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  انتشار و ارائه مقاالت علمی

  پژوهشی  –چاپ در ژورنال هاي علمی  -الف

1. Effect Of N & P fertilizer levels and harvesting schedule on dry matter 
and oil yields in peppermint(Mentha piperita).  

S.Mohammad Ali, D. Yazdani, H. Naghdi Badi, M. Ahvazi and F. Nazari 
Journal of Medicinal and Aromatic plant Sciences. Volume 21, No.4: 
December,1999 . 927-930. 
 

2. Biological and chemical study of Ferulago bernardii Tomk & M.Pimen.  
Farahnaz khalighi, Abas Haji akhondi, Abas shafiee, Shahverdi,  
Mozaffarian, Maryam ahvazi, Sahram khalighi. 
10th Iranian Pharmaceutical Sciences Conference (IPSC2006). 

 
3. Effects of Medicinal Plants on the Vitiligo . 

Maryam ahvazi, Mitra taghizadeh, Sahar shahnazi.  
Article 71, Volume 3, Supplement 2, Page 26-26 (1), Autumn 2004 
(2nd International congress on traditional medicin & Materia Medica. 
Tehran ,I.R.IRAN,4-7 october 2004) 
 

 هاي مختلف گیاه دارویی هوفاریقون تغیرات عملکرد کمی و میزان هیپرسین توده  .4
، فرحناز خلیقی مریم اهوازيحسنعلی نقدي بادي، سید علی ضیایی، محمد حسین میر جلیلی، 

  . ارودي، بهنام حبیبی، ابولفضل فرهانیسیگ
  1383تابستان  - 11شماره -فصلنامه گیاهان دارویی

 
 (.Centella asiatica (L.) Urban)گیاه دارویی آب بشقابی  بررسی  .5

  مریم اهوازيمیترا تقی زاده، نرگس یاسا، علیرضا نقی نژاد، 
  1383پاییز  - 12شماره -فصلنامه گیاهان دارویی

 
  ترکیبات شیمیایی و خواص ضد میکروبی اسانس حاصل از گیاه آویشن تالشیبررسی  .6

(Thymus trautvetteri Kolkov & Desj-Shost.)  
 مریم اهوازي،سحر شهنازي، فرحناز خلیقی سیگارودي، یوسف اجنی، داراب یزدانی، رحیم تقی زاد، 

  رحیم تقی زاد
 1386تابستان  - 23شماره -فصلنامه گیاهان دارویی

 
  )Lamiaceae ,Rosaceaeهاي تیره(کاربرد دارویی گیاهان بومی منطقه الموت قزوین  "  .7
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مظفریان، طاهر نژاد ستاري، فراز مجاب، فرحناز خلیقی سیگارودي، محمد مهدي .. ، ولی امریم اهوازي
  چرخچیان، یوسف اجنی
  1386پاییز  - 24شماره -فصلنامه گیاهان دارویی

 (Caesalpinia)گونه گیاهی از جنس گل ابریشم بررسی اثرات سمیت سلولی دو  .8
، میترا تقی زاده، داراب یزدانی، شهرام مریم اهوازيفرحناز خلیقی سیگارودي، عباس حاجی آخوندي، 

  خلیقی
 1386زمستان  - 25شماره -فصلنامه گیاهان دارویی

  
 بررسی ترکیبات شیمیایی و خواص ضد میکروبی اسانس حاصل از گیاه مرزه تالشی .9

(Satureja intermedia C.A.Mey.) 
، مریم اهوازيسحر شهنازي، فرحناز خلیقی سیگارودي، یوسف اجنی، داراب یزدانی، رحیم تقی زاد، 

 محمد عبدلی
  1386زمستان  - 25شماره -فصلنامه گیاهان دارویی

  
 بررسی اثر عصاره میوه گیاه دارویی خارخسک بر قند خون در موش صحرایی دیابتی .10

  مریم اهوازيعطااله بنکداران، حسن فالح حسنی، فرحناز خلیقی سیگارودي، محمد عبدلی، 
  1387بهار  - 26شماره -فصلنامه گیاهان دارویی

  
بر چربی خون در بیماران دیابتی نوع   .Rheum ribes Lبررسی اثر عصاره ساقه گیاه ریواس  . .11

  یک مطالعه بالینی تصادفی دوسویه کور –دوم مبتال به چربی خون باال 
مریم رضا علوي،  حسین جمشیدي، سید حمید حسن فالح حسینی، رامین حشمت، فریبا محسنی، امیر

  ، باقر الریجانیاهوازي
  1387تابستان  - 27شماره -فصلنامه گیاهان دارویی

  
  براي ایران و جهان  Platystylis از بخش Lathyrusیک گونه جدید از جنس  .12

  .، محمد مهدي چرخچیانمریم اهوازيمظفریان، ... ولی ا
  مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.1387سال  1شماره  14جلد  - مجله گیاهشناسی ایران

 
در   .Centella asiatica Lروي و دارویی آب بشقابی  وضعیت زیستگاهی و حفاظتی گیاه نم .13

، مریم مریم اهوازيزاده،  نظامی بلوچی، میترا تقیعلیرضا نقی نژاد، شعبانعلی  .حواشی تاالب انزلی
 . شرفی

 .1387سال . 48جلد . فصلنامه علمی محیط زیست
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 تحقیقی پیرامون پوشش گیاهی ارتفاعات سیاهالن.14

 - مجله علمی. مظفریان، فراز مجاب، محمد مهدي چرخچیان، فرحناز خلیقی.. ، ولی امریم اهوازي 
  3، شماره 23جلد  1389سال . شناسی ایران زیست انجمنپژوهشی 

  
15- Introduce some of the medicinal plants species with the most traditional 

usage in Alamut region. 
 Maryam Ahvazi, Farahnaz Khalighi-Sigaroodi, Mohammad Mahdi Charkhchiyan Faraz 

Mojab, Vali-Allah Mozaffarian.. Iranian Journal of Pharmaceutical Research 
(IJPR). Volume 11, Number 1 (March 2012).P: 185-194 

 
16- Cytotoxicity and antioxidant activity of 23 plant species of Leguminosae 

family. Farahnaz Khalighi-Sigaroodi, Maryam Ahvazi, Abbas Hadjiakhoondi, 
Mitra Taghizadeh a, Darab Yazdani, Shahram Khalighi-Sigaroodi, Siamak Bidel. 
Iranian Journal of Pharmaceutical Research (IJPR). Volume 11, Number 1 (March 
2012).P: 295-302 

 
  . هاي دارویی غیر بومی ایران در منطقه کرج بررسی امکان کاشت تعدادي از گونه -17

 –فصلنامه علمی . ، کامبیز بقالیانمریم اهوازي، زاده تفتی بادي،، علی حقیري، مریم مکی  نقدي حسنعلی

   2شماره  22جلد . پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران

  

18- Cytotoxicity and antioxidant activity of five plant species of Solanaceae 
family from Iran. Farahnaz Khalighi-Sigaroodi, Maryam Ahvazia, Darab 
Yazdani, Mehrdad kashefi.  
Journal of medicinal plants. Volume 11, No. 43, (2012).P: 41-53. 

 
19- Capparis spinosa L. (Caper) fruit extract intreatment of type 2 diabetic 

patients: Arandomized double-blindplacebo-controlled clinical trial 
Hassan Fallah Huseini, Shirin Hasani-Rnjbar, Neda Nayebi, Ramin Heshmat, 
Farahnaz Khaliqi Sigaroodi, Maryam Ahvazi, Behroz Abbasi Alaei, Saeed 
Kianbakht. Complementary Therapies Medicine/ScienceDirect. 2013, 6(21). 447-
452. USA. 

  
  . Nepeta pogonospermaاکسیدانی گیاه  بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس و اثرات آنتی -20

  معبود، ناهید رحیمی فرد زاده ، حمیرا ابراهیممریم اهوازيفرحناز خلیقی سیگارودي، 

 201- 187صفحه . 1392.  - 48شماره - 12سال -فصلنامه گیاهان دارویی
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، مریم اهوازي. معرفی برخی از گیاهان دارویی بومی و مهم در طب سنتی منطقه شرق مازندران -21
  .محمد اکبر زاده، فرحناز خلیقی سیگارودي، اصغر کهندل

  175- 164صفحه . 1391.  44شماره ، 11فصلنامه گیاهان دارویی، سال  
  

فرحناز . هاي سلولی سرطان انسانی اي بر رده بررسی اثر سمیت سلولی گیاه اسپرس درختی نقره -22
، سحر شهنازي، علی احمد بیات، ندا مهاجر، سعید مریم اهوازيخلیقی سیگارودي، محمود جدي تهرانی، 

  . زارعی
  128- 114صفحه . 1393.  50، شماره 13فصلنامه گیاهان دارویی، سال 

  
مظفریان، محمد مهدي .. ، ولی امریم اهوازي .فلور منطقه رودبار الموت، قزوین، ایرانبررسی  -23

  . چرخچیان
  63- 48صفحه . 1394.  2، شماره 1سال . مجله یافته هاي نوین در علوم زیستی

  
سحر طالب، گیتی ازگلی، فراز . زا نخست در زنان زیاتومی اپی درد شدت بر ماهور گل کرم تأثیر -24

  . مریم اهوازيمجاب، ملیحه نصیري، 
  16- 9صفحه . 1395.  19، شماره 7سال  .مجله زنان و مامائی و نازایی ایران

  
25- Efficacy of three herbal essential oils against rice weevil, Sitophilus 

oryzae (Coleoptera: Cuculioniae). Mousa Khani, Aref Marouf, Shahla 
Amini, Darab Yazdani, Mohammad Ebrahim Farashiani, Maryam Ahvazi, 
Farahnaz Khaliqi Sigaroodi,Ali Hosseini-Gharalari. 13 October 2017, At: 23:40 
Journal of Essential Oil Bearing Plants.  

  
 Sitophilusشپشه برنج  روي داروییترکیبات شیمیایی واثرات حشره کشی اسانس سه گیاه  -26

oryzae . ،محمد ابراهیم فرآشتیانیمریم اهوازيموسی خانی، شهال امینی ، .  
 .17،1396- 29 صفحه، 1، شماره 1 جلد. دوفصلنامه تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران

  
27- Traditional uses of Some Medicinal Plants in GI System Treatment in 

East - Mazandaran (Iran). Maryam Ahvazi, Mohammad Akbar zadeh. 
Journal of medicinal plants. Vol. 16, No. 63, summer 2017. 
 

28- Trichome micro-morphology in Marrubium L. (Lamiaceae) in Iran and 
the role of environmental factors on their variation. 
Ahvazi, M., Jamzad, Z., Balali, G. R. & Saeidi, H. J. Bot. 22 (1): 39-58. 2016 

 
29- A morphological and pharmacological review of Marrubium vulgare L. 

an old medicinal plant in Iran 
Ahvazi M., Balali G. R., Jamzad Z., Saeidi H. Journal of medicinal plants Volume 
17, No. 65, Winter 2018. 



٦ 
 

  
  ارائه سخنرانی- ب

 »هاي قارچی  کاربرد گیاهان دارویی در درمان عفونت« - 1
در نهمین همایش بین المللی وزارت صنایع، صنایع  میترا تقی زاده، سحر شهنازي،، مریم اهوازي 

 ).تهران. تاالر شهر 1382- مهر 18- 30(شوینده، بهداشتی و آرایشی 
 

2- (Oral) Medicinal plants and their antifungal activity against candida 
albicans . 

 Maryam ahvazi, Sahar shahnazi, Mitra taghizadeh.  Presented at the 1st 
International Conference on Women,s Health & Asian Traditional (WHAT) 
Medicine. 23- 25 August 2005.Kuala Lampur,Malaysia 
 

3- (Oral) Antioxidant activity and total phenol content of three Nepeta 
species 

Maryam ahvazi, Farahnaz khalighi-Sigharodi, Homeira Ebrahimzadeh, 
Nahid Rahimifraed, Seyed Vahid Ghasemi 
14th International Congress"Phytopharm 2010”. 1-3 July, 2010, Saint-
Petersburg, Russia 

 
4- (Oral) Antioxidant activities, phenol and flavonoid contents of Bidens 

bipinnata 
Farahnaz khalighi-Sigharodi, Asghar Kohandel, Maryam ahvazi, Hossein 
Azarnivand, Naghmeh Piroozi 
14th International Congress. 1-3 July, 2010, Saint-Petersburg, Russia 
 

5- (Oral) Ethnobotanical investigations of Alamut region (Iran). Maryam 
Ahvazi, Farahnaz Khalighi-Sigaroodi, Hamideh zakeri, Mohammad-Mahdi 
Charkhchian, Valiollah Mozaffarian, Faraz Mojab.  
XVIII International Botanical Congress. Australia, Melbourne. 2012 
 

6- (Oral) Cytotoxicity evaluation of two plant species from legominoseae 
family on human cancer cell lines. Khalighi-Sigaroodi, Mahmood Jedi 
Tehrani, Maryam Ahvazi, Sahar Shahnazi, Ali Ahmad Bayat, Neda 
Mohajer, Saeed Zarei.  

2nd National congress on medicinal plants. 15-16. May 2013. Iran-
Tehran. 
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در  .Marrubium persicum L هـاي گونـه   جمعیتو میکرومورفولوژیکی  مورفولوژیکی بررسی -7

 ، کشـاورزي  علـوم  المللـی  بـین  کنفـرانس . زاد، حجت اهللا سـعیدي  مریم اهوازي، غالمرضا باللی، زیبا جم. ایران

  ).مشهد -1396بهمن ماه  26-25. (طب سنتی و دارویی گیاهان

  

  ها ارائه در سمینارها و همایش –ج

 » بررسی سازگاري و مراحل فیتولوژي - توسعه و نگهداري کلکسیون گیاهان دارویی«ارائه پوستر   - 1
  .، کامبیز بقالیان، ساجد محمد علیمریم اهوازي، حسنعلی نقدي بادي، داراب یزدانی

دانشکده داروسازي دانشگاه علوم  79آبان  15- 18(المللی طب سنتی و مفردات پزشکی  اولین همایش بین
 )د بهشتیپزشکی درمانی شهی

 
  "معرفی تعدادي از گونه هاي دارویی غیر بومی ایران سازگار با شرایط آب و هوایی کرج "ارائه پوستر  - 2

  ، علی حقیري، بهنام حبیبی، موسی خانیمریم اهوازي، حسنعلی نقدي بادي، مریم مکی زاده
علوم کشاورزي دانشگاه دانشکده  1383شهریور  3- 5–هشتمین کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ایران ( 

 )گیالن
  

 Hypericum(ارزیابی کمی و کیفی توده هاي مختلف گیاه هوفاریقون " ارائه پوستر - 3
perforatum.L("علی حقیريمریم اهوازي، حسنعلی نقدي بادي، مریم مکی زاده ، . ) هشتمین کنگره

 )کشاورزي دانشگاه گیالندانشکده علوم  1383شهریور  3- 5–علوم زراعت و اصالح نباتات ایران 
  

میترا تقی زاده،  "در ایران ) تیره چتریان(روفیت و دارویی آب بشقابی دوضعیت گیاه هی" ارائه پوستر - 4
دانشگاه  1383شهریور  10- 12دوازدهمین کنفرانس سراسري ایران . مریم اهوازيعلیرضا نقی نژاد، 

 )همدان - بوعلی سینا 
 

 "بررسی تعدادي از گیاهان دارویی مهم در شرایط آب و هوایی کرج " ارائه پوستر - 5
  ، علی حقیري، بهنام حبیبی، موسی خانیمریم اهوازي، حسنعلی نقدي بادي، مریم مکی زاده

 )مشهد – 1384مرداد ماه  –همایش ملی توسعه پایدار گیاهان دارویی ( 
  

 ")Hypericum perforatum.L(مقایسه توده هاي مختلف گیاه هوفاریقون" ارائه پوستر - 6
  ، علی حقیريمریم اهوازي، حسنعلی نقدي بادي، مریم مکی زاده

 )مشهد – 1384مرداد ماه  –همایش ملی توسعه پایدار گیاهان دارویی (  
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7-  (Poster) Application of techniques in collection and harvesting of herbal 
medicine. 

 Mitra taghizadeh, Maryam ahvazi, Sahar shahnazi. 
 (2nd  International congress on traditional medicin & Materia Medica. 
Tehran ,I.R.IRAN,4-7 october 2004) 
 

8- (Poster) Effects of Medicinal Plants on the Vitiligo .  
Maryam ahvazi, Mitra taghizadeh, Sahar shahnazi. 
(2nd International congress on traditional medicin & Materia Medica. 
Tehran ,I.R.IRAN,4-7 october 2004) 
 

9- (Poster) Determination of growth and distribution of centella asiatica in the 
Anzali lagoon. 
 Mitra taghizadeh, Maryam ahvazi, Alireza naghinejad. (2nd International 
congress on traditional medicin & Materia Medica. Tehran ,I.R.IRAN,4-7 
october 2004) Volume 3, Supplement 2, Page 66-66 (1), Autumn 2004 

 
10- (Poster) Application of techniques in collection and harvesting of herbal 

medicine. 
 Mitra taghizadeh, Maryam ahvazi, Sahar shahnazi. 
(3rd International Congress of Helth, Environmental & Natural Production.) 

 
11- (Poster) Effects of Medicinal Plants on the Vitiligo. 

 Maryam ahvazi, Mitra taghizadeh, Sahar shahnazi. 
(3rd International Congress of Helth, Environmental & Natural Production.)  
 

  "مروري بر کاربرد گیاهان دارویی در درمان بیماریهاي پوست"ارائه پوستر  - 12
اولین همایش منطقه اي گیاهان دارویی ، ادویـه اي و  . زاده تفتی، میشا سلیمی ، مریم مکی مریم اهوازي

  .، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر کرد1385اردیبهشت  17-18معطر 
  

  "گونه دارویی از خانواده نعنائیان در منطقه شیر کوه یزد 24معرفی "ارائه پوستر  - 13
اولین همایش منطقه اي گیاهان دارویی ، ادویـه اي و  . یشا سلیمی، ممریم اهوازيزاده تفتی،  مریم مکی 

  .، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر کرد1385اردیبهشت  17-18معطر 
  

در اولـین همـایش ملـی و     "پوشش گیاهی ارتفاعات سیاهالن با تکیه بـر گیاهـان دارویـی    "ارائه پوستر  - 14
 .تخصصی رده بندي گیاهی ایران

  .مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 1386شهریور  15. مظفریان. .، ولی امریم اهوازي
  

هاي  تعدادي از گونهو کاربرد دارویی  Rosaceaeو   Lamiaceaeمعرفی دو تیره مهم  "ارائه پوستر  - 15
مظفریان، فراز مجاب، فرحناز خلیقی .. ، ولی امریم اهوازي.  "آنها در روستاهاي بخش اَلموت قزوین
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سومین همایش گیاهان دارویی ..مهدي چرخچیان، طاهر نژاد ستاري، یوسف اجنی سیگارودي، محمد
 تهران- 1386آبان  3و2 - دانشگاه شاهد

  
 "بررسی سمیت پنچ گونه از خانواده سوالناسه موجود در ایران بر روي الرو آرتمیزبا سالینا"ارائه پوستر  -16

میترا تقی زاده، داراب یزدانی، شهرام ، مریم اهوازيفرحناز خلیقی سیگارودي، عباس حاجی آخوندي، 
 تهران-  1386آبان  3و2 - سومین همایش گیاهان دارویی دانشگاه شاهد. خلیقی

  
  "غربالگري اثر سمیت بیست و سه گونه از خانواده لگومینوزه موجود در ایران"ارائه پوستر   - 17

ش سومین همای. یزدانی زاده، داراب ، میترا تقیمریم اهوازي، فرحناز خلیقی، عباس حاجی آخوندي
 .تهران- 1386آبان  3و2 - گیاهان دارویی دانشگاه شاهد

  
18- (Poster)Introduce the some of medicinal species with most traditional 

usage in Alamut region 
Maryam ahvazi, Valiolah mozaffarian, Faraz mojab, Mohammah mahdi 
charkhchian, Farahnaz khalighi-sigarodi, Sahar shahnazi 
International Congress of Traditional and Complementary Medicine 28-31 
October 2008. Mazandaran, Iran. 

 
19- (Poster)The Effect of essential oil of an endemic savory( Satureja intermedia 

C.A.Mey.) on som bacteria 
Shahnazi sahar, Farahnaz khalighi, Yousof ajani, Darab yazdani, Maryam 
ahvazi 
The 1stInternational Congress of Infection in Transplantation and Cancer. June 
10-12, 2008. 

 
20- (Poster)Antibacterial activity of essential oil of Thymus trautvetteri Klokov 

& Desj-Shost. 
Shahnazi sahar, Farahnaz khalighi, Yousof ajani, Darab yazdani, Maryam 
ahvazi 
The 1stInternational Congress of Infection in Transplantation and Cancer. June 
10-12, 2008. 

 
 

21- (Poster) Medicinal plants with most traditional usage in east- Mazandaran 
region. Ahvazi M, Akbarzadeh M, Khalighi-Sigaroodi F, Kohandel A, 
Yousefi-Azari P.   
1nd National congress on Medicinal Plants. 16-17. May 2012. Iran-Kish. 
 

22- Introduce some medicinal plants in GI sysytem treatment in East- 
Mazandaran region. Maryam Ahvazi, Mohammad Akbar- zadeh, Farahnaz 
Khalighi-Sigaroodi, Asghar Kohandel.  
2nd National congress on medicinal plants. 15-16. May 2013. Iran-Tehran. 
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23- Ethnobotanical study of east Mazandaran province. (Iran). Maryam 
Ahvazi, Mohammad Akbar zadeh, Farahnaz Khalighi-Sigaroodi, Mosa Khani.  
3nd National congress on medicinal plants. 14-15. May 2014. Mashhad-
Tehran. 
 

24- Antioxidant activity of some medicinal plants. Rezvaneh Ranjbar, Farahnaz 
Khalighi-Sigaroodi, Maryam Ahvazi. 3nd National congress on medicinal 
plants. 14-15. May 2014. Iran- Mashhad. 
 

25- Chemical composition of the essential oil of ten species of Lamiaceaefrom 
research farm of medicinal plants institute in Karaj province. Mosa 
Khani, Maryam Ahvazi, Farahnaz Khalighi-Sigaroodi, Darab Yazdani. 3nd 
National congress on medicinal plants. 14-15. May 2014. Iran- Mashhad. 

26- Ethnobotanical study of some medicinal plants in GI system treatment in 
Alamut region (Ghazvin). Maryam Ahvazi, Farahnaz Khalighi-Sigaroodi.  
18th National and 6th International Congress of Biology in Iran. 26-29. Aug. 
2014. Iran- Kharazmi university.  

27- Chemical composition of three medicinal plants of Lamiaceae and their 
effects on Sitophilus oryzae L. (Coleoptera: Curculionidae). Mosa Khani, 
Aref Marof , Farahnaz Khalighi-Sigaroodi, Maryam Ahvazi. 12-13. May 
2015. Iran- Tehran. 

فرحنـاز  ,  مـریم اهـوازي  . هاي آنها در پزشـکی و طـب سـنتی    ن دارویی و فرآوردهبررسی تعدادي از گیاها -28

  تهران  -1388اسفند  10-9. همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران. خلیقی سیگارودي

 Broth(سـازي محـیط آبگوشـت     بررسی اثرات ضد میکروبی گیاه جعفري کوهی اصـفهانی بـا روش رقـت    -29

dilution method .(هنازيسحر ش مریم اهوازي،، مظفریان... فرحناز خلیقی سیگارودي، ولی ا  

نغمـه پیـروزي، حسـین    . .Bidens bipinnata L شناسی گونه گیاهی علف هرز و دارویی فنولوژي و بوم -٣٠

همایش علمـی توسـعه صـنعت گیاهـان      .مریم اهوازيآذرنیوند، اصعر کهندل، فرحناز خلیقی سیگارودي، 

  تهران -1388اسفند  10-9. دارویی ایران
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تحقیقاتی –طرح هاي علمی   
 
 

  .)باشد ها در بخش پژوهشی دفتر مرکزي جهاد دانشگاهی موجود می تمام طرحکپی (
 . 270- 11با کد » کنترل بیماریهاي بوته میري و لکه برگی در کدو دارویی«همکار طرح پژوهشی   -1
 
و مراحل برداشت بر روي عملکرد گیاه خشک و  (P-N)تأثیر کود شیمیایی «همکار طرح پژوهشی   - 2

 .274-11ا کد ب» اسانس گیاه نعناع

  
و مراحل برداشت بر روي عملکرد گیاه خشک و  (P-N)تأثیر کود شیمیایی «همکار طرح پژوهشی   -3

 . 275- 11با کد » اسانس گیاه بادرنجبویه
  

 L.هاي کاشت و برداشت تولید گل گیاه  بررسی روشهاي کاهش هزینه «همکار طرح پژوهشی   -4
Mathricaria recutita « 450- 11با کد. 

  
» L Hypericum perforatum.دارویی هوفاریقون هاي گیاه مقایسه ژنوتیپ«پژوهشی  همکار طرح  -5

 .453- 11با کد 
  

 »74بررسی منابع رشدي گیاهان جدید و توسعه کلکسیون گیاهان دارویی سال «همکار طرح پژوهشی  -6
  

 »75ارویی سال بررسی منابع رشدي گیاهان جدید و توسعه کلکسیون گیاهان د«همکار طرح پژوهشی   -7
  

 »76ژن سال  نگهداري و توسعه کلکسیون گیاهان دارویی و بانک«همکار طرح پژوهشی   -8
  

 »77ژن سال  نگهداري و توسعه کلکسیون گیاهان دارویی و بانک«همکار طرح پژوهشی   -9
  

 » 78ژن سال  نگهداري و توسعه کلکسیون گیاهان دارویی و بانک«همکار طرح پژوهشی  -10
 
 »79ژن سال  نگهداري و توسعه کلکسیون گیاهان دارویی و بانک«پژوهشی همکار طرح  -11
 

 »80ژن سال  نگهداري و توسعه کلکسیون گیاهان دارویی و بانک«همکار طرح پژوهشی  -12
 

 »81ژن سال  نگهداري و توسعه کلکسیون گیاهان دارویی و بانک«همکار طرح پژوهشی  -13
  

- 10با کد » گیاه هوفاریقون از نظر میزان هیپرفورینمقایسه ژنوتیپهاي مختلف «همکار طرح پژوهشی  -14
830. 
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روي عملکرد کمی و کیفی گیاه ) ورمی کمپوست و دامی(مقایسه کودهاي آلی «همکار طرح پژوهشی  -15

 792- 11با کد » سنبل الطیب
  

بررسی اثر سیتو توکسیک عصاره گونه هاي گیاهی موجود در «همکار طرح پژوهشی -16
 »713- 11موجود در ایران با کد  Leguminosaea و  Solanaceaeخانواده

  
 .» 453- 11مقایسه ژنوتیپ هاي مختلف گیاه هوفاریفون با کد «همکار طرح پژوهشی -17
  

 .» 1089- 11بررسی خواب تعدادي از گیاهان دارویی مهم با کد «همکار طرح پژوهشی -18
  

 Thymusبررسی ترکیبات شیمیایی و خواص ضد باکتریایی سه گونه«همکار طرح پژوهشی -19
trautvetteri,Satureja intermedia,Tucrium oriental    1229-33با کد«. 

  
با اولویت گونه هاي ذکر شده ) فاز اول(جمع آوري و شناسایی گیاهان دارویی ایران«همکار طرح پژوهشی -20

 .»1220- 33در فارماکوپه گیاهی ایران با کد  
  

 .»1259- 11ی منطقه الموت با کد بررسی فلورستیکی و اتنوبوتانیک«مجري طرح پژوهشی -21
  

هاي  اي و نیلکی بر رده بررسی اثر سیتوتوکسیک دو گیاه اسپرس درختی نقره«همکار طرح پژوهشی -22
 »1409- 33سلولی انسانی با کد 

  
بررسی اثر خارخسک بر قند خون در موش صحرایی نر بالغ دیابتی شده توسط «همکار طرح پژوهشی -23

 »1335- 33استرپتوزوسین با کد 
  

بررسی اثر عصاره کنگر فرنگی و ریواس بر کاهش چربی خون در بیماران مبتال به «همکار طرح پژوهشی -24
 »1374- 33 با کد چربی خون باال

 
جمع آوري و ثبت اطالعات درمانی درمانگرهاي سنتی کشور به منظور « همکار طرح پژوهشی -25

 )60+40هاي  ه طرحاز مجموع( مستندسازي و ارتقاء علمی اقتصادي صنعت دارویی کشور
  

و (.Bidens bipinnata L)  شاخهبررسی ترکیبات آنتی اکسیدانی گیاه دو دندان دو  "همکار طرح  -26
  ." 1658- 33شیمیایی و اثرات ضد میکروبی اسانس گیاه با کد  ترکیباتبررسی 
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 Nepeta pogonosperma آوري و بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه  جمع "مجري طرح  -27
Jamzad & Assadi  1839-10با کد و بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی عصاره گیاه "  

  
مشترك با جهاد  "بررسی مطالعات فلورستیک و اتنوبوتانیکی شرق استان مازندران "مجري طرح -28

  .1841- 11با کد دانشگاهی واحد ساري 
  

  . مصوب شوراي علمی پژوهشکده. ایرانایجاد هرباریوم دیجیتالی گیاهان دارویی  "مجري طرح -29
  

نگاري آنها و  جمع آوري و شناسایی گیاهان دارویی در طب سنتی با تکیه بر مطالعات خرده "مجري طرح -30
 .مصوب شوراي علمی گروه کشت و توسعهغنی سازي بانک ژن گیاهی 

 
و  (.Datura innoxia Miller)بررسی اثر سیتوتوکسیک دو گیاه داتوره تماشایی  "همکار طرح -31

 ).185- 33(هاي سلولی سرطان انسانی بر رده (.Datura stramonium L)تاتوره 
 

 Tephrosia)اکسیدانی قسمتهاي هوایی گیاه نیلکی  بررسی فیتوشیمیایی و اثرات آنتی ("همکار طرح -32
persica Boiss. .تصویب در شوراي علمی پژوهشکده گیاهان دارویی. 

  
در درمان بیماران )  Mentha pulegium(اثر بخشی عصاره هیدروالکلی پونه  بررسی"همکار طرح  - 33

به روش کارآزمایی بالینی تصادفی شده ) functional dyspepsia(مبتال به سوء هاضمه عملکردي
 .داراي گروه دارونما

  
اسانس  امکان سنجی تولید فرآورده گیاهی کنترل کننده آفت انباري برنج با استفاده از"همکار طرح  -34

 .صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور.  نگیاهان خانواده نعنائیا
 

 
  ارزیابی و نظارت طرحهاي پژوهشی و فناوري

  
  .Seidlitzia Bge.ex Boissاکولوژي اشنان  تعیین خصوصیات آت -1

  
کیبات فنولی، ایران با تاکید بر تر clematisهاي دارویی جنس  مطالعه کموتاکسونومی مهمترین گونه -2

  فالونوئیدي و آلکالوئیدي
  
معاونـت  . ارزیابی کاربرگ درخواست موافقت اصولی مرکز خدمات تخصصی گیاهـان دارویـی واحـد ایـالم     -3

 پژوهش و فناوري دفتر مرکزي جهاد دانشگاهی
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  هاي کارشناسی ارشد پایان نامه راهنمایی و مشاوره
  

بررسی خواص آنتی اکسیدانی اسانس پنج گیاه آویشن باغی، آویشن شیرازي، میخک هندي، دارچین و الکـل   -1
رضـوانه رنجبـر فرحنـاز خلیقـی     . کوهی و بررسی رونـد تولیـد ریـز کپسـول بـر روي مـوثرترین اسـانس       

  . 6/11/92. دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم دارویی. مریم اهوازي. سیگارودي
  
  
  

  اجرایی -می خدمات عل
  
  )جهاددانشگاهی(تصحیح و ارزیابی کتاب گیاهان دارویی به انضمام طب سنتی آذربایجان  -1
  

  )جهاددانشگاهی(میکروبیولوژي عمومی و تخصصی مواد غذایی  "تصحیح و ارزیابی کتاب - 2
  

  )جهاددانشگاهی( "معدنی،-درمان بیماریهاي پوستی با رویکرد گیاهی"تصحیح و ارزیابی کتاب   -3
صـندوق حمایـت از پژوهشـگران    ( "اي گلدان دو جداره با سیستم آبیاري قطره"ارزیابی طرح ثبت اختراع  -4

  )کشور
 "Journal of Medicinal Plants and By- products"پژوهشـی –همکاري با مجله علمی  - 5

 )انجمن گیاهان دارویی ایران(
  

دانشگاه شهید ( "ISI"Iranian Journal of Pharmaceutical Researchهمکاري با مجله  - 6
  )دانشکده داروسازي - بهشتی

  

  )فصلنامه پژوهشکده گیاهان دارویی(همکاري با فصلنامه پژوهشکده گیاهان دارویی جهت ارزیابی مقاله  - 7
  

  اجرایی سوابق
  

  1385الی  1375مسؤل بانک ژن بذور گیاهان دارویی از سال  .1
  .75اولین کنگره علوم باغبانی شهریور سال در شرکت در بر پایی نمایشگاه گیاهان دارویی  .2
 .76دستاوردهاي جهادسازندگی سال در نمایشگاه شرکت در بر پایی نمایشگاه گیاهان دارویی  .3
 .77بر پایی نمایشگاه گیاهان دارویی نمایشگاه خودباوري جهاددانشگاهی سال شرکت در  .4
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- 28–ی نمایشگاه گیاهان دارویی در دومین همایش طب سنتی و مفردات پزشکی شرکت در بر پای .5
 .قم 1383فروردین ماه  26

شرکت در بر پایی نمایشگاه گیاهان دارویی در اولین نمایشگاه فناوري و محصوالت گیاهی و  .6
 .سالن همایشهاي حجاب– 1385بهمن  –ترکیبات طبیعی 

 .گیاهان دارویی مسؤل هرباریوم گیاهان دارویی پژوهشکده .7
و  lamiaceaeارائه ژورنال کالب در پژوهشکده گیاهان دارویی با عنوان کاربرد دارویی دو تیره  .8

Rosaceae 1386پاییز  - در تعدادي از روستاهاي بخش اَلموت قزوین 
آوري و بررسی ترکیبات اسانس گیاه  ارائه ژورنال کالب در پژوهشکده گیاهان دارویی با عنوان جمع   .9

در شرایط طبیعی و کشت شده در  .Nepeta pogonosperma Jamzad & Assadiرویی دا
 1386زمستان  - هلجرد کرج

 تدوین اساسنامه گروه جدید جمع آوري، شناسایی و اتنوبوتانی   .10
 .1386-تهیه جزوات آموزشی سیستماتیک گیاهی جهت دوره هاي آموزش گیاهان دارویی .11
 )1389(دارویی به انضمام طب سنتی آذربایجان تصحیح و ارزیابی کتاب گیاهان  .12
 "معدنی،-درمان بیماریهاي پوستی با رویکرد گیاهی"تصحیح و ارزیابی کتاب  .13
 میکروبیولوژي عمومی و تخصصی مواد غذایی "تصحیح و ارزیابی کتاب .14
 )تا کنون 1384(عضو هیئت داوران فصلنامه گیاهان دارویی  .15
جهـت ارزیـابی    Iranian journal of pharmaceutical researchهمکاري با فصـلنامه   .16

 مقاله
  

 
  سوابق آموزشی

  
 .)مشهد –مهر ماه  9-11. ("اولین کارگاه آموزشی روش تحقیق در کشاورزي "شرکت در .1
-دي مـاه  14-15) . (اتنوبوتـانی (کارگاه اصول و روشـهاي میـدانی در قـوم گیـاه شناسـی      "شرکت در .2

 ).دانشکده داروسازي دانشگاه شهید بهشتی
 )تهران-پژوهشکده علوم بهداشتی .1385آذر  15( "کارگاه آموزشی مهارت کار گروهی "شرکت در  .3
شـهریور   15-16).مقـدماتی (دطبابت مبتنی بر مسـتندات و شـواه   "اولین کارگاه آموزشی "شرکت در .4

 .جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی ایران 1385
 ساعت 30به مدت  "کنگره طب سنتی و مکمل"شرکت در .5
در مرکـز ذخـایر     "Workshop on Moleculare Analysis and Cloning"شـرکت در  .6

 1389-آبان 13-10. ژنتیک ایران
در  "مـوثره گیــاهی در گیاهـان دارویــی  کارگــاه کاربردهـاي مولکــولی در تشـخیص مــواد    "شـرکت در  .7

 .1389آذر  19. پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوري
  )پژوهشکده گیاهان دارویی( Woordشرکت در کارگاه آموزش  .8
  شرکت در کارگاه آموزش .9
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1-DNA Cloning, 2-DNA Extraction, 3- Gel Electrophoresis Genetic 
Engineering Techniques: [National Institute of Genetic Engineering and 
Biotechnology(NIGEB)]. 10-12 May 2015 

  شرکت در کارگاه آموزش .10

Genetic Engineering Techniques:  1-PCR, 2-Primer Designing, 3- Gel 
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