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  یلی :ظَاثك تحص

  1389اَّاز،  علَم آزهبیؽگبّی، داًؽگبُ علَم پسؼىی  وبرؼٌبظی :

 1394لبرچ ؼٌبظی پسؼىی، داًؽگبُ ترثیت هذرض، :  وبرؼٌبظی ارؼذ

 

 :ظَاثك آهَزؼی 

 : الف( تذریط  

 لبرچ ؼٌبظی پسؼىی، رؼتِ پسؼىی، همطع دوتری حرفِ ای، داًؽگبُ علَم پسؼىی دزفَل (1

 علَم آزهبیؽگبّی، همطع وبرؼٌبظی، داًؽگبُ علَم پسؼىی دزفَللبرچ ؼٌبظی پسؼىی، رؼتِ  (2

 لبرچ ؼٌبظی پسؼىی، رؼتِ پرظتبری، همطع وبرؼٌبظی، داًؽگبُ علَم پسؼىی دزفَلاًگل ؼٌبظی ٍ  (3

 ، رؼتِ َّؼجری، همطع وبرؼٌبظی، داًؽگبُ علَم پسؼىی دزفَلهیىرٍة ؼٌبظی )ٍاحذ هؽترن( (4

 ریت ّبی پسؼىی، همطع وبرداًی، داًؽگبُ علَم پسؼىی دزفَل، رؼتِ فَهیىرٍة ؼٌبظی )ٍاحذ هؽترن( (5



 دزفَل پسؼىی علَم داًؽگبُ وبرؼٌبظی، همطع ،اتبق عول رؼتِ ،(هؽترن ٍاحذ) ؼٌبظی هیىرٍة (6

 رؼتِ علَم آزهبیؽگبّی، همطع وبرؼٌبظی، داًؽگبُ علَم پسؼىی دزفَل  ،ت ٍ ایوٌی در آزهبیؽگبُاصَل حفبظ (7

 لَم آزهبیؽگبّی، همطع وبرؼٌبظی، داًؽگبُ علَم پسؼىی دزفَلوبرآهَزی در عرصِ، رؼتِ ع (8

، هروس آهَزغ همذهبت علَم پبیِ آزهبیؽگبّی، رؼتِ الىترًٍیه گرایػ تعویر ٍ ًگْذاری از تجْیسات آزهبیؽگبّی (9

 عبلی فٌی ٍ حرفِ ای پعراًِ دزفَل

ٍ ًگْذاری از تجْیسات آزهبیؽگبّی،  آؼٌبیی ثب اصَل ایوٌی ٍ ظبختوبى آزهبیؽگبُ، رؼتِ الىترًٍیه گرایػ تعویر (11

 هروس آهَزغ عبلی فٌی ٍ حرفِ ای پعراًِ دزفَل

 

 :ة( ثرگساری وبرگبُ ّبی آهَزؼی

، تحت ًظر ادارُ آهَزغ هذاٍم داًؽگبُ علَم پسؼىی (CBCاٍرشاًط )تجسیِ ٍ آًبلیس ادرار ٍ ( تعت ّبی آزهبیؽگبّی 1

 دزفَل

 تحت ًظر وویتِ تحمیمبت داًؽجَیی داًؽگبُ علَم پسؼىی دزفَل، PCRوبرگبُ طراحی پرایور جْت آزهبیػ ( 2

 ( تعت ّبی آزهبیؽگبّی هبیعبت ثذى از ًظر لبرچ ؼٌبظی، تحت ًظر ادارُ آهَزغ هذاٍم داًؽگبُ علَم پسؼىی دزفَل3
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 اًتؽبر همبلِ :

 ( :ISIپصٍّؽی ٍ ثیي الولی)-همبالت علوی  در هجالت هعتجر علوی

 
1) Ghaffaripour R, Rajabi Bazl M, Yadegari M H. A Survey of the Effect of Camphor on 

INT1 and EFG1 Gene Expressions of Candida albicans at Three Treatment Times (24, 

48, and 72 hours) via Real-time PCR. MJMS, 2016; 19 (3) :59-72 (Persian) 

            URL: http://journals.modares.ac.ir/article-30-12107-en.html 

 

2) Rahmaty S, Gaeini AA, Ghaffaripour R, Salvand GR, Dolatshahi M. Comparison of 6 

Weeks of High Intensity Interval Training and Continuous Training on Desnutrin, 

Adiponectin and Adiponectin Receptor 1 Genes Expression in Two Subcutaneous 

Adipose Tissue and Quadriceps Muscle Tissue of Obese Male Rats . Medical Science, 

2019; 23(99): 700-709. 

http://journals.modares.ac.ir/article-30-12107-en.html


3) Ghaffaripour R, Samsamipour M, Eslamifar Z, Madmoli M. Inhibitory effect of 

hydroalcoholic extract of Olive leaf (Olea europaea) on growth of Candida albicans. 

JPRI, 2019, 28(5): 1-8. 

4) Eslamifar Z, Deihim B, Ghaffaripour R. Multiple Sclerosis and evaluation of vitamin D 

effect. JPRI, 2019, 29(6): 1-15. 

 

 :چىیذُ همبالت در ّوبیػ ّبی هٌطمِ ای، هلی ٍ ثیي الوللی
1) The theoretical study of carbon nanotube effects on Bacillus licheniformis alpha 

Amylase thermo stability (PDB: 1VJS) شاوزدَمیه کىگرٌ بیه المللی میکريب شىاسی،  

  4931تُران 

 ّبی خبًن در HGB، HCT ٍ RDW هیساى ٍ WBC، RBC ٍ PLT تعذاد ًظر از خًَی تغییرات ثررظی (2

 1394، دزفَل پسؼىی علَم داًؽگبُ پصٍّؽی وٌگرُ اٍلیي. دزفَل ثسري ثیوبرظتبى لیجر ثخػ در ثعتری ثبردار

3) The effect of ethanolic extract of Olive leaf on the Candida albicans growth. 
1395، کىگرٌ بیه المللی میکريبیًلًژی سىىدج  

4) A survey of the effect of Camphor on INT1 and EFG1 genes expression of 

candida albicans in three time points of treatment, 24 hours, 48 hours and 72 

hours via Real Time PCR. 1395ْراى . تّفذّویي وٌگرُ ثیي الوللی هیىرٍة ؼٌبظی  

5) The computational evaluation of activity of simulated Bacillus subtilis A-

Amylase (PDB: 1UA7). 1395. تْراى ّفذّویي وٌگرُ ثیي الوللی هیىرٍة ؼٌبظی  

6) The effect of the Olive leaf extract on the growth of Candida albicans.  ُظَهیي وٌگر

.1395. دزفَل ٌَة غرة وؽَر در داًؽگبُ علَم پسؼىی دزفَل  پصٍّؽی داًؽجَیی ج  

 

 طرح ّبی پصٍّؽی هصَة )در دظت اجرا، خبتوِ یبفتِ( :

ي  INT1بررسی تأثیر عصارٌ اتاوًلی گیاٌ درمىٍ ترکی ي مادٌ کامفًر بر بیان ژن َای دخیل در چسبىدگی ي تًلید َیف  (1

EFG1  در کاودیدا آلبیکىس بٍ ريشReal-Time PCR )ِخبتوِ یبفت( 

در  INT1  ٍEFG1ثررظی تأثیر عصبرُ اتبًَلی ثري گیبُ زیتَى ثر ثیبى شى ّبی دخیل در چعجٌذگی ٍ تَلیذ ّیف  (2

 )خبتوِ یبفتِ( Real-Time PCRوبًذیذا آلجیىٌط ثِ رٍغ 

)در  لبرچی گیبُ ثَهی هٌطمِ دزفَل علیِ عَاهل عفًَت زای ثبوتریبیی ٍ 5ثررظی تأثیر ضذ هیىرٍثی عصبرُ طجیعی  (3

 حبل آًبلیس دادُ ّب(

 )در حبل اجرا(ثررظی تأثیر عصبرُ اتبًَلی گیبُ ثَهبدراى ثر هیساى ظویت ولیَی ًبؼی از ظیط پالتیي  (4

 

 ؼروت در فعبلیت ّبی هیذاًی، ثرگساری ًوبیؽگبُ ّب :

 1395هعئَل غرفِ داًؽگبُ علَم پسؼىی دزفَل در جؽٌَارُ آهَزؼی ؼْیذ هطْری ظبل  (1

 1393ظَهیي وٌگرُ لبرچ ؼٌبظی ایراى ؼروت در  (2

 وبرگبُ آهَزؼی ٍ پصٍّؽی در داًؽگبُ علَم پسؼىی دزفَل 31ؼروت در ثیػ از  (3

 



  ظَاثك اجرایی :

 1388-1391هعبٍى آزهبیؽگبُ تؽخیص طجی ثیوبرظتبى ثسري دزفَل.  (1

 1393-1395هعئَل ادارُ آهَزغ داًؽىذُ پیراپسؼىی داًؽگبُ علَم پسؼىی دزفَل.  (2

 1394-1395داًؽىذُ پیراپسؼىی داًؽگبُ علَم پسؼىی دزفَل.  EDO دفترهعئَل  (3

 1394-1396ؽگبُ علَم پسؼىی دزفَل. داً EDC هروسدثیر وویتِ ثرًبهِ ریسی درظی  (4

 1395-1396آزهبیؽگبُ جبهع تحمیمبتی داًؽگبُ علَم پسؼىی دزفَل.  PCRهعئَل  (5

 تب وٌَى 1393ُ علَم پسؼىی دزفَل. عضَ ؼَرای آهَزؼی ٍ پصٍّؽی داًؽىذُ پیراپسؼىی داًؽگب (6

 تب وٌَى 1395عضَ ؼَرای آهَزؼی داًؽگبُ علَم پسؼىی دزفَل.  (7

 تب وٌَى 1396ؼَرای فرٌّگی داًؽگبُ علَم پسؼىی دزفَل. از  عضَ  (8

 تب وٌَى 1396دثیر وویتِ اعتجبر ثخؽی هؤظعِ ای داًؽگبُ علَم پسؼىی دزفَل.   (9

 تب وٌَى. 1395گبُ علَم پسؼىی دزفَل. هعبٍى آهَزؼی داًؽىذُ پیراپسؼىی داًؽ (11

 جَایس ٍ افتخبرات علوی :

 (1392)در ثیي ٍرٍدی ّبی  1394داًؽگبُ ترثیت هذرض در ظبل رؼتِ لبرچ ؼٌبظی پسؼىی داًػ آهَختگی رتجِ اٍل 

 1398اظتبد ثرتر داًؽگبُ علَم پسؼىی دزفَل در ظبل 

 عضَیت در هجبهع ٍ اًجوي ّبی علوی :

 لبرچ ؼٌبظی ایراىعضَ اًجوي علوی 

 :) تعلط ثر زثبى ّبی خبرجی ، ًرم افسار یب دظتگبُ(هْبرت ّب 

 68ثب ًورُ  MHLE. دارای هذرن هطلَةتعلط ثر زثبى اًگلیعی در ظطح 

 هطلَةدر ظطح  SPSSآؼٌبیی ثب ًرم افسار تجسیِ ٍ تحلیل آهبری 



، PCRدظتگبُ ّبی ى دارٍیی ٍ ًیس تعلط ثر وبرثری ، عصبرُ گیری از گیبّب cDNAثر رٍغ ّبی اظتخراج شًَم، ظٌتس  تعلط

Real time PCRِرٍتبری اٍاپَریتَر، فریس درایر ٍ هتذّبی شل الىترٍفَرز در ظطح پیؽرفت ، 


