراهیم نادري
 -7تاثیر فتوپريودكوتاه و میانكنش آن با هیپرتیروئیديسم بر میزان هورمونهاي  LH.PRL.FSHدرموش صحرائي ماده بالغ -نهمین كنفرانس زيست شناسي ايران-97 -
92مرداد ، 1072دانشكده علوم دانشگاه تهران -دكتر جعفر آي،زيبا داورپناه
 -3بررسي تاثیر تجربي سیپروهپتادي ن به عنوان آنتاگونیست رسپتورهاي سروتونرژيك ( )S2بر محور هاي هیپوتاالموس – هیپوفیز – گناد ( )HPGدر موش صحرائي نر بالغ-
نهمین كنفرانس زيست شناسي ايران92-97 -مرداد ، 1072دانشكده علوم دانشگاه تهران  -مهوش پارسا،دكتر جعفر آي
 -2بررسي اثر كلومیفن سیترات بر محور هیپوفیز – گنادواسپرماتوژنز در موشهاي صحرائي نر بالغ( -)Ratيازدهمین كنفرانس زيست شناسي ايران1-0 -شهريور  ،1039دانشگاه
ارومیه ،گروه زيست شناسي -دكتر سعید خاتم ساز ،مهدي قناعتیان جبذري
 -13بررسي اثر ويتامین  Cبر روي میزان  LHو  FSHو تستوسترون و اسپرماتوژنز در طوطي -Nymphtcus hollandicusيازدهمین كنفرانس زيست شناسي ايران-0 -
1شهريور  ،1039دانشگاه ارومیه ،گروه زيست شناسي -دكتر مهرداد مدرسي،علي نیازي
 -11مقايسه تداخل عمل هورمون آزاد كننده تیروتروپین( )TRHو آگونیست هاي كولینرژيك و آدرنرژيك بر فعالیت محور هیپوفیز-آدرنوكورتیكال در موش هاي صحرايي نر
بالغ -چهاردهمین كنگره بین المللي جغرافیايي و پانزدهمین كنگره فیزيولوژي-فارماكولوژي ايران 16 -تا  17آبان  ،1033دانشگاه علوم پزشكي شیراز  -دكتر شهربانو عريان،
دكتر كاظم پريور
-19بررسي تاثیر آنتاگونیست گیرنده ( H2سايمتیدين) بر روي هموگرام در موش هاي صحرايي نر بالغ( -)Ratچهاردهمین كنگره بین المللي جغرافیايي و پانزدهمین كنگره
فیزيولوژي-فارماكولوژي ايران 16 -تا  17آبان  ،1033دانشگاه علوم پزشكي شیراز -دكتر اسداهلل ظريفكار،دكتر سعید خاتم ساز،علیرضا امیر آبادي
 -10اثر كلومیفن سیترات (داروهاي محرک اووالسیون) بر روي هموگرام و پروتئین هاي سرم در موش صحرايي ماده بالغ( -)Ratچهاردهمین كنگره بین المللي جغرافیايي و
پانزدهمین كنگره فیزيولوژي-فارماكولوژي ايران 16 -تا  17آبان  ،1033دانشگاه علوم پزشكي شیراز -فاطمه توده دهقان ،شهره تیمورزاده
 -16م طالعه تجربي هیپرتیروئیديسم و هیپوتیروئیديسم بر غلظت پالسمايي آنزيم هاي AST.ALT.ALPو پروتئین هاي سرم در موش هاي صحرايي نر بالغ(-)Rat
چهاردهمین كنگره بین المللي جغرافیايي و پانزدهمین كنگره فیزيولوژي-فارماكولوژي ايران 16 -تا  17آبان  ،1033دانشگاه علوم پزشكي شیراز -دكتر اسداهلل ظريفكار،
عبدالصمد امینیان
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 -12ارزيابي اثرات ضد درد اوژنول ( )Eugenolتوسط تست فرمالین در موش صحرايي -چهاردهمین كنگره بین المللي جغرافیايي و پانزدهمین كنگره فیزيولوژي-فارماكولوژي
ايران 16 -تا  17آبان  ،1033دانشگاه علوم پزشكي شیراز -دكتر اسداهلل ظريفكار ،حسین اسكندريان
 -12تاثیر تجربي بروموكريپتین مسیالت بر رفتارهاي جنسي و تغییرات تستوسترون در موش صحرايي نربالغ( -)Ratشانزدهمین كنگره فیزيولوژي-فارماكولوژي ايران12 -تا90
ارديبهشت  ،1039تهران،دانشگاه تربیت مدرس -دكتر سعید خاتم ساز ،محمد سعادتیان
 -17تاثیر تجربي اكسي توسین با مقادير مختلف به تنهايي و همراه با آگونیستهاي آدرنرژيك بر رفتارهاي جنسي و اسپرماتوژنز -شانزدهمین كنگره فیزيولوژي-فارماكولوژي
ايران12-تا 90ارديبهشت  ،1039تهران ،دانشگاه تربیت مدرس -دكتر سعید خاتم ساز ،اهلل كرم محمدي
 -13تاثیر تجربي كلومیفن سیترات بر رفتارهاي جنسي و تغییرات هورمون تستوسترون در موش هاي صحرايي نربالغ -شانزدهمین كنگره فیزيولوژي-فارماكولوژي ايران12 -تا90
ارديبهشت  ،1039تهران ،دانشگاه تربیت مدرس -دكتر سعید خاتم ساز ،محمد سعادتیان
 -12تاثیر تجربي كلومیفن سیترات بر محور هیپوفیز-گنادواسپرماتوژنز در موش صحرائي نر بالغ( -)Ratشانزدهمین كنگره فیزيولوژي-فارماكولوژي ايران12 -تا 90ارديبهشت
 ،1039تهران ،دانشگاه تربیت مدرس -دكتر سعید خاتم ساز ،مهدي قناعتیان جبذري
 -93بررسي تاثیر نیتروگلیسرين(آزاد كننده نیتريك اكسايد) و استرس بي حركتي بر محور هیپوفیز-آدرنال در موش هاي صحرايي بالغ -شانزدهمین كنگره فیزيولوژي-
فارماكولوژي ايران12 -تا 90ارديبهشت  ،1039تهران ،دانشگاه تربیت مدرس -دكتر سعید خاتم ساز ،مهرگان جمشیدي
 - -91ارزيابي ضد دردي اكسي توسین بااستناد ،از تست  Hot plateو تداخل عمل آن با سیستم آدرنرژيك در موش صحرائي نابالغ( -)Ratشانزدهمین كنگره فیزيولوژي-
فارماكولوژي ايران12 -تا 90ارديبهشت  ،1039تهران ،دانشگاه تربیت مدرس -دكتر سعید خاتم ساز ،الههسادات يعقوبنژاد
 -99تاثیر داروي  Selegilineبر محور هیپوفیز-گناد و تغییرات بافتي بیضه در موش هاي صحرايي نربالغ( -)Ratهفدهمین كنگره فیزيولوژيوفارماكولوژي ايران 2 -تا 19
مهر ،1036دانشگاه علوم پزشكي كرمان
 -90تاثیر عصاره الكلي كالله زعفران ( )Crocus stairos L.بر میزان هورمون هاي محور هیپوفیز گنادوفولیكوژنز در موش هاي صحرايي ماده بالغ -هفدهمین كنگره
فیزيولوژيوفارماكولوژي ايران 2 -تا  19مهر ،1036دانشگاه علوم پزشكي كرمان -اسفنديار شريفي ،عادل دانشي
 -96بررسي تاثیر L-NAMEبر روي ضددردي مرفین در دردهاي مزمن با استفاده از آزمون فرمالین در موش صحرائي نر بالغ -هفدهمین كنگره فیزيولوژيوفارماكولوژي ايران-
 2تا  19مهر ،1036دانشگاه علوم پزشكي كرمان -لیال رضائیان ،دكترمهرداد شريعتي
 -92اثر بروموكريپتین مسیالت(داروي محرک اووالسیون) بر روي هموگرام و پروتئینهاي سرم در موش صحرايي ماده بالغ -هفدهمین كنگره فیزيولوژيوفارماكولوژي ايران 2 -تا
 19مهر ،1036دانشگاه علوم پزشكي كرمان -شهره تیمورزاده ،آزيتا صديق ،مهدي حجازي
 -92بررسي اثرات تجويز عصاره آبي برگ درخت گردو بر فیزيولوژي تولید مثل موشهاي نر كوچك آزمايشگاهي -هفدهمین كنگره فیزيولوژيوفارماكولوژي ايران 2 -تا 19
مهر ،1036دانشگاه علوم پزشكي كرمان -دكترمهرداد شريعتي ،مهرنوش قوامي
 -97بررسي اثرات فلزات سنگین(روي و سرب) بر میزان هورمونهاي تیروئیدي و غلظت پالسمائي آنزيمهاي كبدي در موش صحرائي نر بالغ -هفدهمین كنگره
فیزيولوژيوفارماكولوژي ايران 2تا  19مهر ،1036دانشگاه علوم پزشكي كرمان -نوشین گشمردي ،دكترمهرداد شريعتي
 -93تاثیر تجربي عصاره گیاه رازيانه بر میزان هورمون هاي هیپوفیزي (،)PRL,FSH,LHاستروژن،پروژسترون و تغییرات بافتي تخمدان در موشهاي ماده بالغ -هفدهمین كنگره
فیزيولوژيوفارماكولوژي ايران 2 -تا  19مهر ،1036دانشگاه علوم پزشكي كرمان -خدابخش بهزادي ،دكتر سعید خاتم ساز
 -92تاثیر قرصهاي  Ectasyبر محور هیپوفیز-گناد و تغییرات بافتي بیضه در موشهاي صحرايي نر بالغ ( -Ratهفدهمین كنگره فیزيولوژيوفارماكولوژي ايران 2 -تا 19
مهر ،1036دانشگاه علوم پزشكي كرمان -زهرا حسامي ،دكترسعید خاتم ساز
 -03مطالعه تجربي تاثیر داروي سیتالوپرام بر محور هیپوفیز -غدد جنسي ،تغییرات بافتي بیضه و وزن بدن در موش هاي صحرائي نر بالغ -هفدهمین كنگره
فیزيولوژيوفارماكولوژي ايران 2 -تا  19مهر ،1036دانشگاه علوم پزشكي كرمان -لیال حمیدي ،دكتر سعید خاتم ساز
 -01تاثیر عصاره الكلي زعفران بر روي رفتارهاي جنسي و تغییرات هورمون هاي تستوسترون و بافت بیضه در موش صحرائي نر بالغ -هفدهمین كنگره فیزيولوژيوفارماكولوژي
ايران 2 -تا  19مهر ،1036دانشگاه علوم پزشكي كرمان -محمدباقر محمودپور ،اسفنديار شريفي
 -09تاثیر كوتريموكسازول بر رفتارهاي جنسي و تغییرات بافت بیضه درموش هاي صحرايي نر بالغ( -)Ratهفدهمین كنگره فیزيولوژيوفارماكولوژي ايران 2 -تا  19مهر،1036
دانشگاه علوم پزشكي كرمان -زهره ملكي تكلیمي ،دكترسعید خاتم ساز
 -00بررسي اثرات داروي فیناسترايد بر محورهاي هیپوفیز-آدرنال و هیپوفیز-گناد در موش هاي صحرايي نر بالغ( -)Ratهفدهمین كنگره فیزيولوژيوفارماكولوژي ايران 2 -تا 19
مهر ،1036دانشگاه علوم پزشكي كرمان -هاله عطريان ،سعید خاتم ساز
 -06بررسي اثرات داروي اسپیرونوالكتون بر میزان هورمونهاي  ،FSH،LHتستوسترون ،دي هیدروتستوسترون و اسپرماتوژنز در موش صحرايي -چهاردهمین كنفرانس سراسري
و دومین كنفرانس بین المللي زيست شناسي ايران7-2 -شهريور ،1032دانشگاه تربیت مدرس -دكتر مهرداد شريعتي  ،نازنین تدين
 -02بررسي تاثیر آنتاگونیست گیرنده ( H2سايمتیدين) بر غلظت كبدي آنزيم هاي  SGOT,SGPT,ALPو  Ca2+در موشهاي صحرايي نر بالغ( -)Ratچهاردهمین
كنفرانس سراسري و دومین كنفرانس بین المللي زيست شناسي ايران7-2 -شهريور ،1032دانشگاه تربیت مدرس -صیاد منوچهري ،دكتر اسداهلل ظريفكار ،زهرا صبوري
 -02تاثیر داروي هیدروكسي كلروكین سولفات بر محور هیپوفیز گناد و اسپرماتوژنز در موش هاي صحرايي نر بالغ -چهاردهمین كنفرانس سراسري و دومین كنفرانس بین المللي
زيست شناسي ايران7-2 -شهريور ،1032دانشگاه تربیت مدرس -صديقه خضري مطلق ،دكتر مهرداد شريعتي
 -07تاثیر داروي مفنامیك اسید ( )Mefnamic Acidبر روي محور هیپوفیز-گناد و تغییرات بافتي بیضه در موشهاي صحرايي نر بالغ( -)Ratsچهاردهمین كنفرانس سراسري و
دومین كنفرانس بین المللي زيست شناسي ايران7-2 -شهريور ،1032دانشگاه تربیت مدرس -محمد صادق شاه كرمي ،دكتر مهرداد شريعتي
 -03تآثیر داروي هیدروكسي كلروكلین سولفات بر بافت بافت بیضه و هورمونهاي تستوستون  LHو  FSHدر موش هاي صحرايي نربالغ -هشتمین همايش ساالنه آسیب
شناسي ايران و دومین همايش انجمن سرطان ايران11 -لغايت  10آبان ماه  -1032دكتر مهرداد شريعتي  ،صديقه خضري مطلق
 -02تاثیر عصاره آبي دانه شنبلیله ) (Trigonella-foenum gracumبر تغییرات هورمون تستوسترون و اسپرماتوژنزدر موش صحرايي -چهاردهمین كنگره ناباروري و
باروري ،ايران – يزد 1-0اسفندماه  -1032دانشگاه علوم پزشكي يزد  -دكتر مهرداد شريعتي  ،رخشان قهرماني
 -63تاثیر داروي الموتريژين بر محور هیپوفیز گناد در موش صحرايي نر بالغ -هجدهمین كنگره فیزيولوژي فارماكولوژي ايران – مشهد 6-3 -شهريور ماه  -1032دانشگاه علوم
پزشكي مشهد -دكتر مهرداد شريعتي ،رحیمه خضري مطلق ،صديقه خضري مطلق
 -61بررسیاثرات داروي هیدروكسي كلروكلین سولفات بر میزان هورمونهاي  LH,FSHو تستوسترون و اسپرماتوژنز در موش صحرايي -هجدهمین كنگره فیزيولوژي
فارماكولوژي ايران – مشهد 6-3 -شهريور ماه  -1032دانشگاه علوم پزشكي مشهد -دكتر مهرداد شريعتي ،رحیمه خضري مطلق ،صديقه خضري مطلق
 - -69بررسي اثرات ضد ديابتي عصاره میوه گیاه حرا در موش صحرايي نر -هجدهمین كنگره فیزيولوژي فارماكولوژي ايران – مشهد 6-3 -شهريور ماه  -1032دانشگاه علوم
پزشكي مشهد -دكتر هادي فتحي مقدم ،اكرم اهنگرپور ،لیال كمايي

7

 -60تاثیر عصاره الكلي چمچمه خرما بر تغییرات بافتي بیضه و میزان هورمونهاي  LH,FSHو تستوسترون در موش صحرايي نر -هجدهمین كنگره فیزيولوژي فارماكولوژي ايران
– مشهد 6-3 -شهريور ماه  -1032دانشگاه علوم پزشكي مشهد -اسفنديار شريفي ،داود مقدم نیاء
 -66أثیر داروي فلووكسا مین بر میزان هورمون تستوسترون FSH,LHو تغییرات بافت بیضه در موش صحرائي -هجدهمین كنگره فیزيولوژي فارماكولوژي ايران – مشهد-3 -
 6شهريور ماه  -1032دانشگاه علوم پزشكي مشهد -دكتر مهرداد شريعتي ،فرناز توكلي
 -62اثر ضدالتهابي سديم والپروات بر مدل التهابي كاراژينان در موش صحرايي نر -هجدهمین كنگره فیزيولوژي فارماكولوژي ايران – مشهد 6-3 -شهريور ماه -1032
دانشگاه علوم پزشكي مشهد -دكتر محمد جواد خشنود ،رويا صحت
46- -Concentration of LH, FSH and Effect of Alcoholic Extract of Phoenix dactylifera Spathe onTestosterone in Adult Male Rat
Budapest, Hungary-Sharifi.E -13 – 17 July 2008 -16th International Congress on Animal Reproduction
- 67اثرات ضد دردي عصاره آبي -الكلي برگ گیاه پونه ( ) Menta pulegiumبا استفاده از تست فرمالین در موش صحرايي نر -نوزدهمین كنگره فیزيولوژي و فارماكولوژي
ايران  19-12-آبان  1033تهران – دانشگاه شهید بهشتي -مهرداد شريعتي – الدن خداپرست
-63بررسي اثرات ضد دردي عصاره هیدرو – الكلي برگ بلوط برانتي (  ) Quercus brantiiبا استفاده از آزمون فرمالین در موش صحرايي نر -نوزدهمین كنگره فیزيولوژي و
فارماكولوژي ايران  19-12-آبان  1033تهران – دانشگاه شهید بهشتي -مهرداد شريعتي – زهرا خباز
-62اثرات ضد التهابي عصاره آبي -الكلي برگ گیاه پونه ( ) Menta pulegiumبا استفاده از مدل كاراژينان در موش صحرايي نر -نوزدهمین كنگره فیزيولوژي و فارماكولوژي
ايران  19-12 -آبان  1033تهران – دانشگاه شهید بهشتي  -مهرداد شريعتي – الدن خداپرست
 -23بررسي اثراتت عصاره آبي -الكلي برگ گیاه پونه ( ) Menta pulegiumبر روي فاكتورهاي عملكردي كبد در موش صحرايي نر -نوزدهمین كنگره فیزيولوژي و
فارماكولوژي ايران  19-12-آبان  1033تهران – دانشگاه شهید بهشتي -مهرداد شريعتي – الله خداپرست
-21تاثیر عصاره آبي – الكلي گیاه گزنه (  )Urtica dioicaبر محور هورموني هیپوفیز – گناد و تغییرات بافتي بیضه در موش صحرايي -نوزدهمین كنگره فیزيولوژي و
فارماكولوژي ايران  19-12-آبان  1033تهران – دانشگاه شهید بهشتي -مهرداد شريعتي – مريم بهتاش
 - 29اثر ضد دردي عصاره الكلي برگ گردو بر بي دردي القا شده بوسیله مرفین با استفاده از تست فرمالین  -نوزدهمین كنگره فیزيولوژي و فارماكولوژي ايران  19-12 -آبان
 1033تهران – دانشگاه شهید بهشتي  -مهرداد شريعتي – نسرين صادقي
 - 20تاثیر خوراكي سرب بر رفتار هاي جنسي و تتغییرات میزان هورمون تستوسترون  -نوزدهمین كنگره فیزيولوژي و فارماكولوژي ايران 19-12 -آبان  1033تهران – دانشگاه
شهید بهشتي -مهرداد شريعتي – مريم زنبوري
 -26تاثیر عصاره گل بابونه بر میزان تستوسترون و تغییرات بافتي بیضه در موش صحرايي نر بالغ  -نوزدهمین كنگره فیزيولوژي و فارماكولوژي ايران  19-12 -آبان  1033تهران
– دانشگاه شهید بهشتي  -حبیب اهلل جوهري – مريم خاوران
 -22تاثیر داروي كابرگولین بر میزان هورمون هاي هیپوفیز – تیروئید در موش صحرائي نر بالغ  -نوزدهمین كنگره فیزيولوژي و فارماكولوژي ايران  19-12 -آبان  1033تهران –
دانشگاه شهید بهشتي  -مهرداد شريعتي -الله پاشا -محمد رضا كاظمي
 -22تاثیر داروي كابرگولین بر فاكتورهاي عملكردي كبد در موش صحرائي نر بالغ -نوزدهمین كنگره فیزيولوژي و فارماكولوژي ايران  19-12 -آبان  1033تهران – دانشگاه شهید
بهشتي  -مهرداد شريعتي -ژاله آذرنوش -محمد رضا كاظمي
 -27تاثیر سولفات منیزيوم خوراكي بر میزان هورمون هاي محور هیپوفیز – تیروئید در موش صحرائي نر بالغ  -نوزدهمین كنگره فیزيولوژي و فارماكولوژي ايران 19-12 -آبان
 1033تهران – دانشگاه شهید بهشتي -اسفنديار شريفي – شهربانو عباسنیا
 -23تاثیر عصاره آبي الكلي كالله زعفران بر تغییرات بافتي تخمدان و فولیكولوژنز در موش صحرائي ماده بالغ -نوزدهمین كنگره فیزيولوژي و فارماكولوژي ايران  19-12 -آبان
 1033تهران – دانشگاه شهید بهشتي -اسفنديار شريفي – عادل دانشي
 -22بررسي اثرات تقويت و تضعیف حافظه در پیدايش وابستگي به مورفین به روش  CPPدر موش سوري نر بالغ -نوزدهمین كنگره فیزيولوژي و فارماكولوژي ايران
 19-12آبان  1033تهران – دانشگاه شهید بهشتي -سید ابراهیم حسیني -ساناز بهاالديني – بتول فائقه بها الديني
 -23اثرات ضد دردي و ضد التهابي عصاره آبي الكلي گیاه بیلهر (  )Dorema aucheriبا استفاده از تست فرمالین و مدل كاراژينان در موش صحرايي نر  -نوزدهمین كنگره
فیزيولوژي و فارماكولوژي ايران 19-12 -آبان  1033تهران – دانشگاه شهید بهشتي -مهرداد شريعتي – مريم نیكنام
 -21تاثیر عصاره آبي الكلي گیاه بیلهر (  )Dorema aucheriبر روي شاخص هاي هماتولوژيك در موش صحرايي -نوزدهمین كنگره فیزيولوژي و فارماكولوژي ايران19-12 -
آبان  1033تهران – دانشگاه -مهرداد شريعتي – افسانه پرنگ
 -29تاثیرعصاره آبي -الكلي دانه درخت خرنوب ( )Ceratonia siliquaبرهورمون هاي هیپوفیز -گنادوتغییرات بافتي بیضه درموش صحرايي نر بالغ -اولین همايش بین المللي و
سومین همايش سراسري تازه هاي غدد و متابولیسم 2 -الي  19اذرماه  -32اسفنديار شريفي -شیرين ازاديان
 " -20تاثیر عصاره آبي – الكلي دانه خرنوب برروي میزان گلوكز و لیپید هاي خون در موش صحرايي ديابتي نر"  -اولین همايش بین المللي و سومین همايش سراسري تازه
هاي غدد و متابولیسم 2 -الي  19اذرماه  -32اسفنديار شريفي -مريم شاه امیر طباطبائي
 -26تاثیر عصاره آبي – الكلي هسته زيتون بر رفتار هاي تولید مثلي و میزان هورمون تستوسترون در موش صحرائي -شانزدهمین كنفرانس سراسري و چهارمین كنگره بینالمللي
زيست شناسي ايران  90 -الي  92شهريور  -32دكتر سعید خاتم ساز – الهه احمدوند
 -22سر و اپیدمیولوژي عفونت ويروس اپشتین بار (  )EBVدر بین گروهي از دانشجويان بدون عالمت دانشگاه آزاد اسالمي واحد كازرون -سومین كنگره اپیدمیولوژي ايران
ارديبهشت  – 32كرمان -ارديبهشت  – 32كرمان -داريوش طیبي
 -22بررسي تاثیر آنتاگونیست گیرنده  ( H1پیزيالمین ) بر محور هیپوفیز گناد و تغییرات بافتي بیضه در موش صحرائي نر بالغ -هفدهمین همايش علوم تشريح ايران99-93 -
ارديبهشت  -32مهرداد شريعتي  ،زهرا دهقان
67-The Effect of Hydro – Alcoholic Seeds Extract of Ceratonia siliqua on the Blood Glucose and Lipids Concentration in Diabetic
Male Rats 2011 International Conference on Life Science and Technology (ICLST 2011 Mokhtari M*, Sharifi S and Shahamir
)Tabatabaee M.
68-Antinociceptive Effects of Grape Seed Oil with Use of Formalin Test in Male Rats 2011 International Conference on Food
Engineering and Biotechnology IPCBEE vol.9 (2011) © (2011)IACSIT Press Bangkok,Thailand Mokhtar Mokhtari+1, Alireza
sarkaki2, Esfandiyar Sharifi1, Effat Basiryan1
69-Histological and morphometrical study of testis of adult male rats after used aphrodit, I st International congress of Veterinary
Pharmacology and Pharmaceutical Sciences 4-5 oct 2008 A. Esfandiari , M . Mokhtari and S. Parishan
 -73اثر حفاظتي عصاره ابي الكلي لعل كوهستان بر عملكرد كلیه به دنبال مسمومیت كلیوي ناشي ازكلريد كادمیم در موش صحرايي هجدهمین كنگره ملي و ششمین كنگره بین
المللي زيست شناسي ايران  7-6شهريور  1020دانشگاه خوارزمي مريم رحیمي كازروني – مختار مختاري – مهرداد شريعتي – سمیه رحیمي كازروني
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 -71اثر حفاظتي عصاره ابي الكلي لعل كوهستان بر میزان انزيم هاي كبدي به دنبال مسمومیت كلیوي ناشي ازكلريد كادمیم در موش صحرايي هجدهمین كنگره ملي و
ششمین كنگره بین المللي زيست شناسي ايران  7-6شهريور  1020دانشگاه خوارزمي سمیه رحیمي كازروني – مختار مختاري – مهرداد شريعتي –مريم رحیمي كازروني
72- THE EFFECT OF MEAT MANGO ON THE LEVELS OF GONADOTROPINS, SEX HORMONESN THE LEVELS OF
GONADOTROPINS, SEX HORMONESAND SPERMATOGENESIS IN RAT, Mokhtar Mokhtari and Aftab Ghaedie , Drug Discovery and
Therapy World Congress , Monday, August 22nd – Thursday, August 25th, 2016 Boston

.
73-Evaluation of antinociceptive and anti-inflammatory effects of Oliveria decumbens by formalin test & carrageenan model in

male rat Mokhtar Mokhtari and Leila Esmaeili Islamic Azad University, Iran , Conference Series LLC Joint International Event
on July 21-23, 2016 Berlin, Germany 5th European Immunology
 -47تاثیر مخلوط عصاره الکلی سیاهدانه و عسل بر غلظت سرمی استروژن  ،پروژسترون و گنادوتروپین ها در موش های صحرايی ماده  ،کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی گیاهان دارويی و طب سنتی
25و  22بهمن ماه 12

پایان نامه هاي راهنمایي شده دانشجویان دوره كارشناسي ارشد  ،دكتراي حرفه اي و دكتراي تخصصي
 - 1بررسي تاثیر آنتاگونسیت ( H2سايمتیدين) بر غلظت پالسمايي آنزيم هاي  ALP،ALT،ASTدر موشهاي صحرايي نر بالغ( -)Ratسال تحصیلي  -1072-1077صیاد منوچهري
 -9بررسي تاثیر تجربي سیپروهپتادين به عنوان آنتاگونیست رسپتورهاي سروتوترژيك ( )S2بر محور هیپوتاالموس-هیپوفیزگناد ( )HPGدر موش هاي صـحرايي نـر بـالغ( -)Ratسـال تحصـیلي -73
 -1077مهوش پارسا
 -0تاثیر فتوپريود كوتاه و میانكنش آن با هیپرتیروئیدئیسم بر الگوي ترشحي هورمون هاي  ،FSH،LH،PRLدر موش هاي صحرايي ماده بالغ -سال تحصیلي  -1077-73زيبا داور پناه
 -6تاثیر گرسنگي بر اسپر ماتوژنز و محور هیپوتاالموس – هیپوفیز گناد در موش هاي صحرايي نر بالغ( -)Ratسال تحصیلي  -1073-72شهرام مشهدي زاده
 -2بررسي اثرات بروموكريپتین مسیالت و كلومیفن سیترات(داروهاي محرک اووالسیون) بر روي هموگرام و پروتئین هاي سرم در موش صحرايي ماده -سال تحصیلي  -1033-1031شهره تیمورزاده
 -2تاثیر تجربي بروموكريپتین مسیالت و كلومیفن سیترات بر محور هیپوفیز –گناد و اسپرماتوژنز در موش صحرايي نر بالغ( -)Ratسال تحصیلي  -1033-1031مهدي قناعتیان جبذري
 -7تاثیر تجربي اك سي توسین با مقادير مختلف به تنهايي و همراه با آگونیست هاي آدرنرژيك بر رفتارهاي جنسي و اسپرماتوژنز در موش هاي صحرايي نر بـالغ( -)Ratسـال تحصـیلي  -1033-31اهلل
كرم محمدي
 -3مطالعه تاثیر میدان هاي الكترومغناطیسي بر هموگرام و میزان پروتئین هاي سرم و بافتهاي خونساز بدن در جوجه هاي  -Gallus domesttieusسال تحصیلي  -1033-31ساسان بقايي
 -2مطالعه تجربي تاثیر هیپوتیروئیدئیسم بر غلظت پالسمائي آنزيمهاي  ALT،ALP،ASTو پروتئین هاي سرم در موش هاي صحرايي نر -سال تحصیلي  -1077-73عبدالصمد امینیان
 -13مطالعه تجربي تاثیر داروي  Selegilineبر محور هیپوفیز-گناد و اسپرماتوژنز در موش صحرايي نر بالغ( -)Ratسال تحصیلي  -1033-31ناديا مكاريان
 -11تاثیر بروموكريپتین مسیالت و كلومیفن سیترات بر رفتارهاي جنسي و تغییرات هورمون تستوسترون در موشهاي صحرايي نر بالغ( - )Ratسال تحصیلي  -1033-31محمد سعادتیان
 -19تاثیر داروي كوتريموكسازول بر رفتارهاي جنسي و تغییرات بافت بیضه در موش هاي صحرايي نر بالغ -سال تحصیلي  -1039-30زهره ملكي تكلیمي
 -10مطالعه تجربي داروي Busulfanبر محور هیپوفیز-گناد و تغییرات بافتي بیضه در موش هاي صحرايي نر بالغ( -)Ratسال تحصیلي  -1039-30فضلاهلل علي رحیمي كشكولي
 -16تاثیر بوسولفان بر میزان هورمون هاي  T4،T3،TSHو آنزيم هاي  ALT،ASTو ALPدر موش صحرايي نربالغ -سال تحصیلي  -1039-30سید عبدالعظیم حسیني
 -12بررسي اثر تجربي عصاره گیاه رازيانه بر میزان هورمون هاي ،FSH،LHپروالكتین ،استروژن پروژسترون و فولیكوژنز در موش هاي صحرايي ماده بالغ -سال تحصیلي  -1039-30خدابخش بهزادي
 -12مطالعه تجربي داروي  Selegilineبر محور هیپوفیز-تیروئید و غلظت پالسمايي آنزيم هاي كبدي در موش هاي صحرايي نربالغ -سال تحصیلي  -1072-33بهناز يوسفي
 -17مطالعه تجربي تاثیر داروي  Selegilineهمراه و بدون استرس بر محور هیپوفیز آدرنال در موش هاي صحرايي نر بالغ -سال تحصیلي  -1072-33معصومه نوروز علیزاده شیرازي
 -13تاثیر تجربي عصاره الكلي زعفران بر میزان هورمون هاي هیپوفیز – گناد و فولیكوژنز در موش هاي صحرايي ماده بالغ -سال تحصیلي  -1036-32عادل دانشي
 -12مطالعه تجربي تاثیر داروي سیتالوپرام بر محور هیپوفیز-گناد و تغییرات بافتي بیضه در موش هاي صحرايي نر بالغ -سال تحصیلي  -1036-1032لیال حمیدي
 -93بررسي تاثیر  L-NAMEبر روي ضد دردي مرفین در دردهاي مزمن ناشي از فرمالین  -سال تحصیلي  -1030-1036لیال رضائیان
 -91بررسي اثرات ضد باروري گیاه شنبلیله ( )Trigonella foenum-gracumبر محور هیپوفیز-گناد و تغییرات بافتي بیضه در موشهاي صحرايي نر بـالغ -سـال تحصـیلي  -1036-1032رخشـان
قهرماني
 -99تاثیر تجربي عصاره الكلي زعفران بر رفتارهاي جنسي ،تغییرات هورمون تستوسترون و بافت بیضه در موش صحرايي نر بالغ  -سال تحصیلي -1036-1032
محمد باقر محمودپور
 -90تاثیر تجربي فلزات سنگین (سرب و روي) بر غلظت هورمون هاي تیروئیدي و آنزيم هاي كبدي در موش هاي صحرايي نر بالغ -سال تحصیلي  -1030-1036نوشین گشمردي
 -96بررسي اثرات داروي اسپیرونوالكتون بر میزان هورمون هاي  ،FSH ،LHتستوسترون دي هیدروتستوسترون و اسپرماتوژنز در موش صحرايي نر بالغ -سال تحصیلي  -1036-1032نازنین تدين
 -92تاثیر عصاره گیاه رازيانه بر میزان هورمون هاي هیپوفیزي ( )PRL ،FSH ،LHاستروژن ،پروژسترون و تغییرات بافتي تخمدان در موش هاي صحرايي ماده بـالغ -سـال تحصـیلي -1036-1032
خدابخش بهزادي
 -92بررسي تاثیر داروي فلووكسامین بر محور هیپوفیز-گناد و تعییرات بافت بیضه در موش هاي صحرايي نر بالغ نژاد ويستار -سال تحصیلي  -1036-1032فرناز توكلي
 -97بررسي تجربي تاثیرات عصاره الكلي چمچمه خرما بر محور هیپوفیز -گناد و اسپرماتوژنز در موش صحرايي نر بالغ -1032/2/03 -سال تحصیلي  -1036-1032اسفنديار شريفي ،داوود مقدم نیاء
 -93بررسي تاثیر داروي تامسولوزين بر محور هیپوفیز-گناد و تغییرات بیضه در موش هاي صحرايي نر بالغ -1032/6/96 -سال تحصیلي  -1036-1032مهرداد شريعتي ،جمیله امیري
 -92بررسي تجربي داروي الموتري ژين بر محور هیپوفیز -گناد و تغییرات بافتي بیضه در موش صحرايي نر بالغ -سال تحصیلي  -1032-1032رحیمه خضري مطلق
 -03اثرات ضد دردي و ضدالتهابي عصاره الكلي گیاه بیلهر ) (Dorema aucheriبا استفاده ازتست فرمالین و مدل كاراژينان در مـوش صـحرائي نـر -32/11/93 -سـال تحصـیلي -32-37مهـرداد
شريعتي ،حكیمه نیكنام
 -01تاثیر تجربي داروي مفنامیك اسید بر روي محور هیپوفیز گناد و تغییرات بافتي بیضه در موش صحرائي نر بالغ -32/11/92 -سال تحصیلي  -32-32مهرداد شريعتي ،محمد صادق شاه كرمي
 - -09بررسي تاثیر عصاره هسته خرما بر میزان قند خون و فاكتور هاي بیوشیمیائي در موش هاي صحرائي ديابتي نر  -1032/2/93 -سال تحصیلي  - 32-32اسفنديار شريفي ،اسما سبزواري فرد
 -00تاثیر داروي پیريمیدون بر برخي فاكتورهاي هماتولوژيك و بیو شیمیائي سرم خون در موش هاي صحرائي نر بالغ -1032/2/17 -سال تحصیلي  - 32-32مهرداد شريعتي ،آناهیتا شاعر
 -06مطالعه مقايسه اثرات عصاره الكلي برگ گردو و مغز گردو ) Juglans regiaبر القائ ضد دردي مرفین در موش صحرائي نر بالغ  1032/11/93 -سال تحصیلي– 32-37مهرداد شريعتي ،نسـرين
صادقي گزني
 -02تاثیرعصاره الكلي گیاه بیلهر( ) Doremaaucheriبر هموگرام و برخي الكترولیت هاي سرم در موش صحرائي نر بالغ -1037/6/99 -سال تحصیلي - 32-37اسفنديار شريفي ،افسانه پرنگ
 -02تأثیرسم آترازين برمحورهیپوفیز – گنادوفرايند اسپرماتوژنزدرموش صحرائي نر بالغ  -سال تحصیلي -32-37سلطاني
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 -07بررسي تاثیر الموتريژين بر روي ضد دردي القاء شده بوسیله مرفین با استفاده از تست فرمالین در موش صحرائي نر بالغ -1037/7/7 -سال تحصیلي - 32-37مهرداد شريعتي ،نگاهبان
 -03اثرات ضددردي و ضد التهابي عصاره آبي-الكلي برگ گیاه پونه ( )Mentha pulegiumبااستفاده ازتست فرمالین و مـدل كاراژينـان درمـوش صـحرايي  -1037/7/3 -سـال تحصـیلي-32-37
مهرداد شريعتي ،الدن خداپرست
 -02بررسي اثرات عصاره آبي-الكلي برگ گیاه پونه ( )Mentha pulegiumبرروي فاكتورهاي عملكـردي كبـد و برخـي فاكتورهـاي بیوشـیمیائي خـون در مـوش صـحرايي نـر -1037/7/3 -سـال
تحصیلي - 32-37مهرداد شريعتي ،الله خداپرست
 -63بررسي اثرات ضد دردي و ضد التهابي عصاره هیدروالكلي برگ بلوط برانتي (  )Quercus brantiiبا استفاده ازآزمون فرمالین ومدل كاراژينان در مـوش صـحرايي نـر -1037/11/12 -سـال
تحصیلي  -37-33مهرداد شريعتي ،زهرا خباز
 -61مطالعه تجربي اثر تجويز خوراكي سولفات منیزيم بر میزان هورمونهاي تیروئ يدي و غلظت پالسمايي آنزيمهاي كبدي در موشهاي صحرايي نـر بـالغ -سـال تحصـیلي  -33-32شـهربانو عباسـنیا –
اسفنديار شريفي
 -69تأثیر خوراكي سرب بر روي رفتار هاي جنسي ،تغییرات میزان هورمون تستوسترون و بافت بیضه در موش هاي صحرايي نر بالغ -سال تحصیلي  -33/7/1 -33-32مريم زنبوري ،مهرداد شريعتي
 -60اثرات ضد دردي و ضد التهابي روغن هسته انگور با استفاده از تست فرمالین و مدل كاراژينان در موش صحرائي نر -سال تحصیلي  -33-32عفت بصیري – اسفنديار شريفي
 -66بررسي تاثیر عصاره آبي -الكلي پیازگیاه عنصل ) ) Urginea maritimeبرمیزان قندخون وفاكتورهاي بیوشیمیايي درموش صحرايي ديابتي نر -سال تحصیلي  -33-32سـعید خـاتم سـاز-رويـا
زنده باد
 -62تاثیر عصاره آبي الكلي سمر ( كهور پاكستاني ) بر محور هیپوفیز گناد و تغییرات بافتي بیضه در موش هاي صحرائي نر بالغ -سال تحصیلي  -33-32اسفنديار شريفي  ،علي زاهدي
 -62تاثیر تجربي عصاره هیدروالكلي هسته زيتون بر رفتارهاي جنسي و تغییرات هورمون تستوسترون و بافت بیضه در موش هاي صحرائي نر -سال تحصیلي  -33-32سعید خاتم ساز  -الهه احمدوند
 -67تاثیر تجربي كابرگولین بر میزان هورمونهاي محور هیپوفیز – تیروئید در موش صحرائي نر بالغ  -سال تحصیلي  -33/3/0 -33-32الله پاشا –مهرداد شريعتي
 -63تاثیر عصاره آبي الكلي سمر ( كهور پاكستاني ) بر محور هیپوفیز گناد و تغییرات بافتي تخمدان در موش هاي صحرائي ماده بالغ -سال تحصیلي  -33-32مهرداد شريعتي -فخر السادات قرشي
 -62تاثیر تجربي كابرگولین بر تست هاي عملكردي كبد و تغییرات بافتي در موش صحرائي نر بالغ -سال تحصیلي  -33/3/0 -33-32ژاله اذرنوش -مهرداد شريعتي
 -23بررسي تاثیر عصاره آبي الكلي گیاه سنبل الطیب بر مورفولوژي نورون هاي هسته رافه ماگنوس ساقه مغزي در موش صحرائي ماده  -سال تحصیلي -33-32ناهید صادقي -امراهلل روزبهي
-21تاثیر عصاره آبي الكلي دانه خرنوب بر فاكتورهاي بیوشیمیائي خون ( گلوكوز  ،تريگلیسیريد  ،كلسترول ،كراتینین  ،يوريك اسید  ،نیتروژن اوره  ،پروتئین تام و آلبومین در مـوش صـحرائي نـر بـالغ
ديابتي مريم شاه امیر طباطبائي
-29تاثیر عصاره ابي الكلي دانه خرنوب (  Cratonia siliquaبر میزان هورمونهاي هیپوفیز گناد و تغییرات بافتي بیضه در موش صحرائي بالغ شیرين ازاديان
-20بررسي عصاره ابي – الكلي میوه لگجي ( ) Capparis spinosaبر میزان قند خون  ،فاكتورهاي بیوشیمیائي و الكترولیت هاي سرم در موش صحرائي نر بالغ ديابتي شده
مجید نگهداري زاده
-26تاثیر عصاره آبي-الكلي زعفران بر غلظت آنزيمهاي كبدي (،)ALT,AST,ALPفاكتورهاي بیوشیمیايي و تغییرات بافتي كبد به دنبال مسـمومیت ناشـي از مصـرف مـزمن ويتـامین  Aدر مـوش
صحرايي نر بالغ درنا اژدري
 -22تأثیر عصاره آبي -الكلي دانه گشنیز( )Coriandrum sativum L.بر میزان هورمون هاي هیپوفیز -تخمدان و فعالیت هاي تولیدمثلي در موش صحرايي نابالغ( )Ratفاطمه يزدان پور
 -22تأثیر تجربي عصارة آبي – الكلي سیاه دانه( )Nigella sativaبرفاكتورهاي بیوشیمیائي و الكترولیت هاي سرم بدنبال مسمومیت كلیوي القاء شده با ديكلوفناک سديم درموش صحرايي نر
 -27تاثیر تجربي پسته وحشي يا بنه بر محور هیپوفیز گناد و تغییرات بافت بیضه در موش صحرايي نر بالغ شاپور هاديزاده تابستان 23
 -23بررسي تجربي تاثیر عصاره الكلي مغز گردو بر محور هیپوفیز گناد و اسپرماتوژنز در موش صحرايي نر بالغ سیده نرجس ناصران سال تحصیلي 23-21
 -22ئتاثیر عصاره آبي-الكلي زعفران بر غلظت آنزيمهاي كبدي )LT,AST,ALPفاكتورهاي بیوشیمیايي و تغییرات بافتي كبد به دنبال مسمومیت ناشي از مصرف مزمن ويتامین Aدر موش صحرايي
نر بالغ درنا اژدري سال تحصیلي 1032-23
-23تاثیر روغن دانه انگور ( )Vitis viniferaبر تغییرات هورموني  LH,FSHو تستوسترون در موش صحرائي مسموم شده با استات سرب سمیرا جلوه سال تحصیلي -23
 -21تأثیرروغن دانه انگور بر میزان هورمون هاي تیروئیدي ) (TSH,T4,T3و آنزيم هاي كبدي (  ( ALT,AST,ALPبه دنبال مسمومیت با اسـتات سـرب در مـوش صـحرائي نـر بـالغ راضـیه
نوربخش نیمسال اول 29-21
 -29بررسي اثر عصاره هیدرو – الكلي گیاه جاشیر بر روي فاكتورهاي بیوشیمیايي خون در موش هاي صحرايي نر ديابتي  ،طاهره زارع ؛ نیمسال دوم 23-21
 -20بررســي اثــر تقويــت و تضــعیف حافظــه بــا اســتفاده از آگونیســت و آنتاگونیســت كولینرژيــك وهمچنــین موســیقي در پیــدايش وابســتگي بــه مــورفین بــه روش Conditioned place
) preference(CPPدر موش سوري نر بالغ  ،فرناز توكلي ؛ نیمسال اول 21-29
 -26بررسي اثرات  Leptinو  Adiponectinبر بیان  Kisspeptinsو گیرنده هاي آن ها در سلول هاي جزاير النگرهانس ؛ ماندانا محمود زاده ثاقب  ،نیمسال دوم 21-29
 -22اثرعصاره الكلي دانه كتان(پنبه)برمیزان هورمون هاي هیپوفیز-تخمدان وتغییرات بافتي درنوزادان موش صحرايي ؛ فاطمه عباسي شیاري  ،نیمسال دوم 23-21
 -22تأثیر عصاره آبي – الكلي برگ ازگیل ( ) Mespilus germanica L.بر فاكتورهاي بیوشیمیايي خون ( گلوكز ،تري گلیسیريد،كلسترول،كراتینین ،يوريك اسید ،نیتروژن اوره ،پروتئین تام و
آلبومین) در موش صحرايي نر بالغ ديابتي ؛ مرجان كرمي  ،نیمسال دوم 23-21
-27تاثیر عصاره هیدروالكلي گیاه گلدر(  )Otostegia persicaبر فاكتورهاي هماتولوژيك و بیوشیمیايي موش صحرايي نر بالغ در مسمومیت با استات سرب ؛ فرشته نجفیان  ،نیمسال اول 21-29
 -23تاثیر عصاره هیدروالكلي گیاه گیاه فراسیون سفید بر محور هورموني هیپوفیز گناد و تغییرات بافتي در موش صحرايي ماده بالغ تخمدان پلي كیستیك ؛ شمسي حرف شنو ؛ نیمسال اول 21-29
 -22تاثیر عصاره آبي-الكلي برگ گردو ( ) Juglans regia L.برشاخص هاي هماتولوژيك در موش هاي صحرايي نرمبتال به كم كاري تیروئید ؛ سارا حبیب پور؛ نیمسال دوم 21-29
 -73تاثیر روغن دانه انگور( )Grape seed oilبر فاكتورهاي عملكردي كلیه در موش صحرايي نر بالغ مبتال به كم كاري تیروئید ؛ زرير انصاري  ،نیمسال دوم 21-29
-71تاثیر عصاره ي هیدرو-الكلي زنجبیل ( )Zingiber officinaleبر روي فاكتورهاي بیوشی میايي در موش هاي صحرايي نر مبتال به كم كاري تیروئید زينب رضايي 29/7/7نیمسال دوم 21-29
-79تاثیر موسیقي آرام بر میزان هورمون هاي جنسي و گنادوتروپین ها و تغییرات بافت بیضه در موش هاي سالم و ديابتي معصومه گوهري  29/7/7نیمسال دوم 21-29
-70تاثیر عصاره هیدرو – الكلي برگ زيتون ( ) Olea Europaea Lبر روي میزان گنادوتروپین ها و هورمون هاي جنسي و تغییرات بافت بیضه در موش صحرايي نر ديابتي فاطمـه معینـي29/2/01
نیمسال دوم 21-29
 -76تاثیر عصاره آبي الكلي گیاه جاشیر بر شاخص هاي هماتولوژِيك و الكترولیت هاي سرم در موش صحرايي نر ديابتي سعده هژبريان  29/11/2نیمسال اول 29-20
 -72تاثیـر عصـاره آبـي – الكلي گلپر( (Heracleum persicumدر دوران بارداري بر تكوين كلیه ها و فاكتورهاي بیوشیمیايي(اوره،كراتینین،اسید اوريـك)در مـوش هـاي صـحرايي نـر  ،فاطمـه
افشاري  20/2/03نیمسال دوم 29-20
 -72تاثیـر عصـاره آبـي – الكلي گیاه گلپر( )Heracleum persicumدر دوران بارداري بر تكوين كبد و آنزيم هاي  ALP-AST-ALTدر موشهاي صحرايي نر فهیمـه بزمـي  20/2/03 ،نیمسـال
دوم 29-20
 -77بررسي تاثیر حفاظتي عصاره آبي ـ الكلي لعلكوهستان(  )Oliveria Decumbensبرتغییرات بافتي كلیه و فاكتورهاي عملكردي آن بدنبال مسمومیت ناشي از كلريدكادمیم( )CdCl9در مـوش
صحرايي نر بالغ  ،مريم رحیمي كازروني 20/7/2نیمسال دوم 29-20
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 -73بررسي تاثیر حفاظتي عصاره آبي ـ الكلي لعلكوهستان()Oliveria decumbensبر تغییرات بافتي كبد و تستهاي عملكردي آن بدنبال مسمومیت ناشـي از كلريـدكـادمیم( )CdCl9در مـوش
صحرايي نر بالغ سمیه رحیمي كازروني 20/7/2نیمسال دوم 29-20
 -72تأثیر عصاره میخك ()Dianthus caryophylluدر مهار هپاتوتوكسیسیتي ناشي از جنتامايسین در موش صحرايي بالغ نژاد ويستار مینا افراسیابي نیمسال اول 20-26
 -33تاثیر عصاره آبي -الكلي پنیر نخل ) ( phoenix dactylifera palmitoبر میزان گنـادوترپین هـاي ) ( FSH,LHو اسـترويیدهاي جنسـي ( تستوسـترونو دي هیدروتستوسـترون) در مـوش
صحرايي نر بالغ مبتال به كم كاري تیرويید مريم صالحي دانشگاه ازاد اسالمي جهرم نیمسال دوم  20-26تاريخ دفاعیه 20/19/93
 -31تاثیر عصاره هیدروالكلي چاي كوهي ( )Stachys Lavandulifolia Vahlبر محور هیپوفیز -گناد و تغییرات بافت بیضه در موش هاي صحرايي نر بالغ فاطمه رحماني نیمسال اول 26-20
 -39تاثیر خوراكي چاي سبز بر میزان هورمونهاي گنادوتروپین (  ، )LH,FSHهورمونهاي جنسي( استروژن پروزسترون ) و تغییرات بافتي تخمدان در موش صحرايي ماده نابـالغ مسـموم شـده بـا
كلريد كادمیوم محمود بابا ملكي نیمسال دوم 20-26
 -30اثر حفاظتي ويتامین  Cبر میزان هورمونهاي گنادوتروپین و استروئید هاي جنسي و تغییرات بافتي تخمدان در موش صحرائي ماده نابالغ مسـموم شـده بـا اسـتات سـرب مـريم غفـاري 26/2/01
نیمسال دوم 20-26
 -36تاثیر آبي كندر  Boswellia thuriferaبر تغییرات هورمونهاي هیپوفیز – بیضه و فرايند تولید مثلي بدنبال تیمار با سم اورگانو كلره آندوسولفان در موش صحرائي نـر نابـالغ زهـرا عسـكريان
مطلق  26/2/9نیمسال دوم 20-26
 -32بررسي اثرات ضد دردي و ضد التهابي عصاره هیدروالكلي لعل كوهستان ( ) Oliveria Decumbensبا استفاده از تست فرمالین و مدل كاراژينان در موش صحرايي نر لیال اسمعیلي  ،نیمسـال
اول 26-22
 -32تـأثیـر مالتونیـن بر میزان آنـزيمهاي كبـدي ( )AST-ALT - ALPو برخي فاكتورهاي بیوشیمیايي خون در موشهاي نـر مبتالكمكاري تیروئیـد رويا رهايي فرد  ،نیمسال اول 26-22
 -37تأثیر عصاره آبي -الكلي لعل كوهستان ( )Oliveria decumbensبر شاخصهاي هماتولوژيك در موش صحرايي نر مبتال به كم كاري تیروئید  .زهرا شفیعي نیمسال اول 26-22
 -33بررسي تأثیرگوشت میوه انبه برمحورهیپوفیز-گناد وتغییرات بافت بیضه در موش هاي صحرايي نربالغ  ، .نیمسال اول  26-22آفتاب قائدي
 -32اثر تركیب عصاره بادرنج بويه و دكسوروبیسین بر القا آپوپتوز در دودمان سلولي سرطان پروستات انساني ، . DU145نیمسال اول  26-22ماعده ژوبین
-09مقایسه اثرات حفاظتی امگا 3روغن ماهی وعصاره آبی ریشه شیرین بیان برسوء عملکرد کبدی،کلیوی و لیپیدی القا شده توسط تیواستامید در موشهای صحرایی نر داوود مقدم نیانیمسال دوم  09-09پایان نامه دکتری

 -09بررسی تاثیر تجربی عصاره هیدروالکلی تخم خربزه )  (Cucumis melo L.بر محور هیپوفیز -گناد و تغییرات بافتی بیضه در موشهاي صحرایي نر بالغ ( )Ratنیمسال دوم  94-95ماندانا عربی

 -92تأثیر عصاره آبی الکلی گیاه استبرق ) (Calotropisprocera.Lدر دوران بارداری بر فاکتورهای عملکردی کلیه و تغییرات بافتی در نوزادان نر متولد شده از مادران
دیابتی در موش صحرایی نیمسال دوم  94-95بنت الهداء موسوی
 -93تأثیرهیدروکسی اوره مداک( )Hydroxyureamedacبرمیزان هورمون های جنسی (تستوسترون و دی هیدرو تستوسترون) و تغییرات بافتی بیضه در موش
صحرایی بالغ نیمسال دوم  94-95محمد بندری شاهد
 -94اثر حفاظتی ویتامین  Cبر میزان هورمونهای گنادوتروپین( )LH,FSH؛ استروئیدهای جنسی (استروژن ،پروژسترون) و تغییرات بافتی تخمدان در موش صحرایی ماده نابالغ
مسموم شده با استات سرب نیمسال دوم  94-93آیدا غفاري
 -95بررسی تاثیر عصاره الکلی زنجبیل)(officinale Zingiberبر سیتوتوکسیتی ،هورمون های هیپوفیز-بیضه ومیزان بیان ژن های موثر درآپوپتوز درموش
صحرایی نژاد ویستار به دنبال القای داروی دوکسوروبیسین فاطمه جویبار نیمسال دوم  95-96فاطمه جویبار  ،دانشجوی دکتری فیزیولوژی جانوری
 -96مقایسه اثرات عصاره الکلی خارشتر )(maurorum Alhagiو عصاره آبی زنجبیل )(Officinale Zingiberبر فعالیت ژن های سیکلواکسیژناز  2و کاسپاز 3
 ،سوء عملکرد کبدی و لیپیدی و تغییرات بافتی در موش های صحرایی نر بالغ دیابتی  .نیمسال اول  96-90طهمورث شهریور ،دانشجوی دکتری فیزیولوژی جانوری
 -90بررسی اثرات ژل رویال بر اپوپتوز و تغییراتت هورمون های گنادوتروپین و استروئید های جنسی و مطالعات فراساختاری سلول های اسپرماتوزنیک بدنبال
دریافت داروی سرترالین در موش صحرایی نر بالغ الله پاشا نیمسال اول  96-90فاطمه جویبار  ،دانشجوی دکتری فیزیولوژی جانوری
 -97بررسی ارتباط میزان بیان ژن های  mir30و  Let7در مردان نابارور مبتال به آزواسپرمی و الیگواسپرمی سعید خسروی  ،دانشجوی دکتری
فیزیولوژی جانوری نیمسال دوم 90-97
 -99تاثیر عصاره الکلی میخک (  ) Dinathus caryophyluبر بافت کلیه و تست های عملکردی در موش صحرایی نر بالغ به دنبال دریافت جنتامایسین  .ذبیح هللا
بیگدلی  ،زمستان 99
 -177تاثیر عصاره آبی – الکلی آویشن شیرازی ( ) ) Zataria multiflora Boissدر دوران بارداری بر فاکتورهای عملکردی کبد و تغییرات بافتی در نوزادان نر
متولدشده از موش صحرایی  .مهرناز ستونه  ،زمستان . 99
 – 171تاثیر عصاره هیدروالکلي سیاهدانه()Nigella sativaدر پایه عسل (معجون دوسین) بر روي پارامترهاي هورموني  ،تغییرات بافت تخمدان ومطالعه
فراساختاری فولیکول های تخمدانی در موش صحرایي با القای سندرم تخمدان پلي کیستیک ( . )PCOSنرجس ناصران موسوی  ،دانشجوی دکتری فیزیولوژی ،
نیمسال دوم 90-97
 -172تاثیر عصاره الکلی گیاه زوفا بر میزان آنزیم های کبدی  ،فاکتورهای بیوشیمیایی و تغییرات بافتی در موش صحرایی نر سالم و دیابتی  .مریم فیروزی  ،نیمسال
اول 90 -97
 -173تاثیر عصاره الکلی گیاه زوفا(  ) Hyssopus officinalisبرتست های عملکردی کلیه ( کراتی نین  ،اسید اوریک  ، BUN ،کلسیم  ،سدیم  ،پتاسیم ف فسفر و
پروتئین توتال و تغییرات بافتی در موش صحرایی نر سالم و دیابتی  .حبیبی  ،نیمسال اول 90-97
 – 171تاثیر عصاره آبی – الکلی برگ ازگیل (  ) L germanica mespilusبر میزان هورمون های هیپوفیز – تیرویید و انزیم های کبدی در موش صحرایی نر
بالغ بدنبال مسمومیت با استات سرب  .نیمسال اول 90-97
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پايان نامه هاي مشاوره شده دانشجويان دوره كارشناسي ارشد  ،دكتراي حرفه اي و دكتراي تخصصي
 -1بررسي اثرات  GnRHبر میزان تخمك ريزي موش هاي صحرايي ( -)RTAسال تحصیلي  -1072-72سید عبداهلل حسیني برشنه
 -9بررسي تاثیر آنتاگونیست گیرنده  ( H2سايمتیدين) بر روي هموگرام در موش هاي صحرايي نر بالغ ( -)Ratسال تحصیلي  -1072-72مسعود افشاري
 -0مطالعه میزان هورمونهاي استروئیدي و لیپیدهاي سرم در بیماران مبتال به اسكیزوفرني بستري شده در بیمارستان هاي شیراز -سال تحصیلي  -1077-73مهرداد شريعتي
 -6مطالعه تاثیر تستوسترون بر روي هموگرام در موش هاي صحرائي نر بالغ گنادكتومي شده -سال تحصیلي  -1072-72شكراله ماهیانه
 -2اثر آگونیست و آنتاگونیست گیرنده هاي آلفا -دو آدرنژيك بر درد حاصل از آسیب عصب محیطي (نوروپاتي) در حضور و عدم حضـور غـدد جنسـي در مـوش صـحرائي نـر بـالغ( -)Ratسـال تحصـیلي  -1073-72اشـرف
هوشمندنیاء
 -2بررسي تاثیرات نیتروگلیسرين (آزاد كننده نیتريك اكسايد) و استرس بي حركتي بر محور هیپوفیز-آدرنال در موش هاي صحرايي نر بالغ( -)Ratسال تحصیلي  -1033-31مهرگان جمشیدي
 -7مطالعه تجربي تاثیر  Sotalolبر محور  HPGو اسپرماتوژنز در موش صحرايي نر بالغ -سال تحصیلي  -1031-39مريم خداپرست
 -3تاثیر هورمون گنادوتروپین بر هموگرام مولدين كپور ماهیان پرورشي -سال تحصیلي  -1072-33حیدر حقیقت
 -2بررسي تاثیرات ويتامین  Cبر میزان هورمونهاي LHو FSHو تستوسترون و اسپرماتوژنز در طوطي -Nymphtcus hollandicusسال تحصیلي  -1033-31مرتضي نیازي
 -13تاثیر پركاري تیروئید بر تخمك گذاري در موش صحرائي -سال تحصیلي  -1077-73پروين هوشمند مروستي
 -11بررسي اثرات اكسي توسین بر فاكتورهاي خوني (همگرام) در موش هاي صحرائي نر بالغ ( -)Ratسال تحصیلي  -1033-31میترا توكلي
 -19ارزيابي اثرات ضد درد اكسي توسین با استفاده از تست  hot plateو تداخل عمل آن باسیستم آدرنرژيك در موش هاي صحرايي نر بالغ -سال تحصیلي -1033-31
الهه سادات يعقوب نژاد
 -10ارزيابي اثرات ضد درد اوژنول با استفاده از تست فرمالین و تداخل عمل آن با سیستم آدرنرژيك در موش صحرايي نر بالغ -سال تحصیلي  -1033حسین اسكندريان
 -16بررسي تاثیرات نیتروگلیسیرين (آزاد كننده نیتريك اكسايد) و استرس بي حركتي بر محور هیپوفیز-آدرنال در موش هاي صحرائي نر بالغ -سال تحصیلي  -1031مهرگان جمشیدي
 -12بررسي اثرات  Ecstasyبر محور هیپوفیز-گناد و اسپرماتوژنز در موش هاي صحرايي نر بالغ( -)Ratسال تحصیلي  -1036-1032زهرا حسامي
 -12بررسي تاثیر تجربي عصاره زيرة سبز ( )Cuminum Cyminumبر اسپرماتوژنز و میزان هورمون تستوسترون درموش هاي صحرايي نر بالغ ( )Ratنژاد ويستار -سال تحصیلي  -1030-1036شیدا شهیديان
 -17بررسي تاثیر آنتاگونیست گیرنده ( H1پیريالمین مالئات) بر محور هیپوفیز-گناد و تغییرات بافتي بیضه در موش صحرايي نر بالغ( -)Ratسال تحصیلي  -1030-1036زهرا دهقان
 -13بررسي اثرات داروي سرترالین بر محور هورموني هیپوفیز-گناد و روند اسپرماتوژنز در موش هاي صحرايي -سال تحصیلي  -1036-1032عبدالرحیم موسوي
 -12واكنش متقابل بین سیستم هاي آنژيو تانسینرژيك با اوپیوئیدرژيك و كافئین براخذ آب درموش هاي صحرايي نر بالغ محروم شده از آب -سال تحصیلي  -1032-1032راضیه پويان فر
 -93بررسي تجربي اثرات داروي ستیريزين بر محور هیپوفیز گناد و اسپرماتوژنز در موش صحرائي نر بالغ -سال تحصیلي  -1036-1032منصوره بهنامي
 -91مطالعه تجربي تاثیر داروي ونال فاكسین هیدرو كلرايد بر محور هیپوفیز گناد و اسپرماتوژنز در موش صحرائي نر بالغ نژاد ويستار  -سال تحصیلي  -1036-1032بهنام فخاريان
 -99بررسي تاثیر داروي اكسكا ر بازپین بر تست هاي عملكردي كبد و برخي از فاكتور هاي بیوشیمیائي خون در موش صحرائي نر بالغ -سال تحصیلي  -1032-1032پريسا پورزال
 -96بررسي تاثیر داروي ريتودرين بر محور هیپوفیز گناد و تغییرات بافتي بیضه در موش بالغ -سال تحصیلي  - 1036-1032هنگامه برامكي
 -92مطالعه تاثیر داروي دي سولفیرام بر محور هیپوفیز گناد و تغییرات بافتي بیضه در موش صحرائي نر بالغ -سال تحصیلي  - 1036-1032مظاهر بابائي
 -92بررسي اثرات داروي اسپیرونوالكتون بر روي محور هورموني هیپوفیز گناد و فولیكوژنز در موش هاي صحرائي ماده بالغ -سال تحصیلي  -1030-1036فرهاد مرادي-
 -97بررسي تا ثیر داروي فیناسترايد بر محورهاي هورموني هیپوفیز گناد و هیپوفیز ادرنال در موش هاي صحرائي نر بالغ -سال تحصیلي  -39-30هاله عطريان
 -93بررسي اثرات داروي هیدروكسي كلرو كین سولفات بر میزان هورمونهاي  FSH,LHو تستوسترون و اسپرماتوژنز در موش صحرائي بالغ -سال تحصیلي  -1032-1032صديقه خضري مطلق
 -92بررسي اثرات ضد ديابتي عصاره میوه گیاه حرا  Avicennia marinaدر مقايسه با برگ حرا در موش صحرائي نر -سال تحصیلي  -1032-1032لیال كمائي
 -03مطالعه تجربي تاثیر داروي ونال فاكیس بر روي تست هاي عملكرد كبد و برخي از فاكتورهاي بیوشیمیائي خون در موش صحرائي نر بالغ -سال تحصیلي  -1032-1032سید ابراهیم رضوي
 -01مطال عه تاثیر داروي بوسپیرون هیدروكلرايد بر محور هیپوفیز گناد و تغییرات بافت بیضه در موش صحرائي نر بالغ -سال تحصیلي  -1032-1032حكیمه جعفرپور
 -09اثر ضدالتهابي داروي سديم والپروات بااستفاده از مدل كاراژينان درموش صحرايي نر-32/2/93-سال تحصیلي -32-37محمد جواد خشنود منصور خاني ،رويا صحت
-00تاثیر عصاره گل بابونه بر محور هیپوفیز گناد و تغییرات بافتي بیضه در موش صحرائي نر بالغ-سال تحصیلي - 32-37مريم خاوريان
-06بررسي سم تري فلورالین بر هورمونهاي  LH,FSHتستوسترون و روند اسپرماتوژنز و تغییرات بافتي بیضه در موش صحرائي نر بالغ -1037/6/0-سال تحصیلي - 32-37حمید رضا عسكري
-02بررسي تاثیر گیاه صبر زرد بر غلظت هورمون هاي گنادوتروپ ،تستوسترون و تغییرات بافت بیضه در موش صحرايي نر بالغ -37/7/7-نیمسال دوم  -32-37مهرداد شريعتي ،صدف رستگار
-07بررسي تاثیر داروي زولپیدم بر محور هیپوفیز گناد و اسپرماتوژنز در موش هاي صحرائي نر بالغ 33-32-نیمسال اول-جزايري – مهرداد شريعتي
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-03تاثیر سم ديازينون بر تست هاي عملكردي و تغییرات بافتي كبد و برخي فاكتورهاي بیوشیمیائي خون در موش صحرائي نر بالغ1037/2/13 -32-37-مهرداد شريعتي ،حقیقت جو
 -02بررسي تاثیر داكسپین هیدروكلرايد بر میزان هورمونهاي گنادوتروپ ،تستوسترون و تغییرات بافتي بیضه در موش صحرائي نر بالغ نژاد ويستار-نیمسال دوم  -33/0/03-33-37فاطمه امیري – مهرداد شريعتي
 -63بررسي تاثیر عصاره گیاه اويشن كوهي بر تست هاي عملكردي كبد و برخي فاكتورهاي بیوشیمیائي خون در موش صحرائي نر بالغ -1037/2/2 -32-37 -مهرداد شريعتي ،جنت گندم كار
 -61بررسي اثرات عصاره ابي الكلي میوه و دانه گیاه حنظل بر سطوح پالسمائي هورمون هاي محور هیپوفیز – تیروئید در موش صحرائي ماده بالغ  -سال تحصیلي  -37-33مورخ  -33/6/93راضیه دقنواتي -مهرداد شريعتي
 -69مطاله تجربي تاثیر داروي گابا پنتین بر تست هاي عملكردي كبد و برخي از فاكتورهاي بیوشیمیائي خون در موش صحرائي نربالغ  -سال تحصیلي  -37-33مورخ  -33/2/19حمیده مزيدي – مهرداد شريعتي
 -60بررسي اثر تقويت حافظه در پیدايش وابستگي به مورفین به روش  CPPدر موش سوري نر--نیمسال دوم  -33-32دكتر ابراهیم حسیني -ساتاز بهالديني
 -66تاثیر عصاره – هیدروالكلي پنیر نخل بر میزان هورمون تستوسترون  ،سلول هاي جنسي و تغییرات بافتي بیضه در موش صحرائي نر بالغ نصرت بوالحاجي
 -62بررسي تاثیر آگونیست  (Terlipressin acetate) AVPR1Aدر دوران جنیني و بعد از تولد بر میزان ترشح هورمون هاي جنسي در موش هاي متولد شده در زمان بلوغ گلشید ساكي
 -62اثر ضدردي و ضد التهابي موسیقي با استفاده از تست فرمالین و مدل كاراژينان در موش صحرايي نر باران دالور اردكاني
 -67بررسي اثر عصاره هی درو الكلي سیر بر وزن بیضه و اسپرماتوژنز در موش صحرايي نر بالغ تحت شیمي درماني داروي سیكلوفسفامید ؛ مرضیه میرفردي
 -63بررسي تداخل عمل عصاره آبي -الكلي ريزوم گیاه زنجبیل (  (Zingiber officinaleبا سیستم هاي كولینرژيك  ،آدرنرژيك و نیتريك اكسايد بر فعالیت مكانیكي ناي ايزوله موش صحرايي نـر بـالغ ؛ فرشـته دادفـر ،
نیمسال اول 21-29
 -62بررسي اثرات هیستوفیزيولوژيك تجويز حاد و مزمن استات سرب بر سیستم عصیي مركزي در موش صحرايي نر بالغ ؛ فاطمه جعفري منفرد  ،نیمسال دوم 21-23
 - 23اثرات گرلین بر تشنجات ناشي از پنتیلن تترازول در مراحل مختلف سیكل استروس در موش صحرايي ماده هايده نیكنام  29/0/99نیمسال دوم 21-29
 -21تاكسونمیايي جمعیت هاي  Gammarus pseudosyriacusدر استان فارس زهرا رحماني20/2/01 ،
 -29مقايسه تاثیر تجربي عصاره هاي سیكلوهگزاني  ،اتانولي و اتري برگ گردو بر محور هورموني هیپوفیز بیضه و بیان ژن انزيم ارزيناز  9در دستگاه تولید مثلي موش صحرايي بالغ سالم و ديابتي خردمند دانشـجوي دكتـراي
فیزيولوژي جانوري نیمسال اول . 22-27
 -74مقايسه اثرات تركیبات فنولي گیاهي االژيك اسید و كركومین بر روي محافظت قلبي در برابر اسیب هاي ناشي از ايسكمي خونرساني مجددو بررسي سطح بیان ژنهاي eNOS ,AMPK
در قلب ايزوله موش هاي صحرايي هیپرلیپیدمیك علیرضا امیرابادي دانشجوي دوره دكتري فیزيولوژي جانوري نیمسال 22-27

ترجمه و تاليف كتاب
 -1هورمون شناسي توليد مثل تاليف مك ،اي  ،هادلي  -ترجمه  :دكتر مختار مختاري ،ناشر  :انتشارات تيمورزاده – نشر طيب پاييز سال 1836
 -2توليد مثل از ديدگاه پزشکي و بيولوژي گروه مترجمين انتشارات ماجد 1831
 -8فيزيولوژي غدد درون ريز انتشارات اوند انديشه ؛  (1838تاليف)

عناوین طرحهاي پژوهشي
 -1بررسي اثرات داروي كوتريموكسازول بر شاخص هاي هماتولوژيك در موش هاي صحرائي 1037/9/1مختار مختاري ،سپهر صالحي  ،داريوش طیبي
-9بررسي تاثیر داروي كوتريموكسازول بر میزان بعضي از شاخص هاي بیوشیمیائي  1037/2/13مختار مختاري،سپهر صالحي  ،مهرداد شريعتي
-0تاثیر تجربي كمپلكس مس فنانترولین بر برخي شاخص هاي بیوشیمي  1032/6/7مهرداد شريعتي  ،مختار مختاري،سپهر صالحي
-6بررسي شیوع بیماري ورم پستان تحت حاد در گاوداري ها 1032/13/17سپهر صالحي ،مختار مختاري  ،محمد شادخواست ،حمید باغبان باشي
-2بررسي اثرات تجربي كمپلكس مس فنانترولین بر شاخص هاي خوني  1032/3/0مهرداد شريعتي،مختار مختاري
 -2سرو اپیدمیولوژي عفونت ويروس اپشتین بار (  )EBVدر بین گروهي از دانشجويان بدون عالمت دانشگاه آزاد اسالمي واحد كازرون داريوش طیبي  ،مختار مختاري  ،بهزاد محمـدي  ،محمـد رضـا
ابراهیم پور
 -7تاثیر عصاره آبي – الكلي هسته زيتون (
علیرضا قنادي

 ) Olive seedبر میزان هورمون هاي گنادوتروپین ،استروئید هاي تخمدان و تغییرات بافتي در موش صحرائي ماده نابالغ ؛ مختـار مختـاري –

سوابق فرهنگي و افتخارات علمي
الف -عضويت و همكاري با بسیج اساتید واحد دانشگاهي در زمینه فعالیت هاي فرهنگي از سال  1032تاكنون
ب -اقدام در برگزاري جلساتي پیرامون مباحث فرهنگي با دعوت از صاحبنظران براي مديران گروه هاي آموزشي
*پژوهشگر نمونه  -انتخاب به عنوان پژوهشگر نمونه در چهار دوره و پژوهشگر فغال در يكدوره در واحد دانشگاهي

عضويت در هيات تحريريه مجالت علمي پژوهشي
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 -1عضو هيات تحريريه هيات تحريريه مجله علمي پزوهشي دانشگاه علوم پزشکي ايالم
 - 2عضو هيات تحريريه مجله علمي پزوهشي فيزيولوژي و تکوين جانوري  ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد زنجان
 -8عضو هيات تحريريه هيات تحريريه مجله علمي پزوهشي زيست شناسي جانوري  ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان
 -4عضو هيا ت تحريريه مجله  ، Journal of Alternative veterinary Medicineدانشگاه آزاد اسالمي واحد كازرون
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((((دوره ها ي دانش افزايي و كارگاه هاي فرهنگي و آموزشي))))
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