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سوابق پژوهشی
مقاالت :
1-EBV seroepidemiology in married and unmarried women and men in iran Reports of
Biochemistry & molecular Biology .2(2, 12 April 2014
 -2بررسي اثر عصاره خارخاسک بر اسپرماتوژ نز رت ،فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي جهرم  ،دوره نهم  /شماره چهار  /زمستان 90
 -3اثر عصاره الكلي گياه آلوئه ورا روي ميزان غلظت سرمي هورمونهاي تستوسترون و گنادو تروپين در موشهاي صحرائي نر
فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي جهرم دوره دهم – شماره  – 2تابستان 91
 -4تاثير عصاره هيدروالكلي گياه الوئه ورا بر ميزان غلظت سرمي هورمون هاي استروژن و پروژسترون و گنادوتروپين در رت فصلنامه
دانشگاه علوم پزشكي جهرم دوره دهم – شماره  –4زمستان 91
5-Cutaneous leishmaniasis associated with visceral leishmaniasis in a case of acquired
immunodeficiency syndrome (AIDS) INT J DERMATOL, JAN 2009
 -6تاثير عصاره هيدرو ال كلي پنير نخل بر ميزان غلظت سرمي هورمون هاي تستوسترون  ،استراديول و گنادوتروپين ها در رت نر)،
فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي جهرم 1389،پائيز .
7- Screening for glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency in blood donors,
hematology,2010
8- Screening for glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency in blood donors,
Transfusion, NOV2009
9- EBV seroepidemiology in married and unmarried women and men in iran, Reports of
Biochemistry & molecular Biology .2(2) 12 April 2014.
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شرکت در کنگره و سخنرانی
کنگره داخلی
 -1تاثير عصاره هيدروالكلي پنير نخل بر ميزان غلظت سرمي هورمونهاي تستوسترون  ،استرادنول و گنادوتروپين ها در رت نر كنگره
قرآن پژوهي جهرم 26ارديبهشت 90
 -2اثر عصاره هيدروالكلي گياه آلوئه ورا بر ميزان غلظت سرمي هورمونهاي پروژسترون و استراديول و گنادوتروپين در رت بيستمين
كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران 18-22مهر ماه 90
 -3اثر عصاره هيدروالكلي گياه آلوئه ورا بر روند فوليكولوژنز در رت دومين همايش سراسري اخالق و شيوه هاي نوين درمان ناباروري
جهرم آذر ماه 90
دانشگاه علوم پزشكي 4-Effect of plant tribulus terrestris extract on sperm parameter of male rats
1389تهران
 1389دانشگاه علوم پزشكي تهران5-Investigating the effect of tribulus terrestris on testis tissue
6-Effect of plant tribulus terrestris extract on sexual hormones (FSH – LH and
 1389دانشگاه علوم پزشكي تهرانTestosterone) of male rats

طرح تحقیقاتی
 -1بررسي مقايسه اي ميزان ابتال به مونونوكلئوز عفوني ناشي از ويروس اپشتاين بار در بیين افیراد مدیرد و ازدوار كیرده بیر اسیاس
سرولوژي 1390EBV
-2تعيين اثر اسكولتين در پروفايل چربي در خرگوش هاي هيپرلپيدميک1390
 -3بررسي ارزش تشخيصي آنتي مولرين هورمون در تشخيص نارسايي زودرس تخمداني در زنان مبتال به اختالالت قاعدگي1391
 -4بررسي مقايسه ميزان يادگيري دروس بافت شناسي و آسيب شناسي به دو روش آموزش تفكيكي و ادغام1387
 -5بررسي مقايسه اي ميزان ابتال به مونو نوكلئوز عفوني ناشي از ويروس اپشتاين بار در بين افراد مدرد و ازدوار كرده بر اساس
سرولوژي 1389EBV
-6اثرعصاره هيدروالكلي پنير نخل بر بافت بيضه موش صحرايي1388
-7بررسي شيوع عفونت ادراري در كودكان زيردوسال در روش تغذيه با شيرمادر1388
 -8مقايسه اثرات دو رژيم (لتروزول و تاموكسي فن و اچ سي جي /كلوميفن و لتروزول و اچ سي جي) در درمان ناباروري در زنان
مبتال به سندرم تخمدان پلي كيستيک1393
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پایان نامه
 -1تعيين اثر اسكولتين در جلوگيري از پيشرفت پروسه آترواسكلروز در خرگوش هاي هيپرلپيدميک1387
 -2بررسي مقايسه اي ميزان ابتال به مونونوكلئوز عفوني ناشي از ويروس اپشتاين بار در بين افراد مدرد و ازدوار كرده بر اساس
سرولوژي1389 EBV
 -3بررسي آلودگي باكتريايي قطره هاي مصرفي توسط بيماران بعد از تدويز دارو توسط چشم
پزشک1386
 -3كمبود آنزيم  G6PDدراهداء كنندگان خون و اهميت تغييرات آن با ماندگاري خون1386
 -4تعيين اثر اسكولتين درجلوگيري از پيشرفت پروسه آترواسكلروز در خرگوش هاي هيپرلپيدميک1387
 -5پارامترهاي اسپرم قبل و بعد از عمل واريكوسلكتومي توسط دستگاه اسپرم آناليز ميزان ثمر بخش بودن عمل
واريكوسلكتومي1385
 -6بررسي اثر عصاره هيدروالكلي خار خاسک بر روند اسپرماتوژنز پس از تيمار با داروي سيكلو فسفاميد در موش صحرايي نر.1392،
 -7مقايسه نتايج درماني آمپول سوپرفكت با آمپول  HCGدر آزادسازي تخمک به عنوان  -7Triggerدر زنان نابارور مبتال به
سندرم تخمدان پلي كيستيک 1393
 -8بررسي ارزش تشخيصي آنتي مولرين هورمون در تشخيص نارسايي زودرس تخمداني در زنان مبتال به اختالالت قاعدگي.1391
 -9مقايسه نتايج درماني آمپول سوپر فكت با آمپول  HCGدر آزادسازي تخمک به عنوان  Triggerدر زنان نابارور مبتال به سندرم
تخمدان پلي كيستيک1393
-10مقايسه اثرات دو رژيم (لتروزول و تاموكسي فن و اچ سي جي/كلوميفن و لتروزول و اچ سي جي) در درمان ناباروري در زنان
مبتال به سندرم تخمدان پلي كيستيک 1393
 -11بررسي همراهي رفتارهاي مقابله اي درد با فراواني نوع زايمان ( طبيعي-سزارين ) درزايشگاه بيمارستان مطهري جهرم در سال
1394

داوری پایان نامه
-1
-2
-3
-4

تعيين ميزان سرمي ريالكسين در بيماران مبتال به انفاركتوس قلبي حاد مراجعه كننده به بخش قلب بيمارستان پيمانيه
جهرم1390
بررسي شيوع آنتي بادي عليه آنكسين 5-در بيماران مبتال به آنفاركتوس قلبي مراجعه كننده به بخش قلب بيمارستان
1387
پيمانيه جهرم از مرداد ماه لغايت اسفند ماه 86
آيا پلي مورفيسم ژن تريمبوسپوندين چهار با بيماري عروق كرونري زود رس دربيماران ايراني ارتبا ط دارد1389
بررسي نتايج آزمايشات مدفوع در كودكان ثبت نام شده دركودكستانهاي شهر جهرم درسال تحصيلي 82-83
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 -5بررسي اختالالت خواب در ميان دانشدويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز1384
 -6بررسي شيوع سيفليس وضرورت اندام تست  VDRLدرخانمهاي باردار درشهرستان جهرم ازفروردين 1383لغايت
فروردين 1385 84
 -7ارتباط بين استرس و هيپرليپيدمي درافراد مراجعه كننده به آزمايشگاههاي سطح شهرستان جهرم درسال 1385 83-84
 -8بررسي خصوصيات دموگرافيک بيماران مبتال به هپاتيت هاي  C,Bو ويروس نقص ايمني در شهر جهرم1386
 -9بررسي همراهي پلي مورفيسم ژن  G/A 455بتا فيبرينوژن با بيماري عروق كرونري زودرس در بيماران ايراني1388
 -10بررسي خصوصيات دموگرافيک بيماران مبتال به هپاتيت هاي  B,Cو ويروس نقص ايمني در شهر جهرم در سال 87
1388
 -11بررسي شيوع شاخص هاي تشخيصي پيش سرطاني وسرطاني دهانه رحم بر اساس پاپ اسميرهاي اندام شده در جهرم در
1391
سال 1389
 -12مقايسه سطح سرمي فرتين در بيماران تاالسمي درمان شونده با كاهنده هاي خوراكي و يا تزريقي آهن خون در شهرستان
1392
جهرم در سال 1391
 -13بررسي تركيب سنگهاي ادراري بيماران مراجعه كننده به مراكز درماني جهرم 1392
 -14مقايسه ميزان بروز پره اكالمپشي در فصول گرم (تابستان و بهار) و فصول سرد (پاييز و زمستان ) در زنان باردار مراجعه
1392
كننده به بيمارستان پيمانيه شهرستان جهرم بين سالهاي 1385-1389
 -15بررسي تاثير مقادير مختلف اپيگالوكاتچين  3-گاالت بر روند مهار رشد اپوپتوز در رده سلولي سرطاني پستان T47D
1394
 -16بررسي تاثير مقادير مختلف اپيگالوكاتچين 3 -گاالت بر بيان ژن و فعاليت آنزيم تلومراز در رده سلولي سرطاني پستان
T47D 1394
کارشناسی پایان نامه
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

بررسي شيوع شاخصهاي تشخيصي پيش سرطاني و سرطاني دهانه رحم در پاپ اسميرهاي اندام شده در شهرستان جهرم
1390
در سال 89
مقايسه سطح سرمي فريتين در بيماران تاالسمي درمان شونده با كاهنده هاي خوراكي و يا تزريقي آهن خون در شهرستان
جهرم درسال 90-91
مقايسه ميزان بروز پره اكالمپشي در فصل تابستان وزمستان در زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستان پيمانيه ومطهري
شهرستان جهرم در سال1390
مقايسه سطح سرمي فرتين در بيماران تاالسمي درمان شونده با كاهنده هاي خوراكي ويا تزريقي آهن خون،درشهرستان
جهرم در سال 90-91
بررسي شيوع شاخصهاي تشخيصي پيش سرطاني و سرطاني دهانه رحم در پاپ اسميرهاي اندام شده در شهرستان جهرم
در سال 1391 89
اندازه گيري دوره اي سطح پالسمايي آنتي بادي عليه آنكسين  5در بيماران مبتال به آنفاركتوس قلبي مراحعه كننده به
بخش قلب بيمارستان پيمانيه جهرم1387
بررسي همراهي  BMIو عادات غذايي با فشارخون باال درافراد با BMIباال1389
بررسي شيوع ديابت شيرين و مقاومت به انسولين دربيماران با ويروس1389..
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 -9بررسي ميزان سرمي ريالكسين  Relaxinدر بيماران مبتال به انفاركتوس قلبي حاد مراجعه كننده به بخش قلب
بيمارستان پيمانيه جهرم1388
 -10بررسي تركيب سنگهاي ادراري بيماران مراجعه كننده به مراكز درماني جهرم1391
 -11بررسي تاثير مقادير مختلف اپيگالوكاتچين 3 -گاالت بر روند مهار رشد اپوپتوز در رده سلولي سرطاني پستان
1392T47D
 -12بررسي تاثير مقادير مختلف اپيگالوكاتچين 3 -گاالت بر بيان ژن و فعاليت آنزيم تلومراز در ردة سلولي سرطاني پستان
1393 T47D
داوری طرح
-1
-2
-3
-4

بررسي رابطه بين  Hypercholesterolemiaو تغيير در تعداد منوسيتهاي محيطي خون1384
بررسي سرولوژيكي شيوع هپاتيت  Cدر بيماران مبتال به تاالسمي ماژور مراجعه كننده به بخش تاالسمي جهرم1384
بررسي آنتي باديهاي ضد كارديوليپين در بيماران مبتال به انفاركتوس قلبي 1386...
بررسي شيوع آنتي بادي عليه آنكسين –  5در بيماران مبتال به انفاركتوس قلبي مراجعه كننده به بخش قلب بيمارستان
پيمانيه جهرم1386

کارشناسی طرح
-1اثر عصاره هيدروالكلي گياه آلوئه ورا بر روند فوليكو لوژنز در رت1390
-2اثردانه گرده خرما بر پارامترهاي اسپرمي در مردان نابارور در شهرستان جهرم1390
-3بررسي اثر اموار نشتي از اجاقهاي مايكروفر بر بافت بيضه و هورمونهاي جنسي در موشهاي سوري نر بالغ و نابالغ1390
-4بررسي تأثير عصاره ي هيدروالكلي گياه گزنه ()Urtica dioicaبر بيضه موش صحرايي بالغ1390
 -5مقايسه سطح سرمي فريتين در بيماران تاالسمي درمان شونده با كاهنده هاي خوراكي و يا تزريقي آهن خون در شهرستان جهرم
درسال 90-91
-6بررسي فراو اني تقاضاهاي خون و فرآورده هاي خوني و مقايسه آن با شاخص هاي انتقال خون در بيمارستان هاي شهرستان
جهرم1390
-7بررسي عملكرد محافظتي تيموزين بتا )Tβ4( 4-درسلول هاي بنيادي مزانشيمي به وسيله بررسي بيان ژن هاي AKt,Bcl-
2,HO-1,VEGFبا آزمايش 1390RT-PCR
-8پيش شرطي كرد ن سلول هاي بنيادي مزانشيمي با پريوستين به منظور افزايش مقاومت سلولي در برابر استرس هاي
اكسيداتيو1390
 -9مقايسه گروه هاي فيلوژني باكتري اشرشيا كلي جدا شده از سبزيدات ساالدي رستورانها ،نمونه هاي كلينيكي (ادراري)و محيطي
(فاضالب و آب هاي سطحي)در شهرستان جهرم1391
 -10بررسي تست پوستي سل در مهاجرين افغاني مستقر درشهر جهرم در سال 87
 -11جدا سازي كشت و نگهداري سلولهاي شبه بنيادي مزانشيمي از مغز استخوان موش سفيد صحرايي1387
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 -12اندازه گيري دوره اي سطح پالسمايي آنتي بادي عليه آنكسين  5در بيماران مبتال به آنفاركتوس قلبي مراحعه كننده به بخش
قلب بيمارستان پيمانيه جهرم1387
 -13بررسي شيوع ديابت شيرين و مقاومت به انسولين دربيماران با ويروس1389..
 -14بررسي تمايز سلولهاي بنيادي مزانشيمي مشتق از بافت سينوويوم1389..
 -15بررسي سرو اپيدميولوژيک آنتي بادي هاي ضد توكسوپالسما در دختران دبيرستانهاي شهر جهرم1385
 ‹‹-16بررسي ميزان سطح سرمي دي هيدرواپي اندسترون سولفات در مبتاليان سكته قلبي زودرس››1385
 -17بررسي ميزان پاسخ ايمني عليه واكسن پنوموكوك در بيماران واكسينه شده طحال برداري شده مبتال به تاالسمي ماژور مراجعه
كننده به بخش تاالسمي جهرم1386
 -18مطالعه شيوع آلودگي ناقلين پشه خاكي به گونه هاي ليشمانيا در شهرستان جهرم1388
 -19بررسي ميزان سرمي ريالكسين  Relaxinدر بيماران مبتال به انفاركتوس قلبي حاد مراجعه كننده به بخش قلب بيمارستان
پيمانيه جهرم1388
 -20بررسي تركيب سنگهاي ادراري بيماران مراجعه كننده به مراكز درماني جهرم.1391
 -21بررسي اثر عصاره هيدروالكلي خار خاسک بر روند اسپرماتوژنز پس از تيمار با داروي سيكلو فسفاميد در موش صحرايي نر.1391
 -22بررسي اثر گرده خرما بر تغييرات ناشي از سيكلوفسفاميد در تخمدان رت1392
-23بررسي خاصيت آنتي اكسيداني گياه آلوئه ورا بر غلظت آنزيم هاي كبدي و تغييرات هيستوپاتولوزيک بافت كبد در موش هاي
صحرائي نر مسموم شده با سم پاراكوت1392
-24بررسي تاثير مقادير مختلف اپيگالوكاتچين 3 -گاالت بر روند مهار رشد اپوپتوز در رده سلولي سرطاني پستان D47T

1392

-25بررسي عصاره هيدروالكلي گياه افسنطين بر غلظت آنزيمها و تغييرات هيستوپاتولوژيک بافت كبد موش صحرايي نر بالغ1392
 -26بررسي تاثير مقادير مختلف اپيگالوكاتچين 3 -گاالت بر بيان ژن و فعاليت آنزيم تلومراز در ردة سلولي سرطاني پستان T47D
1393
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