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تاریخ  مشخصات
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 (ماه ـ سال)
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اسامی همکاران بترتیب 
 (شامل نام متقاضی)

سال 
چند

 م

 شماره

 فصلنامه گیاهان دارویی فارسی مروري بر گیاه دارویی خار مریم 1
 ایران

14-20  علمی پژوهشی 1384 11 4 
حسن فالح حسینی، احمد رضا همتی مقدم، سید 

  .موید علویان

2 
کارآزمایی بالینی تاثیر عصاره بذر گیاه دارویی ماریتیغال (سیلی مارین) 

 دیابتی نوع دوم مبتال به چربی خون باال  روي چربی خون در بیماران

 فارسی
 مجله دیابت و لیپید ایران

 ایران
201-206  3 2 1383 

حسن فالح حسینی، باقر الریجانی، حسین فخرزاده،  علمی پژوهشی
بیتا رجبی پور، شاهین آخوندزاده، طیبه تولیت، رامین 

 حشمت

3 
 Silybumبررسی اثر عصاره بذر گیاه  دارویی خار مریم (

marianum L درروند تشکیل  آب مروارید در چشم موش صحرایی (
  ناشی از تجویز گاالکتوز

 فارسی
 فصلنامه گیاهان دارویی

 (ویژه نامه گیاه خارمریم)

 ایران

58-62  4 12 1385 

 علمی پژوهشی
حسن فالح حسینی، علی بمان زارعی، علی بابایی 

 .زارچ، رامین حشمت

4 
 Silybumبررسی اثر عصاره بذر گیاه  دارویی خار مریم (

marianum L (ي در بیماران مبتال به هپاتیتسیروز کبد B  مزمن 

 فارسی
 فصلنامه گیاهان دارویی

 (ویژه نامه گیاه خارمریم)

 ایران
1-6  4 12 1386 

 حسن فالح حسینی، سید موید علویان، طیبه تولیت،  علمی پژوهشی
امیر حسین جمشیدي، رامین حشمت، حسنعلی نقدي 

 .بادي، موسی خانی

5 
 بررسی اثر حالل هاي مختلف در استخراج سیلیمارین از بذر گیاه خار  

 مریم 

 فارسی
 فصلنامه گیاهان دارویی

 (ویژه نامه گیاه خارمریم)

 ایران
7-11  4 12 1386 

سید علی ضیایی،  حسن فالح حسینی، طیبه رجبیان،  علمی پژوهشی
لیال پور حسینی، حسنعلی نقدي بادي، شمسعلی 

 رضازاده

6 
 : یک مطالعه کار آزمایی بالینی IIتاثیر سیلیمارین در درمان دیابت نوع

  دو سو کور

 فصلنامه گیاهان دارویی فارسی
 (ویژه نامه گیاه خارمریم)

 ایران
12-15  4 12 1386 

حسن فالح حسینی، باقر الریجانی، بیتا رجبی پور،  علمی پژوهشی
 .رامین حشمت

7 
بررسی اثر عصاره بذر خار مریم در مهار مسمومیت کلیوي حاد ناشی از  

  تجویز سیس پالتین در موش صحرایی

 فصلنامه گیاهان دارویی فارسی
 (ویژه نامه گیاه خارمریم)

 ایران
42-45  4 12 1386 

غالمرضا کریمی،  حسن فالح حسینی، محمد  علمی پژوهشی
 رمضانی، زهرا تاهونیان

 نگرشی بر اثرات ضد سرطانی گیاه خار مریم 8
 فصلنامه گیاهان دارویی فارسی

 (ویژه نامه گیاه خارمریم)
 ایران

46 -50  4 12 1387 
حسن فالح حسینی، داراب یزدانی، غالمرضا امین،  علمی پژوهشی

 .مریم مکی زاده تفتی

mailto:h.fallah@acecr.ac.ir
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9 
بررسی اثر سیلی مارین حاصل از بذر گیاه بومی و اصالح شده خار مریم 

بر میزان چربی خون و پالك آترواسکلروز در آئورت خرگوش 
 هایپرکلسترولمی

 فارسی
 فصلنامه گیاهان دارویی

 (ویژه نامه گیاه خارمریم)

 ایران

 4 12 1387 

 علمی پژوهشی
طیبه رجبیان، حسن فالح حسینی، منیژه کرمی،  بهنام 

 زرپاك، ایرج رسولی

 فارسی    بر گیاهان دارویی مؤثر بر چربی باالي خونمروري 10
 فصلنامه گیاهان دارویی

 ایران
9-16  5 15 1387 

حسن فالح حسینی، حسین فخرزاده، آرزو دست  علمی پژوهشی
 پاك، مهدي آذر آبادي، رضا محتشمی توتکابنی

11 
 سیروز کبدي در بیماران مبتال بر Live - 52 اثر داروي گیاهی بررسی

  B  مزمن هپاتیتبته 

 – ماهنامه علمی دو فارسی
دانشورپژوهشی   

 ایران
39-45  12 56 1384 

حسن فالح حسینی، سید موید علویان، رامین  علمی پژوهشی
 حشمت، کامران ابوالمعالی

فصلنامه گیاهان دارویی  فارسی مورد استفاده در بیماري دیابت سنتی  دارویی بر گیاهان مروري   12
 (ویژه نامه دیابت)

 ایران
 5 17 1388 

حسن فالح حسینی، حسین فخر زاده، باقر الریجانی،  علمی پژوهشی
 امیر هوشنگ شیخ سامانی

13 
 Citrullus colocynthis  (L.)] ابوجهل هندوانه اثر میوه بررسی

Schrad.]  نوع دوم: کارآزمایی دیابتی کاهش قند خون در بیماران بر 
   بالینی دو سو کور

 فارسی
فصلنامه گیاهان دارویی 

 (ویژه نامه دیابت)
 2008 17 5  ایران

حسن فالح حسینی، رامین حشمت، باقر الریجانی،  علمی پژوهشی
حسین فخرزاده، زهرا جعفري آذر، فرزانه درویش 

 زاده، مظاهر رحمانی، امیر هوشنگ شیخ سامانی.

14 
 Citrullus colocynthis (L.)] ابوجهل تاثیر میوه هندوانه بررسی 

Schrad.] در بیماران مبتال به دیابت نوع نتی اکسیدانی آ فاکتورهاي بر 
 دوم

 فارسی
فصلنامه گیاهان دارویی 

 (ویژه نامه دیابت)
 2008 17 5  ایران

حسن فالح حسینی، بمانعلی زارعی، رامین حشمت،  علمی پژوهشی
باقر الریجانی، حسین فخرزاده، رضا رضایی، 

غالمعلی نادري، جالل زرین قلم، امیر هوشنگ شیخ 
 سامانی

15 
بررسی اثر گیاه عدس الملک در کاهش قند خون در بیماران دیابتی نوع 

 دوم 

 فارسی

 2009 20 6  ایران فصلنامه گیاهان دارویی

حسن فالح حسینی، پرویز حسینی، داراب  علمی پژوهشی
یزدانی، مظاهر رحمانی، احمد رضا همتی مقدم، باقر 

 الریجانی، سیدحمید رضا علوي.

16 
بررسی تاثیر  عصاره هندوانه ابو جهل بر پیشگیري و درمان دیابت القاء 

 شده به وسیله استرپتوزوسین در موشهاي صحرایی 

 فارسی

20-13 ایران مجله پزشکی کوثر  12 1 2009 

علی بمان زارعی محمود آبادي، حسن فالح حسینی،  علمی پژوهشی
رضا رضایی شریف آبادي، علی نوروز زاده، حسین 

 ایمانی، حسن قشونی

 بررسی اثر جبرلیک اسید بر خواب بذر انغوزه 17
 فارسی

فصلنامه گیاهان دارویی و 
 معطر ایران

 2010 23 3  ایران

 علمی پژوهشی
طیبه رجبیان، عذرا صبورا، بتول حسنی و حسن فالح 

 حسینی.

18 
بررسی اثر آب و روغن دانه انار بر لیپوپروتوینهاي خون در خرگوش 

 هایپر لیپیدمی 

 فارسی

 2010 25 7  ایران فصلنامه گیاهان دارویی

 علمی پژوهشی
طیبه رجبیان، حسن فالح حسینی، منیژه کرمی، ایرج 

 .رسولی، سقراط فقیه زاده

19 
بررسی اثر عصاره میوه کاکتوس بر قند خون در موش صحرایی دیابتی 

  شده

 فارسی

 1389 25 7  ایران فصلنامه گیاهان دارویی

 علمی پژوهشی

 . یوسف اجنیسعید کیانبخت و حسن فالح حسینی

20 
بررسی اثر عصاره میوه خارخسک بر قند خون در موش صحرایی دیابتی 

  شده

 فارسی

دارویی گیاهان فصلنامه  2011 26 7  ایران 

 علمی پژوهشی
عطااله بنکداران، حسن فالح حسینی، فرحناز خلیقی 

 .سیگارودي، محمد عبدلی، مریم اهوازي

21 
 بررسی اثر درمانی  عصاره بذر گیاه خار مریم  بر قند  خون  بیماران

دیابتی نوع دوم کاندید انسولین درمانی مراجعه کننده به کلینیک غدد 
  85-84بیمارستان بقیه ا.(عج) در سال 

 فارسی

دارویی گیاهان فصلنامه  1390 26 7  ایران 

مجید رمضانی، مهدي آذر آبادي، حسن فالح  علمی پژوهشی
حسینی، حامد عبدي، غالمرضا باهر، محبوبه السادات 

 .حسینی

22 
بر چربی خون  Rheum  ribes L  ساقه گیاه ریواس بررسی اثر عصاره 

 یک مطالعه بالینی -در بیماران دیابتی نوع دوم مبتال به چربی خون باال
  تصادفی دوسویه کور

 فارسی

دارویی گیاهان فصلنامه  2011 27 7  ایران 

حسن فالح حسینی، رامین حشمت، فریبا محسنی، امیر  علمی پژوهشی
حسین جمشیدي، سید حمید رضا علوي، مریم 

 اهوازي، باقر الریجانی

 Curcuma)مروري بر اثرات فارماکولوژي ریزوم گیاه زرد چوبه 23
longa L) 

 فارسی
7-1 ایران فصلنامه گیاهان دارویی  9 33 1390 

حسن فالح حسینی، محسن زحمتکش، مسعود  علمی پژوهشی
 حقیقی.

24 
اثر عصاره هیدرو الکلی چاي سبز بر گلوکز خون و وزن موشهاي 

 صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوسین

مجله دانشگاه علوم پزشکی  فارسی
 گرگان

12-8 ایران  11 1 1390 
مهدي مهدي زاد سید علی حسینی تهرانی،فیضا..  تحقیقی

 ابراهیمی نیا،  آناهیتا اللهی، حسن فالح حسینی، 

25 Analysis of silymsrin  component in the seed extract 
of Milk Thistle ecotypes from Iran by HPLC.  

  Iranian Journal of انگلیسی
Science and T.T. Iran  32 A2 1390 

 Radjadian T, Rezazadeh SH , Huseini علمی پژوهشی
HF. 

26 Somatic Embriogenesis of Ferula assa-foetida. انگلیسی JOURNAL OF 
SCIENCE  Iran 15-23  .Hassani B, Saboora A. Rajabian T علمی پژوهشی 2012 4 33 

Fallah Huseini H. 

27 
The Effect of Silybum marianum (L.) Gaertn. Seed 
Extract (Silymarin) on Galactose Induced Cataract 
Formation in Rats.   

 انگلیسی
Journal of 

Medicinal Plants. Iran  8 Suppl. 5 2012 

 علمی پژوهشی
Huseini HF, Mohmodabady Z, 
Heshmat R, RezaM,  

28 Effects of temperature, GA3 and cytokines on 
braking seed dorm logy of ferula assa-feotida  

 Iranian Journal of انگلیسی
Science & Technology, 

Transaction A 
Iran  33 A1 1390 

  ,HASSANI1 SB, SABOORA A علمی پژوهشی
RADJABIAN T, FALLAH HUSEINI 
H. 

29 
Anti-Hyperlipidemic and Anti-Atherosclerotic 
Activities of Silymarins from Cultivated and Wild 
Plants of Silybum marianum L.  

 انگلیسی
Iranian Journal of 
Ppharmacology & 

Theraputics 
Iran  9 2 1390 

 علمی پژوهشی
RADJABIAN T, FALLAH HUSEINI 
H. 

30 
 
 

The Effects of Taraxacum officinale L. and Berberis 
vulgaris L. Root Extracts on Carbon Tetrachloride 
Induced Liver Toxicity in Rats.  

 انگلیسی

Journal of 
Medicinal Plants Iran  9 Suppl. 6 1384 

 علمی پژوهشی
Fallah Huseini H , Zareei 
Mahmoudabady A , Ziai SA, 
Mehrazma M, Alavian SM,  
Kianbakht S, Mehdizadeh M. 

31 
 به مبتال  بر دخترانZingiber officinale زنجبیل تاثیر بررسی

  اولیه دیسمنوره

 فارسی

 Iran  9 36 1384 فصلنامه گیاهان دارویی

  علمی پژوهشی
 محمدي، خدیجه حسینی، فالح حسن رهنما، پروین

 شجاعی خاجوي کبري مدرس، مریم
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32 
The Effects of Cynara scolymus L. Leaf and 
Cichorium intybus L. Root Extracts on Carbon 
Tetrachloride Induced Liver Toxicity in Rats 

 انگلیسی
Journal of 

Medicinal Plants Iran 33-52  10 37 1385 

 Fallah Huseini H, Zareei علمی پژوهشی
Mahmoudabady A, Ziai SA, 
Mehrazma M, Alavian SM, 
Mehdizadeh M, Radjabian T 

 Nigella) دانه سیاه گیاه بذر فارماکولوژیک اثرات بر مروري 33
sativa L.) 

 فارسی
 1386 38 10  ایران فصلنامه گیاهان دارویی

 زینب محتشمی، رضا حسینی، فالح حسن علمی پژوهشی

 حسینی فالح صادقی،آمنه
 

34 
 
 

Blood Glucose Lowering Effects of Nigella Sativa 
L. Seeds Oil in Healthy Volunteers: a Randomized, 

Double-Blind, Placebo-Controlled 
Clinical Trial 

 انگلیسی

Journal of 
Medicinal Plants Iran 90-94  10 39 1386 

 علمی پژوهشی
Mohtashami R, Amini M, Fallah 
Huseini H, Ghamarchehre M, Sadeqhi 
Z, Hajiagaee R, Fallah Huseini A 

35 
 خاصیت و سمیت بر نمک آب و سرکه با فرآوري تاثیر بررسی

  در(.Citrullus colocynthis L) حنظل میوه عصاره ضددیابتی

 صحرایی موش

 فارسی

 1386 40 10  ایران فصلنامه گیاهان دارویی

 علمی پژوهشی
 رامین ، بخت کیان سعید حسینی، فالح حسن

 زاده امن نفیسه موسوي،

36 
 لیپیدهاي سطح  بر (Nigella sativa)دانه سیاه گیاه دانه روغن اثر

 سوکور دو تصادفی بالینی یک کارآزمایی – سالم داوطلبان خون

 فارسی

 1386 40 10  ایران فصلنامه گیاهان دارویی

 علمی پژوهشی
 محتشمی، رضا حسینی، فالح حسن امینی، محسن

 قمرچهره ابراهیم محمد صادقی، زینب

37 
 Ferula assa):دارویی آنغوزه  گیاه فارماکولوژي اثرات بر مروري

– foetida L.)مند نظام مروري مقاله  یک 

 فارسی

 1387 40 10  ایران فصلنامه گیاهان دارویی

 علمی پژوهشی
فالح  حسن امیدي، کاریزي، منصور زارع رضا امیر

  دزاد اوال آتنا ایروانی، یزدانی، داراب حسینی،

38 
Cynara scolymus L. in Treatment of Hyper 
cholesterolemic Type 2 Diabetic Patients: a 
Randomized Double-Blind Placebo-Controlled 
Clinical Trial 

 انگلیسی
Journal of 

Medicinal Plants Iran  11 41 1387 

 علمی پژوهشی
Fallah Huseini H, Kianbakht S, 
Heshmat R 

39 

The Protective Effect of Medicinal Herbs Extracts 
Including Cynara scolymus L., Cichorium intybus 
L. Taraxacum officinal L. and Berberis vulgaris L. 
in Single and in Combination Form in CCl4 Induced 
Rat Liver Toxicity 

 انگلیسی

Journal of 
Medicinal Plants Iran  11 41 1387 

 علمی پژوهشی
Fallah Huseini H, Zaree 
Mahmoudabady A, Naghdi Badi H, 
Alavian SM, Mohammadi 
Savadroodbari R, Mehdizadeh M 

40 
 Silybum.( بررسی اثر عصاره هاي مختلف دانه گیاه خارمریم 

marianum L( بر فعالیت آنزیم هاي آلفا آمیالز و آلفا گلوکزیداز در ،
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 کبر بر فعالیت آنزیم آلفا گلیکوزیداز و آلفا آمیالز

2  
× 

طاهره اقبالی  13/11/1390 
 زارچ

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات -  
 جهاددانشگاهیگیاهان دارویی  پژوهشکده

 
حسن فالح 

 حسینی

 

بررسی اثر روغن سیاه دانه بر میزان قند خون بیماران  6
 مراجعه کننده به کلینیک غدد دیابتی نوع دوم

 1389بیمارستان بقیه ا...(عج) در سال 

2  
 

سیدعلیرضا  1/5/1390 ×
 میرکریمی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات-  
 جهاددانشگاهیگیاهان دارویی  پژوهشکده

حسن فالح  
 حسینی

عالئم بر و عسل روغن سیاه دانه  ترکیب بررسی اثر  7
مراجعه کننده به درمانگاه بیماران مبتال به سوئ هاضمه 

 گوارش بیمارستان بقیه ا.. 

2  
 

دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا ، دانشکده پزشکی- رضا محتشمی 22/1/1391 ×
 جهاددانشگاهیگیاهان دارویی  پژوهشکده

حسن فالح  
 حسینی

 و  هابررسی اثر آنتی اکسیدانی  عصاره برگ گونه 8
 ناشی از ابتي و تاثیر آنها بر د واریته هاي گیاه  توت

 به موش  نياسترپتوزوتوس تجویز

2 × 
 

 اعظم شیخی 22/8/1392 
گیاهان دارویی    پژوهشکدهدانشگاه پیام نور  -

 جهاددانشگاهی

حسن فالح 
 حسینی

 

 ي فاقد کالريدهايکوزي روش استخراج گلي سازنهيبه 9
 يابتي دماراني بي)برااي برگ (استونيري شاهياز گ

2  ×
 

اکبري  حسن 11/6/1393 
 کهنمویی

 فنی دانشکده هاي دانشکده پردیس تهران دانشگاه

 شیمی مهندسی

حسن فالح 
حسینی  

 

 اهي شکر با عصاره برگ گينيگزي جاريتاث 10
  يفي كيهايژگي)بر وStevia rebaudiana(اياستو

شیرینی الیه اي کروسان 

  ×
 

 سمانه ترابی 26/11/1393 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد سوادکوه

حسن فالح 
حسینی 

 

مقایسه اثر یک جلسه فعالیت هوازي تداومی و تناوبی  11
 بافت چربی موشهاي VEGFبا شدت باال بر میزان 

 صحرایی چاق 

2  ×
 

باقري  10/6/1394 
 ي بهشتدي شهي و علوم ورزشي بدنتيدانشکده ترب

 

حسن فالح  
 حسینی

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4955348/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4955348/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mehrzadi%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27516696
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tavakolifar%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27516696
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tavakolifar%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27516696
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tavakolifar%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27516696
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Huseini%20HF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27516696
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Huseini%20HF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27516696
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Huseini%20HF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27516696
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mosavat%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27516696
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mosavat%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27516696
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mosavat%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27516696
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Heydari%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27516696


تاثیر هشت هفته تمرین هوازي تداومی و تناوبی شدید بر  12
 بافت عضله اسکلتی موش PGC1α  و SIRT 3سطوح  

 صحرایی نر چاق ویستار 

2  
 

ایمان فتحی   30/9/1395 ×
ي  بهشتدي شهي و علوم ورزشي بدنتيدانشکده ترب

حسن فالح  
 حسینی

تاثیر یک دوره تمرین هوازي و مصرف عصاره چاي سبز بر  13
 سلول هاي تک هسته اي 6 و سیر توئین TRF2طول تلومر ، 

 خون محیطی زنان سالمند 

 

2  

 

مصطفی  6/9/1395 ×
ي  بهشتدي شهي و علوم ورزشي بدنتيدانشکده تربتیموریان 

حسن فالح  
حسینی 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

مربوط به اختراع و اکتشاف ثبت شده    

دیف  محل انجام اختراع یا اکتشاف نام و موضوع اختراع یا اکتشاف ر
ت ل ثب تاریخ  مح

 ثبت

اسامی همکاران بترتیب 
اولویت (شامل نام 

 متقاضی)

سمت در ارتباط با 
 فعالیت

نام واحد یا سازمان 
خارج داخل کشور  استفاده کننده

 کشور 

فرموالسیون قرص داروي گیاهی  1
خار مریم با خواص کاهندگی قند 

 خون در بیماران دیابتی نوع دوم

پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد 
   دانشگاهی

16/6/
1387 

حسن فالح حسینی 
پژوهشکده گیاهان دارویی 

 جهاد دانشگاهی

 مجري
پژوهشکده گیاهان دارویی 

 جهاد دانشگاهی

فرموالسیون کپسول  داروي گیاهی  2
هندوانه ابو جهل  با خواص کاهندگی 

 قند خون در بیماران دیابتی نوع دوم

پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد 
   دانشگاهی

16/6/
1387.  

حسن فالح حسینی 
پژوهشکده گیاهان دارویی 

 جهاد دانشگاهی
 مجري

پژوهشکده گیاهان دارویی 
 جهاد دانشگاهی

فرموالسیون کپسول داروي گیاهی  3
 گلوکزکبر با خواص کاهش سطح  

 خون در بیماران دیابتی نوع دوم

پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد 
   دانشگاهی

15/12/
1390 

حسن فالح حسینی 
پژوهشکده گیاهان دارویی 

 جهاد دانشگاهی

 مجري
پژوهشکده گیاهان دارویی 

 جهاد دانشگاهی

فرموالسیون کپسول داروي گیاهی  4
صبر زرد با خواص کاهش سطح 

 خون در بیماران دیابتی نوع گلوکز
 دوم

پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد 
 دانشگاهی

  
12/11/

1390 

حسن فالح حسینی 
پژوهشکده گیاهان دارویی 

 جهاد دانشگاهی
 مجري

پژوهشکده گیاهان دارویی 
 جهاد دانشگاهی

اجراي طرحهاي تحقیقاتی: 
الف- طرحهاي پایان یافته: 

. اثر داروهاي ضد التهاب غیره استروئیدي برآب مروارید طرح: بررسی -مجري1
    در حالت دیابت و عادي. اثر داروهاي ضد فشار خون بر آترو اسکلروز طرح: بررسی-مجري2
   .  پیشگیري از بی اختیاري ادرار با استفاده از اسفنکتر مصنوعی:- همکار طرح3 

.  بررسی اثر کرم گرده گل در مقایسه با سیلور سولفا دیازین در پیشگیري از عوارض پوستی ناشی از عامل خردل:-مجري طرح4
 اثر مواد غذایی و انتخاب ژنتیکی در ایجاد موش دیابتی مشابه دیابت نوع دوم انسانی“ (در دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا.)  بررسی“ :مجري طرح- 5
  : یک مطالعه کار آزمایی بالینی دو سو کورIIتاثیر سیلیمارین در درمان دیابت نوع بررسی“ :مجري طرح- 6
دیابتی نوع دوم مبتال به چربی خون باال .   کارآزمایی بالینی تاثیر عصاره بذر گیاه دارویی ماریتیغال (سیلی مارین) روي چربی خون در بیماران :مجري طرح- 7
ي - یک مطالعه کارآزمایی تصادفی دوسو کور(در جهاد سیروز کبدبیماران مبتال به کالسیک  به درمان Liv.52ي گیاه  داروي  افزودن  تعیین اثر بخشیمطالعه طرح: مجري - 8

دانشگاهی و مرکز هپاتیت تهران). 
ي - یک مطالعه کارآزمایی تصادفی دوسو کور(در جهاد سیروز کبدبیماران مبتال به کالسیک  به درماني سیلی مارین  گیاه  داروي  افزودن  تعیین اثر بخشیمطالعه طرح: مجري - 9

دانشگاهی و مرکز هپاتیت تهران). 



ي سیلی مارین  در پیشگیري از ایجاد آب مروارید در موش(دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..) گیاه طرح:  بررسی اثر آنتی اکسیدانی داروي مجري - 10
 . نوع دوم: کارآزمایی بالینی دو سو کوردیابتی کاهش قند خون در بیماران بر  [.Citrullus colocynthis  (L.) Schrad] ابوجهلهندوانه اثر میوه بررسی:   طرحمجري -  11

.  در بیماران مبتال به دیابت نوع دومآنتی اکسیدانی فاکتورهاي بر [.Citrullus colocynthis (L.) Schrad] ابوجهل تاثیر میوه هندوانه بررسی:   طرحمجري -  12
  .  نوع دوم: کارآزمایی بالینی دو سو کوردیابتی کاهش قند خون در بیماران بر  ).Securigera securidaca Lعدس تلخ  ( اثر بررسی طرح: مجري -  13
 در بیماران مبتال به چربی خون باال کاهش چربی خون  و ریواس بر-  مجري طرح:  بررسی اثر  عصاره گیاه کنگر فرنگی 14
 موش صحرایی  گل قاصد وکنگر فرنگی در درمان مسمومیت کبدي، کاسنی، عصاره گیاه زرشکاتبررسی  اثر : -  مجري طرح15
  .  نوع دوم: کارآزمایی بالینی دو سو کوردیابتی کاهش قند خون در بیماران بر بررسی اثر  عصاره گیاه صبر زرد  - 16
  .  نوع دوم: کارآزمایی بالینی دو سو کوردیابتی کاهش قند خون در بیماران بر بررسی اثر  عصاره میوه گیاه کبر - 17
 دیابتی در موش صحرایی ) غلظت  قند خون Nasturtium officinale بوالغ اوتی (گیاه، متانولی و آبی  هاي مختلف اتیل استاتیصارهعبررسی اثر - 18
 قند خون در موش صحرایی دیابتی شده با  غلظت بر) Morus nigra( برگ درخت شاه توت) و Juglans regia (درخت گردو بررسی اثر عصاره برگ -19

ن استرپتوزوتوسی
 دوم نوع يابتيد مارانيب در خون گلوکز کنترل برکپسول گیاهی آنتی دیابتیک  اثر بررسی- 20

 
 
 

عناوین کتب منتشر شده: 
  1379- دایره المارف گیاهان دارویی ایران  انتشارات ارجمند سال  1
  دکتر مسعود کاولی حقیقی و دکتر حسن فالح حسینی : مکانیسم هاي موثر بر تداخل داروها (شیمیایی و گیاهی)-  تالیف2

  1381انتشارات تیمور زاده بهار 
3-  

Botanical Medicine in Clinical Practice 
Edited by Ronald R. Watson and Victor R. Preedy 

CAB International. 2008 
Capter 59.  Saeed Hosseini and Hassan Fallah Huseini 
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  شیراز.1380- چهادهمین کنگره بین المللی پزشکی جغرافیایی و پانزدههمین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران شهریور 1

 بررسی اثر آنتی اکسیدانی داروي گیاهی سیلیمارین در مهار پیشرفت آب مروارید در حیوان آزمایشگاهی. 
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  مشهد 7/6/1379-5- هفتمین همایش علوم دارویی ایران 4
  1387 دانشگاه ایران - پنجمین کنگره بین المللی آناتومی5
 1388- نوزدهمین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران دانشگاه شهید بهشتی تهران 6
 موش صحرایی  درمیت کبديس  بر   گل قاصد گیاه  ریشه برگ گیاه زرشک و عصارهتاثیر بررسی  - 7
  1389 مهر 17-14- سومین کنگره بین المللی هپاتیت  در تهران 8

 
:  خارجیکنگره

  1370در شهر احمداباد هندوستان - کنگره سالیانه انجمن  فارماکولوژي1
Annual conference  Indian Pharmacological Society Ahmedabad India 29-31 1991.   
Effect of antihypertensive agents on  atherosclerosis in cholesterol fed rabbits. Indian J Pharmacology 1992; 24(1): 93.(abs.) 

 1382 طب سنتی درشهر علیگر  هندوستان - شرکت در کنگره 2
International conference on good health in new millennium through unani  system of medicine India. May 29-31 2001.  
A comparative study of Bee pollen and silver sulfadiazine cream on treatment of Sulfur Mustard induced skin injury in Guinea Pig. 

 1383- کنگره بین الملی انجمن دیابت اروپا در سوئد سال  3
22 nd International Symposium on Diabetes and Nutrition.  UPPSALLA UNIVERSITES Sastaholm- Sweden  
The efficacy of herbal medicine(silymarin) in treatment of type II diabetic patients; a randomized, double-blind, placebo-controlled, clinical trial  Jun 2004 
 



 1384 سالمت زنان و طب سنتی آ سیایی  در شهر کواالمپور مالزي  - کنگره 4
1st International conference on  Women’s Health – Asian traditional (WHAT) Medicine 2005 KUALA LUMPUR  MALYASIA 
To investigate the anti diabetic effect of Citrullus colocynthis (Schrad)  fruit on type II diabetic patients. 

 1385طب سنتی و سالمت درشهر اکسیتر  انگلیس -  کنگره  5
13th annual symposium on complementary helth care , university Exeter UK  12th – 14th December 2006 
To investigate the effect of hyperglycemia on oxidative strecc parameters in type II diabeteic patients compare to non  diabetic 

  1387هندوستان دیابت در  شهر احمداباد سالیانه کنگر بین الملی - 6
Research Society for the Study of Diabetes in India 36th Annual Scientific Meeting, RSSDI 2008  November 21, 22 and 23 International Convention Center, 
Hyderabad 
The efficacy of Cynara scolymus L. leaves and Rheum ribes L. stalks extract on hypercholesterolemic  type II diabetic patients. 

 1385    در سئول کره جنوبی: بین المللی باغبانیدر کنگره - ارائه مقاله7
27th International Horticultural Congress & Exhibition Seoul, Korea.  13-19, 2006 
Tayebeh Radjabian, Hassan Fallah. Huseini  
Determination and Quantification of Flavonolignan Constituents of Different Silymarin Samples from Cultivated and Wild Plants of Silybum marianum (L.) 
Gaertner by High Performance Liquid Chromatography 

 1383هندوستان گیاهان دارویی و معطر در  شهر دهلی ه- کنگر8
Second Global Summit on Medicinal and Aromatic Plants.  October 25-29, 2004 New Delhi, India.   
Fallah Huseini H, et al.  The Effect ofHerbal Medicine  Silybum marianum (L.) Gaertn. Seed Extract (Silymarin) on sugar Induced Cataract Formation in Rats 
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