کد مقاله

نویسنده مسئول

عنوان فارسی

تاریخ ارائه

311

محمدسعید کالنتری
میبدی

بررسی خواص ضد دیابتی هندوانه ابوجهل از دیدگاه طب ایرانی و طب رایج

صبح 19
تیرماه

313

دکتر نرگس نیکونهاد

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی بذر جعفری بر سقط موش در هفته اول بارداری

صبح 19
تیرماه

314

محمد عرب سرخی
میشابی

تاثیر درمان دارویی گیاهان بر روند بهبودی زخم جراحی

صبح 19
تیرماه

315

حسن آلبوکرمی

ارتباط سالمت انسان با محصوالت پروپیوتیک در برابر بیماریها

صبح 19
تیرماه

316

حسن آلبوکرمی

تاثیر وکاربرد فرآورده های لبنی وغذاهای هوشمند پروپیوتیک در سالمت انسان

صبح 19
تیرماه

317

حبیب یاری زاده

Association of Major Nutrient Pattern and the adjusted resting metabolic
rate per Fat Free Mass in Overweight and Obese Women

صبح 19
تیرماه

318

حبیب یاری زاده

The interaction between the dietary inflammatory index and MC4R gene
variants on cardiovascular risk factors

صبح 19
تیرماه

319

مرضیه زیالیی

بررسی اثر مکمل یاری با زعفران بر  hs-CRP ،70anti-HSPو تست اسپیرومتری در افراد مبتال به
آسم آلرژیک

صبح 19
تیرماه

320

نوراهلل صادق زاده

بررسی اثر رزوراترول و دوکسوروبیسین روی جذب  mTc-MIBI99در سلولهای سرطانی پستان
 7MCF-در موش

صبح 19
تیرماه

321

بهاره سادات یوسف
ثانی

اثر محافظتی کروسین (ماده موثره زعفران) در بیماری آلزایمر در موش های صحرایی

صبح 19
تیرماه

323

محمد مهدی روستایی

تاثیر عصاره الکلی گیاه دارویی بابونه بر روی باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس و سالمونال تیفی
موریوم عامل مسمومیت غذایی

صبح 19
تیرماه

324

دکتر مرجان محمد
نوری

325

هما حاجی مهدی پور

بررسی اثربخشی پروبیوتیکها در کولیک شیرخوارگی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی
تهران از 1393تا 13 98
Formulation and quality control of oak syrup

صبح 19
تیرماه

326

هما حاجی مهدی پور

Preparation of Amla stomach tonic

صبح 19
تیرماه

327

هما حاجی مهدی پور

Fingerprinting of an anti-hemorrhoid poly herbal drug

صبح 19
تیرماه

328

مریم حمزه لو مقدم

Evaluating the cytotoxic effects of Gaillonia aucheri on some cell lines

صبح 19
تیرماه

329

حسن آلبوکرمی

بیوتکنولوژی زیست فناوری غذایی بر فرآورده های غذای تخمیری

صبح 19
تیرماه

330

حسن آلبوکرمی

ارتقاء سطح سالمت بر منبای سبک زندگی سالم با مصرف وجایگزین کردن گیاهان دارویی در
زندگی مردم

صبح 19
تیرماه

331

حسن آلبوکرمی

اثر مصرف ماست پروپیوتیک برسالمت دهان ودندان

صبح 19
تیرماه

332

شبنم امیدوار

مقایسه زنجبیل با ویتامین ب 6در تسکین تهوع و استفراغ دوران بارداری

صبح 19
تیرماه

334

معصومه صفایی شکیب

بهبود حاللیت و بهینه سازی استخراج سیلیمارین

بعد از ظهر
 19تیرماه

335

سجاد طزرجی

بررسی اثر دریافت رزوراترول و کرسیتین به تنهایی وتوام بر تنظیم کنندهای
مسیرسیگنالینگWnt

بعد از ظهر
 19تیرماه

صبح 19
تیرماه

336

مهدیه کوره پز

مطالعه سمیت حاد و مزمن اسانس میوه زنیان ( )Trachyspermum ammiدر حیوان
آزمایشگاهی

بعد از ظهر
 19تیرماه

337

سمیه اسماعیلی

کنترل کیفیت گیاه بهمن سفید

بعد از ظهر
 19تیرماه

338

سمیه اسماعیلی

کنترل کیفیت گیاه بهمن سرخ

بعد از ظهر
 19تیرماه

340

لیلی خدمت

اثرات حفاظتی عصاره روغنی سیاهدانه () Nigella sativaبر آسیب مغز و نخاع پس از تروما

بعد از ظهر
 19تیرماه

341

لیلی خدمت

دست یابی های بالینی اخیر در درمان اختالالت گوارشی دوران کودکی بااستفاده از گیاهان دارویی
آندمیک ایرانی

بعد از ظهر
 19تیرماه

342

خاطره پورمحمدی

بررسی اثرات جینسنگ خوراکی بر خستگی مرتبط با سرطان و کیفیت زندگی بیماران مبتال به
سرطان غیر متاستاتیک

بعد از ظهر
 19تیرماه

344

دکتر سید احمد
حسینی

بررسی اثر پودر قارچ دکمه ای سفید بر شاخص های گلیسمیک ،پروفایل لیپیدی،hsCRP ،
اینترلوکین  6و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی در بیماران مبتال به دیابت نوع دو

بعد از ظهر
 19تیرماه

345

مرضیه زیالیی

بررسی تاثیر مکمل یاری با پودر زنجبیل در بیماران مبتال به کبد چرب غیر الکلی ،کارآزمایی بالینی
تصادفی شده

بعد از ظهر
 19تیرماه

346

دکتر سید احمد
حسینی

مقایسه اثر چای سبز و کامبوچای تهیه شده از چای سبز بر وزن موش های دیابتی

بعد از ظهر
 19تیرماه

347

عباس بهرامی

بررسی تاثیر عصاره الکلی برگ توت سفید بر غلظت منگنزخون موش صحرایی بدنبال مواجهه
تنفسی با گرد و غبار دی اکسید منگنز

بعد از ظهر
 19تیرماه

348

حامد محمدی

تاثیر مکمل یاری عصاره گیاه خار مریم بر روی فراسنج های لیپیدی :مرور نظامند و فرا تحلیل

بعد از ظهر
 19تیرماه

349

حامد محمدی

تاثیر مکمل یاری عصاره گیاه خار مریم (سیلی¬مارین) بر وضعیت متابولیک و استرس اکسیداتیو در
بیماران مبتال به دیابت نوع  :2مرور نظامند و فرا تحلیل

بعد از ظهر
 19تیرماه

350

حامد محمدی

تاثیر مکمل یاری سیاه دانه بر شاخص های گالیسمیک :مرور نظامند و فراتحلیل

بعد از ظهر
 19تیرماه

351

محمد خشایی

مروری بر ترکیبات تغذیه ای و خواص و کاربردهای دارویی پسته

بعد از ظهر
 19تیرماه

353

معصومه صفایی شکیب

بهبود حاللیت کورکومین در آب و بهینه سازی آن

بعد از ظهر
 19تیرماه

356

منصور امین

بررسی تاثیر شالومین و پدوفیلین  %25برای درمان پاپیلوما ویروس انسانی در زنان

بعد از ظهر
 19تیرماه

357

نیکی وکیلی ظهیر

معرفی پروبیوتیک طبیعی برگرفته از فرهنگ و غذای بومی ایران

بعد از ظهر
 19تیرماه

358

علی زارعی

مقایسه اثرات عصاره برخی از گیاهان دارویی بر میزان چربی خون در موشهای صحرایی
هیپرلیپیدمی

بعد از ظهر
 19تیرماه

359

احمد زارع جاوید

بررسی اثر دریافت مکمل رزوراترول بر وضعیت التهابی ،آنتی اکسیدانی و وضعیت پریودنتال بیماران
پریودنتالی مبتال به دیابت نوع II

صبح 20
تیرماه

360

احمد زارع جاوید

مکمل زنجبیل پارامترهای متابولیک و پریودنتال را در بیماران دیابتی نوع 2با پریودنتیت بهبود می
دهد.

صبح 20
تیرماه

361

فاطمه مهرابی

تاثیر ژل آلوئه ورا بر قرمزی ناحیه تحت فشار در بیماران دارای تراکشن پا در بخش ارتوپدی

صبح 20
تیرماه

362

نسرین حسین زاد

نقش گیاه قره قاط(arctostaphylus L( vacciniumدر حفاظت از آسیب های چشمی و
رتینوپاتی های ناشی از بیماری دیابت نوع2

صبح 20
تیرماه

363

آرزو قادی

تاثیر دانشگاهها در ارتقا فرهنگ کارآفرینی و توسعه اقتصادی فراورده های طبیعی

صبح 20
تیرماه

364

محمد صادق نوروزی

بررسی بالینی و میکروسکوپی تاثیر عصاره میوه گیاه زرشک در مقایسه با سیلورسولفادیازین در
التیام و ترمیم سوختگی درجه  2پوست خرگوش

صبح 20
تیرماه

365

انسیه قاسمی

بررسی اثر ضد باکتریایی اسانس گیاه زعفران بر روی باکتری اشریشیا کلی

صبح 20
تیرماه

366

حبیبه کلهر

مروری بر خواص فارماکولوژیک  ،سمیت و شناسایی آمیگدالین در گیاهان

صبح 20
تیرماه

367

سیده ثریا محمودی

اثرات سینمالدئید بر تغییرات هیستوپاتولوژیک کبد و کلیه ناشی از تزریق طوالنی مدت مرفین در
موش¬های صحرایی.

صبح 20
تیرماه

368

گیتی ستوده

بررسی تاثیر مکمل نانو کورکومین بر شدت پلی نروپاتی حسی  -حرکتی در بیماران مبتال به
دیابت نوع دو

صبح 20
تیرماه

369

الهه آل ابراهیم
دهکردی

ضرورت بهره مندی از ظرفیت خالقانه کسب و کارهای استارتاپی در حوزه گیاهان دارویی از منظر
اقتصاد دانش بنیان

صبح 20
تیرماه

370

الهه آل ابراهیم
دهکردی

نقش آنتی اکسیدانی ترکیبات پلی فنولی موجود در فراورده های طبیعی بر کاهش استرس
اکسیداتیو و  CRPسرم در بیماران همودیالیزی

صبح 20
تیرماه

371

عبدالحسین میری

سنتز سبز نانوذرات اکسید سریم با استفاده از عصاره میوه عناب ( )Ziziphus jujubaو بررسی اثر
ضدآفتابی آن

صبح 20
تیرماه

372

محمود رفیعیان
کوپایی

اثر استفاده از عصاره گیاه گزنه ( )Urtica dioica L.بر سه باکتری عامل پوسیدگی دندان در
شرایط آزمایشگاهی

صبح 20
تیرماه

373

آی سا نیک زاد

مقایسه خاصیت التیامی و محافظتی ریشه گیاه زردچوبه و بیسموت متعاقب جراحات تجربی الیه
مخاطی معده خرگوش

صبح 20
تیرماه

374

مقداد عبدالهپور علی
تپه

Herbs suitable for the treatment of type 2 diabetes: a review

صبح 20
تیرماه

375

هانیه بیرامپور-باسمنج

بررسی مروری تأثیر گیاه  Capparis spinosaبر روی کبد چرب غیرالکلی ()NAFLD

صبح 20
تیرماه

376

هانیه السادات اجتهد

اثرات مکمل سیر بر شاخص¬های تن¬سنجی و اختالالت گالیسمیک زنان چاق

صبح روز
 21تیرماه

377

احمد تاجه میری

نقش روغن کرمانشاهی درکنترل ودرمان بیماریها با تمرکز بر بیماریهای قلبی عروقی و گوارشی

بعد از ظهر
 20تیرماه

378

نجمه مخبر دزفولی

اثر عصاره  applanatum Ganodermaبر سیستم ایمنی ماهی قزل آالی رنگین کمان

بعد از ظهر
 20تیرماه

380

حامد شوقی

اثر حفاظتی اسید رزماری در برابر امواج موبایل و وای فای در مغز موش صحرایی

بعد از ظهر
 20تیرماه

381

محمد مهدی روستایی

بررسی تاثیر عصاره اکالیپتوس بر رشد کاندیدا البیکنس در مقایسه با کتوکونازول

بعد از ظهر
 20تیرماه

382

نیما خالدی

پوشش دار کردن بذر گیاهان دارویی راهکاری برای بهبود عملکرد

بعد از ظهر
 20تیرماه

383

پروانه کاظمی

بررسی گیاهان دارویی مورد استفاده در دوران قاعدگی زنان ایرانی

بعد از ظهر
 20تیرماه

384

مهرداد کریمی

بررسی تاثیر روغن موضعی ناخنک در مقایسه با ژل دیکلوفناک بر درد و خشکی مفصل زانو در
بیماران مبتال به استئوارتریت اولیه زانو در سالمندان

بعد از ظهر
 20تیرماه

385

مهرانگیز عالف

مطالعه مروری تاثیر گیاهان دارویی موثر برکاهش قند خون در بیماران دیابتی

بعد از ظهر
 20تیرماه

387

نیما خالدی

اهمیت بیماریهای بذرزاد بر روی کشت ،تولید و فرآوری بذرها

بعد از ظهر
 20تیرماه

388

آی سا نیک زاد

بررسی بالینی استفاده از برگ سنا و گل ختمی در رفع یبوست ناشی از فلجی عصب واگ در گاوهای
شیری

بعد از ظهر
 20تیرماه

389

مهدی عیسی زاده

بررسی تاثیر مصرف شیرین بیان بر بهبود بیماری ریفالکس معده به مری

بعد از ظهر
 20تیرماه

393

فرشته دادفر

تبیین جایگاه گیاه گل گاو زبان ایرانی در نظام سالمت

بعد از ظهر
 20تیرماه

395

یاسمین صراف زاده

بررسی ترکیبات داروهای غیرمجاز عرضه شده در عطاری های شهرستان ارومیه

بعد از ظهر
 20تیرماه

397

پوریا رحیمی

نقش گیاهان دارویی در توسعه و پیشرفت اقتصاد ملی و اشتغال زایی (مطالعه استان کردستان)

بعد از ظهر
 20تیرماه

398

پوریا رحیمی

تاثیر استراتژی مناسب برای تجاری سازی گیاهان دارویی در ایران با استفاده از ANP

بعد از ظهر
 20تیرماه

399

پوریا رحیمی

بررسی وضعیت و موانع تولید گیاهان دارویی در ایران

بعد از ظهر
 20تیرماه

400

پوریا رحیمی

بررسی نقش بیوتکنولوژی در گیاهان دارویی

بعد از ظهر
 20تیرماه

401

مکرم غفاری

مقاله تامین سالمت اقتصاد با استفاده از گیاهان دارویی

بعد از ظهر
 20تیرماه

402

فاطمه فروغی دالینی

بررسی جایگاه داروهای گیاهی وطب سنتی در ایران

بعد از ظهر
 20تیرماه

403

مهدی عیسی زاده

بررسی تاثیر زردچوبه بر بهبود زخم معده

بعد از ظهر
 20تیرماه

407

یاشار امین زاده

بررسی تاثیر ترکیب عسل و میخک برساختار هیستومورفولوژیکی بافت بیضه و پارامترهای اسپرم در
موش ویستار

بعد از ظهر
 19تیرماه

408

بهراد خان احمدی

درمان زخم های جراحت و سوختگی با پماد حاوی عسل وعصاره آبی پیچ امین الدوله و روغن سیاه
دانه

بعد از ظهر
 19تیرماه

409

سینا جمالی

تاثیر ترکیب عسل و پاغازه و میخک برعملکرد دستگاه گوارش

بعد از ظهر
 19تیرماه

410

سمیه حسین زاده

اثر ضد میکروبی عصاره هیدروالکلی مرزه سهندیکا بر روی سالمونال تایفی-موریوم جدا شده از
گله¬های طیور

بعد از ظهر
 19تیرماه

412

ایمان محمدی

استفاده از فناوری نانو در بستهبندی گیاهان دارویی و تاثیر نوع آن در صادرات

صبح روز
 20تیرماه

414

مجید احمدی

تاثیر مصرف مکمل شیکوریدین بر نمایه توده بدنی و الگوی چربی های خون در بیماران مبتال به
دیابت نوع 2

صبح روز
 21تیرماه

415

رزیتا ساالری

روغنهای ضروری گیاهی در صنعت غذا (ترکیبات ،روشهای استخراج ،کاربردها ،خواص ضدمیکروبی)

صبح روز
 21تیرماه

416

نوریه گرائی

تاثیر تنتورگیاه سنبل الطیب بر روی اختالل کم توجهی –-بیش فعالی

صبح روز
 21تیرماه

417

لیال روزبه

بررسی باکتری پروبیوتیک بومی کشور و سوش پروبیوتیکی تجاری به عنوان سیستمهای
ایمونوادجوانتی برای ایمونوتراپی زیر زبانی تیپ  1آلرژی

صبح روز
 21تیرماه

419

مریم انتشاری

بررسی خصوصیات کیک غنی شده با آرد میوه کنار(spina-Chris) Ziziphus

صبح روز
 21تیرماه

420

رضا ابوعلی

مروری بر اثر ضد باکتریایی دانه زیره سبز ( )Cuminum cyminum L.بر باکتری
استافیلوکوکوس اورئوس (aureus) Staphylococcus

صبح روز
 21تیرماه

421

اسداله اسکو

کاربرد جلبک های دریایی به عنوان سوخت سبز

صبح روز
 21تیرماه

422

دکتر باقر الریجانی

The Development of a Novel Anti-Obesity Compound with Inhibiting
Properties on the Lipid Accumulation in 3T3-L1 Adipocytes

صبح روز
 21تیرماه

423

رضا خدری

داروهای گیاهی در درمان زخم معده

صبح روز
 21تیرماه

425

سیدسینا اسالمی
روشتی

بررسی عملکرد داروی گیاهی مورد و بادرنجبویه در درمان عارضه آفتی دهان

صبح روز
 21تیرماه

426

محیا تفرشی

بررسی تأثیر سه گیاه سیاه دانه ،زنجبیل و کورکومین بر شدت عالئم جسمانی افراد مبتال به سندرم
پیش از قاعدگی

صبح روز
 21تیرماه

427

فاطمه ترکیان

ارزش گیاهان دارویی از نظر اقتصادی و اجتماعی در کشورها

صبح روز
 21تیرماه

428

دکتر آزاده رحمانی

تولید انبوه ریزجلبک آرترواسپیرا (طالی سبز) با گرید غذایی-دارویی در فتوبیورآکتورهای فیتوبگ
برای اولین بار در کشور

صبح روز
 21تیرماه

100025

مهدیه محدثی زرندی

بررسی عدم توسعه استارت آپ های گروهی در بین مهارت آموختگان فنی و حرفه ای

صبح روز
 21تیرماه

100026

ماندانا احمدی

ترکیب موثر بر رفع مشکالت گوارشی با منشا عصبی

صبح روز
 21تیرماه

100027

ماندانا احمدی

فرموالسیون گیاهی موثر بر درمان سرفه بر اساس یافته های طب سنتی

صبح روز
 21تیرماه

100028

ماندانا احمدی

ترکیب گیاهی موثر بر ترک اعتیاد بر اساس منابع طب سنتی

صبح روز
 21تیرماه

100029

سعید گودرزی

داروهای موجود در بازار از گیاه کانابیس

بعد از ظهر
 21تیرماه

100030

علی مازوجی

اهلی سازی گیاه دارویی آب بشقابی  Centella asiatica (L.) Urbanبرای اولین بار در ایران
(استان گیالن)

بعد از ظهر
 21تیرماه

100031

علیرضا انصاری

کاربرد گیاهان دارویی در تغذیه دام

بعد از ظهر
 21تیرماه

100032

نیکی نبوی موسوی

بررسی تاثیرعصاره آبی گل محمدی( )Rosa demascenaبرسطح سرمی هورمون استروژن
درموش صحرایی ماده تیمار شده با آلومینیوم

بعد از ظهر
 21تیرماه

100033

نیکی نبوی موسوی

تاثیر عصاره آبی گل محمدی بر غلظت سرمی هورمون پروژسترون در موش های صحرایی ماده بالغ
تیمار شده با آلومینیوم

بعد از ظهر
 21تیرماه

100034

نیکی نبوی موسوی

ارزیابی تاثیر عصاره آبی گیاه گل محمدی بر میزان غلظت سرمی هورمون های گنادوتروپین در رت

بعد از ظهر
 21تیرماه

100035

نیکی نبوی موسوی

بررسی هیستوپاتولوژیک اثر محافظت کنندگی عصاره ی آبی گیاه گل محمدی بر جراحت ایجاد
شده ناشی از تجویز آلومینیوم در بافت تخمدان موش های صحرایی نژاد ویستار

بعد از ظهر
 21تیرماه

100036

سیدمحمدرضا سلطانی
مقدس

گیاه دارویی آسرول و فشارخون

بعد از ظهر
 21تیرماه

100037

سیدمحمدرضا سلطانی
مقدس

پر کاربردترین گیاهان دارویی در درمان بیماریهای گوارشی

بعد از ظهر
 21تیرماه

