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                     بهروز عزت پور          (CVرزومه )

 لرستان پزشكی علوم دانشگاه رازی، گیاهی داروهای تحقیقات مرکز آباد، خرم: آدرس

 0661-3204005: تلفکس

            bezatpour@gmail.com :الکترونيکي پست

 :تحصيالت

 ی دکترای تخصصی انگل شناسی پزشكیدانشجو

 اصفهان پزشكی علوم دانشگاه شناسی فارغ التحصیل انگل  ارشد کارشناسی

 :اجرایي سوابق و دانشگاهي هايسمت

 1392تا  1386 لرستان پزشكی علوم دانشگاه وقت تمام علمی هیأت عضو -

 ستانلر پزشكی علوم دانشگاه رازی، گیاهی داروهای تحقیقات مرکز معاون -

 Herbal Medicines Journalمدیر مسئول ژورنال  -

 تاکنون 1386لرستان پزشكی علوم دانشگاه رازی، گیاهی داروهای تحقیقات مرکز پژوهشی شورای عضو -

 تاکنون 1382 ایران شناسان انگل انجمن عضو -

 1380 از سال 6 مدت به آباد خرم مدنی... ا آیت شهید بیمارستان آزمایشگاه کارشناس-

mailto:bezatpour@gmail.com
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 1384 از سال 2 مدت به لرستان درمانی خدمات و پزشكی علوم دانشگاه آزمایشگاههای امور اداره مسئول کارشناس -
 1385 سال کی مدت به شفا بیمارستان طبی تشخیص آزمایشگاه سوپروایزر -

 

 های آموزشی: فعالیت -1

 کمیت تدریس:  
 

کارآموزی یا  عملی نظری نام درس ردیف

 کارورزی

 سال تحصیلی سالنیم

 دوم اول

 87-88  * 2   کارورزی دانشجویان علوم آزمایشگاهی 1

 88-89  * 1   کارورزی دانشجویان علوم آزمایشگاهی 2

 88-89 *   0.5 1 انگل شناسی دانشجویان اتاق عمل 3

 89-90  *  - 2 قارچ شناسی دانشجویان علوم آزمایشگاهی 4

 89-90  *  0.5 1 اسی دانشجویان اتاق عملانگل شناسی و قارچ شن 5

 89-90  *  0.5 1 پاتوبیولوژی دانشجویان بهداشت محیط 6

 89-90 *   - 2 قارچ شناسی دانشجویان علوم آزمایشگاهی 7

 0.5 5/1 تک یاخته شناسی دانشجویان علوم آزمایشگاهی 8

 

  * 90-89 

 89-90    0.25 0.5 انگل شناسی دانشجویان فوریت های پزشکی 9

  91-90  - - 1 عوامل بیماریزا)قارچ شناسی( رشته فناوری سالمت 10

  91-90  - 75/0 5/1 )انگل شناسی( رشته بهداشت عمومی1میكروب شناسی 11

  91-90  46/5 - - کارورزی رشته علوم آزمایشگاهی  12

   91-90 - - 2 4قارچ شناسی رشته علوم آزمایشگاهی ترم  13
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   91-90   1 سمینار دانشجویی علوم آزمایشگاهی 14

    1 سمینار دانشجویی علوم آزمایشگاهی 15
 91-90 

   92-91  0.5 1 بهداشت عمومی پیوسته کارشناسیانگل شناسی  16

   92-91  0.5 1 انگل شناسی دانشجویان اتاق عمل 17

   92-91  - 1 پاتوبیولوژی دانشجویان بهداشت محیط 18

   92-91  - 0.33 سمینار دانشجویی علوم آزمایشگاهی 19

   - 0.67 سمینار دانشجویی علوم آزمایشگاهی 20
 92-91 

  1.2   کارآموزی در عرصه 21
 92-91 

   1 1 انگل شناسی دانشجویان تغذیه 22
 92-91 

   0.5 1 انگل شناسی کارشناسی بهداشت عمومی  23
 92-91 

   - 1 یزا رشته فناوری سالمتعوامل بیمار 24
 92-91 

   0.25 0.5 انگل شناسی دانشجویان فوریت های پزشکی 25
 92-91 

  1.2   کارورزی دانشجویان علوم آزمایشگاهی 26
 93-92 

   0.25 0.5 انگل شناسی دانشجویان اتاق عمل 27
 93-92 

    0.5 پاتوبیولوژی دانشجویان بهداشت محیط 28
 93-92 

 

 های آموزش مداومهای آموزشی و برنامهسخنرانی در کارگاه

 مکان ارائه تاریخ ارائه نام کارگاه یا برنامه عنوان سخنرانی ردیف

 معاونت غذا و دارو دانشگاه ISO17025 7/2/88برنامه آموزشی استقرار  کنترل کیفی سمپلر در آزمایشگاه 1
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تریكوموناس واژینالیس در  بررسی تأثیر اسانس  گیاه اسطوخودوس  بر 2
 In vitroمحیط 

 

دستاوردهای محققین استان در زمینه گیاهان کارگاه آشنایی با 

 دارویی
مرکز تحقیقات داروهای  13/11/88

 گیاهی رازی

کنترل کیفی انگل شناسی جهت پرسنل آزمایشگاههای  ل کیفی انگل شناسی کنتر 3

 بهداشتی شهرستان خرم آباد

هداشت شهرستان مرکز ب 4/3/1390

 خرم آباد

دانشگاه آشنایی با مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی و رشته های  4

 علوم پزشکی

مرکز تحقیقات داروهای  25/2/1390 کارگاه آموزشی معرفی مشاغل

گیاهی رازی و مرکز 

 آموزشی فرزانگان

 کنترل کیفی انگل شناسی 5
در  کنفرانس یک روزه روشهای کنترل کیفی و تشخیصی

 آزمایشگاههای تشخیص پزشكی
 تاالر شقایق مرکز توسعه 30/1/91

 23/4/90 تور دانشجویان عضو کمیته تحقیقات شبكه غرب کشور آشنایی با فعالیت های مرکز تحقیقات 6
مرکز تحقیقات داروهای 

 گیاهی رازی

 معرفی آزمایشگاه انگل شناسی و دستاوردهای مرکز تحقیقات 7
کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشكی  تور دانشجویان عضو

 کرمانشاه
17/12/90 

مرکز تحقیقات داروهای 
 گیاهی رازی

 دانشگاه علوم پزشكی لرستان 28/1/1392 کنترل کیفی علوم آزمایشگاهی وکنفرانس یک روزه  کنترل کیفی انگل شناسی 8

 آشنایی با فعالیت های مرکز تحقیقات 9
میته تحقیقات دانشگاه علوم کارگاه آشنایی دانشجویان عضو ک

 پزشكی اراک با مرکز تحقیقات
7/12/1391 

مرکز تحقیقات داروهای 
 گیاهی رازی

 

 آزمایش جدید و هاهای آموزشی، کارگاهدوره  ،یلاندازی دروس نظری، عمراه

 زمان دانشکده /مکان عنوان  ردیف

 مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی  %35به میزان  برای اولین بار ستان وکاربردهای آنهاکارگاه آشنایی با گیاهان دارویی بومی استان لرراه اندازی  1

                  

 1387ماه مهر 

 مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی  %35به میزان  برای اولین بار روشهای استخراج وشناسایی ترکیبات گیاهان داروییکارگاه آشنایی با راه اندازی  2

                  

 1387 ماه آبان
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 مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی  %30به میزان  برای اولین بار راه اندازی کارگاه آشنایی مقدماتی با طب سنتی 4

                  

 1387بهمن ماه 

 مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی  %25ان به میز برای اولین بار Real time PCRکارگاه آموزش،راه اندازی و کار با دستگاه راه اندازی  5

                  

 1387اسفندماه

 مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی  %20به میزان  راه اندازی آزمایشگاه کشت سلولی برای اولین بار 6

                  

 1387دی ماه

 مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی  %20به میزان  راه اندازی آزمایشگاه سلولی ملكولی برای اولین بار 7

                  

 1387دی ماه

 مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی  %20به میزان راه اندازی آزمایشگاه بیوشیمی مرکز تحقیقات  8

                

 1387مهرماه 

 رکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی م %20به میزان تجهیز و نوسازی النه حیوانات دانشگاه علوم پزشكی لرستان  9

                  

 1387دی ماه

 مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی  %20به میزان  برای اولین بار One noteو نرم افزار  Prismکارگاه آشنایی با نرم افزار آماری راه اندازی  10

                  

 1387اسفندماه

بصورت هفتگی در  مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی %50 دستاوردهای محققین استان در زمینه گیاهان داروییآشنایی با اندازی کارگاه هفتگی راه 11

 88شش ماهه دوم 

 88اسفند 20و19 مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی %50 اندازی کارگاه آشنایی با کارآزمایی های بالینیراه 12

 88دی  29و  27 مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی %50 ینترنتی و ابزارهای کاربردی تحت وباندازی کارگاه پردازش اراه 13

 26/3/89 مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی %30 اندازی کارگاه آشنایی با نانوتکنولوژیراه 14

 1390خرداد  ات داروهای گیاهی رازیمرکز تحقیق %15 اندازی کارگاه آشنایی با سیستم پاورلب و فلومتری جریان خون مغزراه 15

 1389بهمن  مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی %20 اندازی کارگاه آشنایی با ایمونوهیستوشیمیراه 16

 90آبان  مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی %40 راه اندازی آزمایشگاه مولكولی جدید 17
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 1391تیر  مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی %25 راه اندازی آزمایشگاه میكروب شناسی جدید 18

 1391بهمن  مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی %20راه اندازی آزمایشگاه انگل شناسی جدید 19

 1392مرداد  مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی %35بمیزان  (PhD by Researchراه اندازی دوره دکتری تخصصی پژوهشی ) 20

21 
 Herbal Medicines Journalرنال ژوراه اندازی  

 
 1393آبان  مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی

 

 کشوری و دانشگاهی تقدیر نامه های

 تاریخ  تقدیرنامهسطح  تقدیرنامهعنوان  ردیف

  کشوری دانشگاهی

 22/9/88  * تقدیرنامه از ریاست دانشگاه علوم پزشکی لرستان  1

 12/10/88  * 1388ی برتر دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال انتخاب بعنوان طرح تحقیقات 2

 2/10/89  * تقدیرنامه از معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی لرستان  3

 25/2/90  * تقدیرنامه از مدیریت مرکز آموزشی فرزانگان خرم آباد 4

 26/9/90  * لرستان تقدیرنامه از معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی  5

 17/10/91 *  تقدیرنامه از معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت آقای دکتر مصطفی قانعی  6

 29/1/92  * تقدیرنامه از معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان  7

 12/2/92  * تقدیرنامه از ریاست دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان  8

 22/7/92 *  رضا ملک زادهمه از معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت آقای دکتر تقدیرنا 9

 29/8/92  * ) پژوهشگر برگزیده دانشگاه ع پ لرستان(تقدیرنامه از ریاست دانشگاه علوم پزشکی لرستان  10

 29/8/92  * تقدیرنامه از ریاست دانشگاه علوم پزشکی لرستان  11

 16/9/92  * ن تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی لرستان تقدیرنامه از معاو 12

 29/8/92  * تقدیرنامه از معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی لرستان  13
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 24/9/92  * تقدیرنامه از استاندار لرستان ) پژوهشگر برگزیده استان لرستان( 14

 16/9/95  * تان ) پژوهشگر برگزیده دانشگاه ع پ لرستان(تقدیرنامه از ریاست دانشگاه علوم پزشکی لرس 15

 

 افزار و لوح فشرده آموزشیتولید نرم

 عنوان ماده یا وسیله ردیف

 ساپروفیت ها و  نرم افزار آموزشی قارچ شناسیدو  1

  :دانشجوییهای نامهسرپرستی پایان

 نقش تاریخ دفاع      نام دانشجو نامهعنوان پایان ردیف

مشاور  علمی مشاور  راهنما
 آماری

بررسي اثر عصاره هيدرو الکلي جفت دانه بلوط بر پروماستيگوت و آماستيگوت ليشمانيا  1

 ماژوردر محيط آزمایشگاهي

 نسیم مرادی
 ) دکترای حرفه ای(

  *  92مرداد 

گروه  بااختالالت روانی  در بیماران مبتال به زیسپالسموتوکسومقایسه سرواپیدمیولوژی  2

  بیمارستان اعصاب و روان شهرستان خرم آباددر  کنترل

 

 یاسر یاسری
 ) دکترای حرفه ای(

  *  94خرداد 

با گروه اختالالت روانی  در بیماران مبتال به توکسوکاریازیسمقایسه سرواپیدمیولوژی  3

  بیمارستان اعصاب و روان شهرستان خرم آباددر  کنترل

 

 داود محرابیان
 رفه ای() دکترای ح

  *  95تیر 

 سرو اپيدميولوژی توکسوپالسموزیس در زنان دارای سابقه سقط خودبخودی  4

 در خرم آباد

) پردیس حسینی روزبهانی 
 دکترای حرفه ای(

  *  95مهر 

گال مازوج زرد بر  يو استن يالکل ،يعصاره آب يبررسي اثر اسکولکس کش 5

 شگاهیزماآ طیکيست هيداتيد در شرا یهاپروتواسکولکس

 یسپهوند جهیخد
 کارشناسی ارشد)

 (انگل شناسی

  *  95بهمن 

بر  قلقاف گال  يو استن يالکل ،يعصاره آب يبررسي اثر اسکولکس کش 6

 شگاهیآزما طیکيست هيداتيد در شرا یهاپروتواسکولکس

 مهدی عالی پور
 کارشناسی ارشد)

 (انگل شناسی

  *  95بهمن 
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 های پژوهشی: فعالیت -2

 تحقیقاتی طرح

بر روی تریكوموناس واژینالیس در  Satureja khuzestanicaو Vitex negundo ،Lavandula angustifoliaتاثیر اسانس و عصاره هیدروالكلی سه گیاه  1
 in vitroمحیط 

 مجری

 مجری مقایسه اثر درمانی ژل اسانس اسطوخودوس و ژل مترونیدازول در درمان تریكومونیازیس 2

بر روی الین های سلولی  و کیست ژیاردیا المبلیا و ژیاردیا    Satureja rechingeriو   echinophora cinereaترکیبات شیمیایی و تاثیر عصاره گیاهان بررسی  3
 In –Vivoو In –Vitro موریس تحت شرایط

 مجری

 مجری "In vitroبر روی مراحل پرو ماستیگوت و آماستیگوت لیشمانیا ترو پیكا به صورت   Pistacia (khinjuk( و پسته وحشی )بنه ( )pistacia . vera)بررسی اثر عصاره الكلی پسته  4

 مجری بررسی شیوع آلودگی انگلی سبزیجات خوراکی شهر خرم آباد 5

 مجری لرستان -الشتر هرستانش سقط کرده در گله های گوسفند سالم وگله های گوسفند Neosporiasisسرو اپیدمیولوژی آلودگی به  بررسی مقایسه ای 6

 همكار اصلی اثرات ضد توموری عصاره های زیتون و چای سبز در شرایط آزمایشگاهی 7

 همكار اصلی لیبررسی تاثیر سایتوتوکسیستی و مهار پرولیفراسیون اسانس و عصاره پنج گیاه دارویی منطقه لرستان بر روی رده های سلو 8

 همكار اصلی BALB/cدر موش  Leishmania majorریا خوزستانیكا بر لیشمانیوز جلدی ناشی از بررسی اثر درمانی اسانس ساتو 9

 Balb/c در موش Leishmania major بر لیشمانیوز جلدی ناشی ازعصاره پوست گردو بررسی اثر درمانی اسانس  10

 
 همكار اصلی

 BALB/cموش در  Leishmania major بر لیشمانیوز جلدی ناشی ازعصاره برگ زیتون بررسی اثر  11

 
 همكار اصلی

 بررسی تاثیر عصاره آبی دارچین بر مهار تكثیر سلولهای رده لوسمی حادمیلوییدی انسانی 12
 

 همكار اصلی

 همكار اصلی رده های سلولی سرطانی پستان و کولون( عصاره های ده گیاه دارویی منطقه لرستان بر روی VEGFبررسی میزان ایجاد آپوپتوز و مهار تولید فاکتور رشد اندوتلیال عروقی ) 13

 همكار اصلی بررسی تاثیر مصرف تفاله ی مرزه بر پروفیل اسیدهای چرب گوشت و سطح لیپوپروتیین های خون بره های پرواری 14

 همكار اصلی تحاد القا شده بواسطه جنتامایسین در ر  بر مهار نفروتوکسیسیتی  (Carvacrolکارواکرول )بررسی تاثیر  15

توکسوپالسما گوندی   زوئیتی تاکی اشكال ترشحی–(و پروپرانولول بر ایمنی زایی آنتی ژن دفعی Artemisia annuaارزیابی اثر ادجوانتی عصاره گیاهی درمنه خزری ) 16
 BALB/Cدر موشهای  RHسویه 

 

 همكار اصلی

 همكار اصلی )پایان نامه(         "in vitroیشه درخت انار بر پرتو اسكولكس های کیست  هیداتیک در شرایط بررسی تاثیر کشندگی غظلت های مختلفی مختلفی از عصاره ر 17

 همكار اصلی در محیط آزمایشگاهی بررسی اثر عصاره هیدرو الكلی جفت دانه بلوط بر پروماستیگوت و آماستیگوت لیشمانیا ماژور 18
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 همكار اصلی   88ه روشهای متنوع تشخیص در استان لرستان در سال بررسی میزان شیوع انگل های گوارشی ب 19

 1391در سال  درروستای پیرآباد شهرستان دورود و تعیین جنس و گونه حلزون ناقل، بررسی سرواپیدمیولوژی فاسیولیازیس انسانی 20
 

 همكار اصلی

 

 داخلی و خارجیدر مجالت چاپ مقاالت 

 

 نام مجله عنوان مقاله ردیف
 مجله جلد

Volume 

شماره 
 مجله

Num

ber 

 اسامی نویسندگان به ترتیب سال چاپ

 رتبه علمی

 *مجله
 

1 
بررسی ایجاد مقاومت علیه توکسو پالسموزیس در مدل حیوانی با 
 استفاده از آنتی ژنهای سطحی   تاکی زوئیت توکسو پالسما گوندیی

 87زمستان 4 10 یافته

، بهزاد حق پناه ، بهروز عزت پور

حسین حجازی، زهرا غیور ، سید 
 علیرضاعندلیب

ISC 

2 
بررسی تأثیر اسانس  گیاه اسطوخودوس  بر تریكوموناس واژینالیس در 

 In vitroمحیط 

 مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی ایالم
 

 87زمستان 4 16

، ابراهیم بادپروا،  بهروز عزت پور

شهال احمدی ، مرضیه رشیدی پور ، 
 هاجر ضیایی

ISC 

3 

کاهش نسبی آسیب کلیوی ناشی از سیسپالتین در موشهای صحرایی از 
 طریق پیش درمانی با عصاره برگ زیتون

 88زمستان 5 11 یافته

اکرم بیرانوند ، بهرام رسولیان*، 
مسعود علیرضایی،پیمان 

،مجید بهروز عزت پورمی،هاش

 طوافی،سمیرا چاش

ISC 

4 

زیتون و چای سبز بر روی  بررسی اثرات سیتوتوکسیسیتی عصارههای
 رده سلولی سرطانی پستان

 1389زمستان 4 10 مجله دانشگاه علوم پزشكی اردبیل

بهروز دکتر حسن حسین زادگان، 

، فواد عبداله پور ،  پور عزت

 ، مرضیه رشیدی معصومه معتمدی
 پور

ISC 

5 

 90بهار 1 13 یافته در درمان افسردگی 3بررسی تاثیر امگا 

 ، مژگان جاریانی دکتر ، ساکی ماندانا
 وادمحمدج ، هدایت نظری دکتر

 مژگان ، غالمی محمد ، طراحی

 عزت پور بهروز، ساکی

ISC 

http://yafte.hbi.ir/browse.php?a_code=A-10-8-136&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=0
http://yafte.hbi.ir/browse.php?a_code=A-10-8-136&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=0
http://yafte.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B3%D8%A7%DA%A9%DB%8C
http://yafte.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://yafte.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://yafte.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C
http://yafte.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C
http://yafte.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C
http://yafte.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C
http://yafte.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C
http://yafte.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://yafte.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://yafte.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B3%D8%A7%DA%A9%DB%8C
http://yafte.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B3%D8%A7%DA%A9%DB%8C
http://yafte.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B3%D8%A7%DA%A9%DB%8C
http://yafte.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B9%D8%B2%D8%AA+%D9%BE%D9%88%D8%B1
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گزارش موردی: میزان آگاهی، نگرش و رفتار دندان پزشكان و بیماران  6
 "دنتول"نسبت به اثر درمانی قطره گیاهی 

 

 فصلنامه داروهای گیاهی
 

 
 91بهار 1 3

 ,دریپروانه نژادسبزی. فاطمه نا

 بهروز عزت پوربهرام رسولیان. 
ISC 

7 

The effect of Satureja khuzestanica essential oil 

on the lesions induced by Leishmania major in 

BALB/c mice 

African Journal of Pharmacy 

and Pharmacology 
5 5 2011 

Farnaz Kheirandish, 

Bahram Delfan, 

 Somaye Farhadi 

Behrouz Ezatpour,  

Ali Khamesipour, 

Bahram Kazemi,  

Farzad Ebrahimzade 

Marzieh Rashidipour 

 

ISI 

8 

Scolicidal Effects of Olea europaea and 

Satureja khuzestanica Extracts on Protoscolices 

of Hydatid Cysts 

Korean J Parasitol 50 1 2012 

Mohammad Zibaei, 

Amanallah Sarlak, 

Bahram Delfan, 

 Behrouz Ezatpour, 
Alireza Azargoon 

ISI 

IF: 0.965 

9 

The effect of aqueous cinnamon extract on the 

apoptotic process in acute myeloid leukemia 

HL-60 cells 

Advanced Biomedical 

Research 
2 1 2013 

Vahideh Assadollahi , 

Kazem Parivar , 

Nasim Hayati , 

Ali reza Khalatabari ,  

Masuomah Motamadi , 

Behrouz Ezatpour , 
Gholam Reza Dashti 

Pubmed 

10 

Importance of cystic echinococcosis in 

slaughtered herbivores from Iran 
iseasesJournal of Parasitic D 

 37 1 
2013 

June 

Behrouz Ezatpour,  

Seid Jafar Farhadi,  

Mehdi Azami,  

Masoud lirezaei,  

Farzad Ebrahimzadeh 

Pubmed 

11 
Prevalence  of hydatidosis in slaughtered 

animals in Iran 
Acta Parasitologica Turcica 37 2 2013 

Mehdi Azami,  

Mojtaba Anvarinejad, 

Behrouz Ezatpour, 
Masoud. Alirezaei 

Pubmed 

12 

Prevalence of parasitic contamination of raw 

vegetables in Khorramabad, Iran 
Food Control 34 1 

March 

2013 

Ezatpour, B.,  

Chegeni, A.S., 

Abdollahpour, F., 

Aazami, M., 

 Alirezaei, M. 

ISI 

IF: 2.819 

http://link.springer.com/journal/12639
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Behrouz+Ezatpour%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Seid+Jafar+Farhadi%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Mehdi+Azami%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Masoud+Alirezaei%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Farzad+Ebrahimzadeh%22
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84877345505&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=EB259025014CA0F5541B335EC901E8E0.iqs8TDG0Wy6BURhzD3nFA%3a670&sot=aut&sdt=a&sl=38&s=AU-ID%28%22Ezatpour%2c+Behrouz%22+40761318300%29&relpos=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=AU-ID%28%5C%26quot%3BEzatpour%2C+Behrouz%5C%26quot%3B+40761318300%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84877345505&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=EB259025014CA0F5541B335EC901E8E0.iqs8TDG0Wy6BURhzD3nFA%3a670&sot=aut&sdt=a&sl=38&s=AU-ID%28%22Ezatpour%2c+Behrouz%22+40761318300%29&relpos=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=AU-ID%28%5C%26quot%3BEzatpour%2C+Behrouz%5C%26quot%3B+40761318300%29
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=22577&origin=resultslist
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=40761318300&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55683369000&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55682747600&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55683151200&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=35387347500&zone=
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13 

Seroeprevalence of toxoplasmosis in mentally 

retarded patient  in Iranian rehabilitation centers 

 

Journal of Parasitic Diseases 

 
39 1 2015 

Behrouz Ezatpour, 
Mohammad Zibaie, 

Hessam Rahmati, 

Yadollah Pournia,  

Mehdi Azami*,  

Farzad Ebrahimzadeh, 

Mozhgan Azadpour 

Pubmed 

14 

Cytotoxic effects of Taraxacum syriacum and 

Nectaroscordum tripedale extracts on human 

leukemia cell line (KG-1a). 

Laboratory & Diagnosis 

)Supplement Issue( 
4 18 

Septambe

r 

2013 

M Motamedi,  

B Ezatpour, 

 M Alirezaei,  

Y Pournia, Y 

Karamolahi, M 

Rahidipour 

ISC 

15 
The carvacrol level and antibacterial properties 

of industrial and laboratory essential oils of the 

wild and cultivated Satureja khuzestanica 

Journal of Essential Oil 

Bearing Plants (JEOBP) 
19 3 2016 

Marzieh Rashidipour, 

Behrouz Ezatpour, 
Gholam Reza Talei, 

Yadollah Pournia 

ISI 

IF: 0.3 

16 
Prevalence of intestinal parasites among food 

handlers in West of Iran 

Revista do Instituto de 

Medicina Tropical de São 

Paulo 
56 2 March 

2014 

F Kheirandish, 

 M J Tarahi, 

B Ezatpour 

ISI 

IF: 0.959 

17 
The first report of Neospora caninum 

prevalence in aborted and healthy sheep from 

west of Iran 

 

Comparative Clinical 

Pathology 
 24 2015 

Behrouz Ezatpour, 

Masoud Alirezaei,  

 Ali Hassanvand,  

 Mohammad Zibaei,  

 Mojgan Azadpour,  

 Farzad Ebrahimzadeh 

Pubmed 

18 First report of birds infection by intestinal 

parasites in Khorramabad, West Iran 

 

Journal of Parasitic Diseases 

 
  

January 

2014 

 

Ebrahim Badparva, 

Behrouz Ezatpour, 
Mehdi Azami, 

Masoud Badparva  

Pubmed 

19 

Prevalence of liver fluke infections in 

slaughtered animals in Lorestan, Iran 

 

Journal of Parasitic Diseases 

 
  

January 

2014 

 

Behrouz Ezatpour,  

Ali Hasanvand,  

Mehdi Azami,  

Khatereh Anbari,  

Fatemeh Ahmadpour 

 

Pubmed 

20 
Antifungal, antileishmanial and cytotoxicity 

activities of various extracts of Berberis 

vulgaris (Berberidaceae) and its active 

principle, berberine 

ISRN Pharmacology   
2014, 

Article ID 

602436 

Mahmoudvand H, 

Ayatollahi Mousavi SA, 

Sepahvand A, 

Sharififar F, 

Ezatpour B, 

Pubmed 

http://link.springer.com/journal/12639
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=uC9unMgAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=uC9unMgAAAAJ:eQOLeE2rZwMC
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=uC9unMgAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=uC9unMgAAAAJ:eQOLeE2rZwMC
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=uC9unMgAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=uC9unMgAAAAJ:eQOLeE2rZwMC
http://link.springer.com/journal/580
http://link.springer.com/journal/580
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Behrouz+Ezatpour%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Masoud+Alirezaei%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Ali+Hassanvand%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Mohammad+Zibaei%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Mojgan+Azadpour%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Farzad+Ebrahimzadeh%22
http://link.springer.com/journal/12639
http://link.springer.com/journal/12639
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Behrouz+Ezatpour%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Ali+Hasanvand%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Mehdi+Azami%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Khatereh+Anbari%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Fatemeh+Ahmadpour%22
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Gorohi F, 

Saedi Dezaki E, 

Jahanbakhsh S  

21 
Antioxidant, antibacterial and wound healing 

properties of methanolic extract of Pistacia 

khinjuk 

Comparative Clinical 

Pathology 

 

24  2015 

Mozhgan Azadpour, 

Maryam Rezaei, 

Majid Taati, 

Maryam Ghasemi, 

Behrouz Ezatpour 

Pubmed 

22 

In Vitro Inhibitory Effect of Berberis vulgaris 

(Berberidaceae) and Its Main Component, 

Berberine against Different Leishmania Species 

 

Iranian Journal of 

Parasitology 9 1 March 

2014 

Mahmoudvand H, 

Sharifi I, 

Sharififar F, 

Ezatpour B, 

Fasihi Harandi M, 

Sadat Makki M, 

Zia-Ali N, 

Jahanbakhsh S 

ISI 

IF: 0.872 

23 

Seroepidemiology of human brucellosis in 

nomads in a rural area of Iran 

Asian Pacific Journal of 

Tropical Disease 
4 4 Oct 2014 

Ali Sharafi Chegeni, 

Behrouz Ezatpour,  
Mohammad Saki, 

Hamid Mokhayeri, 

Siavash Adavi, 

 Elham Nasiri,  

Mehdi Azami 

Pubmed 

24 
A Slaughterhouse Study on Prevalence of Some 

Helminths of Cattle in Lorestan Provience, west 

Iran 

Asian Pacific Journal of 

Tropical Disease 
4 5 Aug 2014 

Behrouz Ezatpour 

Ali Hassanvand 

Mehdi Azami, 

Hossein Mahmoudvand , 

Khatereh Anbari, 

Pubmed 

25 Epidemiological Study of Strongyloides 

stercoralis With a Comparative Diagnostic 

Approach, in Lorestan, West of Iran 

 

Archives of Clinical 

Infectious Diseases 
2 9 

2014 

April;  

Ebrahim Badparva 

Hassan Nayebzadeh 
Malek HosseinBarkhordari 

 Behrouz Ezatpour 

ISI 

26 
Evaluation of antifungal activities of the 

essential oil and various extracts of Nigella 

sativa and its main component, 

thymoquinone against pathogenic 

dermatophyte strains 

Journal de Mycologie 

Medicale 
24 4 2014 

H Mahmoudvand, 

A Sepahvand; 

S.A Ayatollahi; 

B Ezatpour; 

H Mahmoudvand; 

F Gorohi; 

S Jahanbakhsh 

ISI 

IF: 

0.573 

http://archcid.com/?page=search&article_author_fname=Ebrahim&article_author_mname=&article_author_lname=Badparva&do_search=1&type=authors
http://archcid.com/?page=search&article_author_fname=Hassan&article_author_mname=&article_author_lname=Nayebzadeh&do_search=1&type=authors
http://archcid.com/?page=search&article_author_fname=Malek%20Hossein&article_author_mname=&article_author_lname=Barkhordari&do_search=1&type=authors
http://archcid.com/?page=search&article_author_fname=Behrooz&article_author_mname=&article_author_lname=Ezzatpour&do_search=1&type=authors


 13 

27 
Cystinuria in a Patient With a Novel 

Mutation in SLC7A9 Gene 

Iranian Journal of Kidney 

Diseases (IJKD). 
9 1 2015 

Koulivand L, 

Kheirollahi M, 

Mohammadi M, 

Behrouz Ezatpour 

ISI 

IF: 0.95 

 
28 

Detection of Mutation in Exons 3 and 8 of 

SLC3A1 and Exons 4 and 10 of SLC7A9 

Genes in Patients Affected by cystinuria in 

Iran 

Journal of Isfahan 

Medical School 

 

32 293 2014 

Koulivand L, 

Mohammadi M, 

Salehi R, 

Behrouz Ezatpour 
Kheirollahi M 

Scopus 

29 
In Vitro Inhibitory Effect of Berberis 

vulgaris (Berberidaceae) and Its Main 

Component, Berberine against Different 

Leishmania Species 

 

Iranian Journal of 

Parasitology 9 4 2014 

Mahmoudvand H, 

Sharififar F, 

Saedi Dezaki, E 

Aflatoonian MR 

Ezatpour B, 

Jahanbakhsh S, Fasihi 

Harandi M, 

ISI 

IF: 0.872 

30 

Leishmanicidal and cytotoxic activities of 

Nigella sativa and its active principle, 

thymoquinone 

Pharmaceutical Biology 6  Epub 2014 

H Mahmoudvand, 

R Tavakoli 

F Sharififar 

K Minaie 

B Ezatpour 

S Jahanbakhsh 

I Sharifi 

ISI 

IF: 1.337 

31 
Scolicidal effects of black cumin seed 

(Nigella sativa L.) essential oil on hydatid 

cyst protoscoleces 

 

Korean Journal of 

Parasitology 
52 6 2014 

H Mahmoudvand , 

E Saedi Dezaki , 

F Kheirandish, 

B Ezatpour, 

S Jahanbakhsh, 

M Fasihi Harandi 

ISI 

IF: 0.965 

32 

Amelioration of altered serum, liver, and 

kidney antioxidant enzymes activities by 

sodium selenite in alloxan-induced diabetic 

rats 

 

Reports of Biochemistry 

& Molecular Biology 

 

3 1 2014 

Hassan Ahmadvand, 

Maryam Ghasemi, 

Roohangiz Cheraghi, 

Bahram Rasoulian, 

Behrouz Ezatpour, 

Mozhgan Azadpour, 

Kaveh Baharvand 

 

Scopus 

http://europepmc.org/abstract/med/25599739
http://europepmc.org/abstract/med/25599739
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33 

Prevalence of endoparasites in stray cats in 

western Iran 

 Iranian Journal of Public 

Health 
  

In Press 

2015 

Behrouz Ezatpour, 

Seyed Mahmoud Reza 

Taherian, Saeid Bajalan, 

Mohammad Hassan 

Kayedi, Hossein 

Mahmoudvand, 

Khatereh Anbari 

ISI 

IF: 0.576 

34 
In Vitro and In Vivo Antileishmanial Effects 

of Pistacia khinjuk against Leishmania 

tropica and Leishmania major 

Evidence-Based 

Complementary and 

Alternative Medicine 

Article 

ID 149707 
 2015 

Behrouz Ezatpour, 

Ebrahim Saedi Dezaki 

Hossein Mahmoudvand 

Mojgan Azadpour 

Fatemeh Ezzatkhah 

ISI 

IF: 2.175 

35 

Leishmaniosis phytotherapy: Review of 

plants used in Iranian traditional medicine 

on leishmaniasis 

Asian Pacific Journal of 

Tropical Biomedicine 
5 9 2015 

Mahmoud Bahmani, 

Kourosh Saki, 

Behrouz Ezatpour, 

Somayeh Shahsavari, 

Zohreh Eftekhari, 

Mahyar Jelodari, 

Mahmoud RafieianKopaei, 

Reza Sepahvand 

Pubmed 

36 
Effects of oleuropein on lipid peroxidation, 

lipid profile, atherogenic indices, and 

paraoxonase 1 status in gentamicin-induced 

nephrotoxicity in rats 

ARYA Atheroscler 

 
11 2 2015 

Hassan Ahmadvand, 

Shahrokh Bagheri, 

Ahmad Tamjidi-Poor,  

Mostafa Cheraghi,  

Mozhgan Azadpour, 

 Behrouz Ezatpour,  

Sanaz Moghadam 

Pubmed 

37 
Seroprevalence and risk factors of 

Toxoplasma gondii infection among healthy 

blood donors in southeast of Iran 

 

Parasite immunology 

 
  2015 

Hossein Mahmoudvand, 

Ebrahimm Saedi Dezaki, 

Saied Soleimani, 

Mohammad Reza Baneshi, 

Farnaz Kheirandish, 

Behrouz Ezatpour,  

Naser Zia‐ali 

ISI 

IF: 1.849 

38 

Mutation analysis of SLC3A1 and SLC7A9 

genes in patients with cystinuria 

 

Urolithiasis 

 
  2015 

Leila Koulivand,  

Mehrdad Mohammadi, 

Behrouz Ezatpour,  

Rasoul Salehi,  

Samane Markazi, 

 Sepideh Dashti, Majid 

Kheirollahi 

ISI 

IF: 1.394 

39 In vitro and in vivo antileishmanial activity of 

essential oil from Pistacia vera L. against 

Leishmania major 

Planta Medica   2015 

Hossein Mahmoudvand; 

Behrouz Ezatpour٭ , 

Ebrahim Saedi Dezaki 

Farnaz Kheirandish 

ISI 

IF: 

2.335 

http://www.hindawi.com/57613104/
http://www.hindawi.com/29043432/
http://www.hindawi.com/86067835/
http://www.hindawi.com/96248251/
http://www.hindawi.com/98762013/
http://arya.mui.ac.ir/index.php/arya/article/view/768
http://arya.mui.ac.ir/index.php/arya/article/view/768
http://arya.mui.ac.ir/index.php/arya/article/view/768
http://arya.mui.ac.ir/index.php/arya/article/view/768
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pim.12198/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pim.12198/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pim.12198/abstract
http://link.springer.com/article/10.1007/s00240-015-0794-0
http://link.springer.com/article/10.1007/s00240-015-0794-0
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Marzieh Rashidipour,  

 

40 

Cytotoxic effects of  Taraxacum syriacum 

extract on human leukemia cell line (KG-1a)   
Der Pharmacia Lettre   2016 

Masoumeh Motamedi, 

Behrouz Ezatpour٭ , 

Yousof Karamolahi, 

Vahideh Assadollahi, 

Yadollah Pournia, 

Marzieh Rashidipour 

Scopus 

41 

Seroprevalence and risk factors of Toxoplasma 

gondii infection among pregnant women in west 

of Iran 

Journal of Parasitic Diseases 

 
  2016 

Gholam Reza Ahmadpour, 

Behrouz Ezatpour *, 
Ramtin Hadighi, 

Hormoz Oormazdi, 

Lame Akhlaghi, 

Fatemeh Tabatabaei, 

Mehdi Azami, 

Mozafar Mohammadi Nejad, 

Hossein Mahmoudvand 

Pubmed 

42 

Antileishmanial, antioxidant, and cytotoxic 

activities of Quercus infectoria Olivier extract 

Biomedicine & 

Pharmacotherapy 
82  2016 

Farnaz Kheirandisha, 

Bahram Delfan, 

Hossein Mahmoudvanda, 

Nasim Moradi, 

Behrouz Ezatpour, 

Farzad Ebrahimzadeh, 

Marzieh Rashidipour 

ISI 

IF: 2.0 

43 Assessment of the In Vitro antileishmanial and 
cytotoxic activity of Nectaroscordum tripedale 
fruit extract. 

ENTOMOLOGY AND 
APPLIED SCIENCE 

LETTERS 
1 3 2016 

Mahmodvand H, Torkashvand 

M, Kheirandish F, Ezatpour 

B, Mirbadie SR, Jahanbakhsh 

S. 

ISI 

 

44 
Effects of alcoholic peel and leaf extracts of 

walnut (Juglans regia) on cutaneous 

leishmaniasis due to Leishmania major in 

BALB/c mice 

 

Der Pharmacia Lettre   2016 

Ali Sharafi Chegeni  

Behrouz Ezatpour 

Mehdi Mohebali, 

Mohammad Zibaei 

Farzad Ebrahimzadeh, 

Marzieh Rashidipour, 

Naser Babaei 

Scopus 

45 

Ethenobothanical study of medicinal plants 

against parasites detected in Shiraz, southern 

part of Iran 

Der Pharmacia Lettre   2016 

M Bahmani, 

P Tajeddini,  

B Ezatpour,  

M Rafieian-Kopaei,  

N Naghdi,  

M Asadi-Samani 

Scopus 

46 
Seroprevalence of Human Fasciolosis in 

Pirabad, Lorestan Province, Western Iran 

Iranian Journal of 

Parasitology 11 1 2016 

Farnaz Kheirandish, 

Mohammad Hassan Kayedi, 

Behrouz Ezatpour, 

Khatere Anbari,  
HamidRezaKarimiRouzbahani,  

ISI 

IF: 0.872 

http://link.springer.com/journal/12639


 16 

Ali Chegeni Sharafi, 

Abolfazl Zendehdel,  

Negar Bizhani,  

Mohammad Bagher Rokni 

47 Chemical composition, in vitro antibacterial and 

cytotoxicity effect of Nectaroscordum tripedale 

extract 

 

Herbal Medicines Journal 1 1 2016 

Behrouz Ezatpour, 

Mehdi Azami  

Masoumeh Motamedi, 
Marzieh Rashidipour , 

Masoud Alirezaei 

Mojhgan Azadpour 

- 

48 

Efficacy and safety of Bunium persicum (Boiss) 

to inactivate protoscoleces during hydatid cyst 

operations 

Surgical Infections 6 17 2016 

Hossein Mahmoudvand, 

Razieh Tavakoli Oliaei, 

Seyed Reza Mirbadie, 

Farnaz Kheirandish, Amir 

Tavakoli Kareshk, 

Behrouz Ezatpour, 

Hormoz Mahmoudvand 

ISI 

49 
Evaluation of the scolicidal effects of 

Nectaroscordum tripedale extract and its acute 

toxicity in mice model. 

Pakistan Journal of 

Pharmaceutical Sciences 
6 29 2016 

Hossein Mahmoudvand, 

Behrouz Ezatpour, 

Marzieh Rashidipour, 

Seyed Reza Mirbadie, 

Hormoz Mahmoudvand 

ISI 

50 
Prevalence and Genotype Analysis of 

Blastocystis hominis in Iran: A Systematic 

Review and Meta-Analysis 

Archives of Clinical 

Infectious Diseases 
  2017 

Ebrahim Badparva, 

Behrouz Ezatpour 

, Hossein Mahmoudvand, 

Masoud Behzadifar, 

Meysam Behzadifar, 

Farnaz Kheirandish 

ISI 

51 Investigation of chemical composition, 

antimicrobial, antioxidant, and cytotoxic 

properties of essential oil from Dracocephalum 

kotschyi Boiss. 

African Journal of 

Traditional, Complementary 

and Alternative Medicines 

  2017 

Behnam Ashrafi 

Parvin Ramak 

Behrouz Ezatpour 

Gholam Reza Talei 

 

ISI 

52 PHYTOTHERAPY IN FUNGI AND FUNGAL 

DISEASE: A REVIEW OF EFFECTIVE 

MEDICINAL PLANTS ON IMPORTANT 

FUNGAL STRAINS AND DISEASES. 

INTERNATIONAL JOURNAL OF 

PHARMACEUTICAL SCIENCES AND 

RESEARCH 

INTERNATIONAL 

JOURNAL OF 

PHARMACEUTICAL 

SCIENCES AND 

RESEARCH. 

1 8 2017 

Sepahvand A, Ezatpour B, 

Tarkhan F, Bahmani M, 

Khonsari A, Rafieian-

Kopaei M. 

ISI 

53 Toxicity Effect of Nectaroscordum tripedale 

Extract on Hematological and Biochemical 

Parameters in Mice 

ENTOMOLOGY AND 

APPLIED SCIENCE 

LETTERS 

5 2 2018 
Kiani AA, Ezatpour B, 
Niazi M, Jahanbakhsh S. 

ISI 
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54 Chemical Composition and Antifungal Activity 

of Nectaroscordum tripedale Extract Against 

Some Pathogenic Dermatophyte Strains. 

ENTOMOLOGY AND 

APPLIED SCIENCE 

LETTERS 

5 2 2018 Sepahvand A, Ezatpour 
B, Niazi M, Rashidipour 
M, Aflatoonian MR, 
Soleimani MM 

ISI 

55 

The effect of prangos Ferulacea Vaginal 

cream on accelerating the recovery of 

bacterial vaginosis: A randomized controlled 

clinical trial 

International Journal of 

Community Based 

Nursing and Midwifery 

6 2 2018 

Azadpour Motlagh, 

A., Dolatian, M., 

Mojab, F., Nasiri, M., 

Ezatpour, B., 

Sahranavard, Y., 

Shakiba, H., Rahimy, 

B., Ghanati, K 

Pubmed

, Scopus 

 
       

 

 ارائه خالصه مقاله )پوستر، سخنرانی( در همایش، کنگره و سمینارهای داخلی و خارجی

 
 تاریخ ارائه به ترتيب اسامي نویسندگان سطح برنامه نام سمينار، کنگره یا همایش عنوان  ردیف

 استاني سراسری الملليبين

1 Investigation of AntiTrichomonas 

vaginalis activity of Essential oil of 

Lavandula angyustifolia 

 

دهمین کنگره کنگره بین المللی 
 1387انگل شناسی اروپا شهریور 

Xth EUROPEAN 

MULTICOLLOQUIU

M OF 

PARASITOLOGY 

*   Ezatpour B 
 

24-29 AUG 

2008. 

Paris 

ودوس بر تریكوموناس سخنرانی )بررسی تاثیر گیاه اسطوخ 2
 In vitroواژینالیس در محیط 

کنگره سراسری طب سنتی، 
درمانهای تلفیقی و داروهای 

 گیاهی

مرضیه -شهال احمدی-ابراهیم بادپروا -بهروز عزت پور  * 
 هاجر رضایی-رشیدی پور

18/8/1389 

پوستر )بررسی شیوع آلودگی انگلی سبزیجات خوراکی  3
 شهر خرم آباد(

یش سراسری و هفتمین هما
دومین کنفرانس منطقه ای انگل 
 شناسی و بیماریهای انگلی ایران

 27/7/1389 محمد زیبایی  –علی شرفی چگنی  -بهروز عزت پور  * *

پوستر ) اثر درمانی ساتوریا خوزستانیكا بر روی لیشمانیوز  4
 جلدی(

کنگره سراسری طب سنتی، 
درمانهای تلفیقی و داروهای 

سمیه  -دکتر بهرام دلفان -فرناز خیراندیشدکتر   * 
 -دکتر علی خامسی پور -دکتر بهرام کاظمی -فرهادی

 و19و 18
20/8/89 
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 فرزاد ابراهیم زاده -بهروز عزت پور گیاهی

5 

The carvacrol level and antibacterial 

properties of industrial and laboratory 

essential oils of the wild and cultivated 

Satureja khuzestanica 

دومین کنگره پژوهشی 
دانشجویان علوم پزشكی شبكه 

 همكار تهران

 

 

* 

 

Marzieh Rashaidipour, Behrouz 

Ezatpour, Gholamreza Talei, 

Yadollah Pournia, 

 Sajad Ahmadi 

3/4/1391 

6 
بررسی اثر عصاره آبی دارچین بر مهار تكثیر رده لوسمی 

 In vitro( در شرایط HL-60   نی )حاد میلوئیدی انسا
چهاردهمین سمینار بین المللی 
 علوم پزشكی دانشگاه آزاد تبریز

* 
  

 کاظم پریور، نسیم حیاتی ،وحیده اسدالهی،
 معصومه معتمدی، بهروز عزت پور، علیرضا خلعتبری

22/4/90 

7 
بررسی اثر عصاره آبی دارچین بر روند آپوپتوز در سلو لهای 

 HL-60لوئیدی رده لوسمی حاد می
اولین همایش ملی علوم زیستی 
 دانشگاه آزاد اسالمی فالورجان

 *  
کاظم پریور،نسیم حیاتی رودباری،وحیده اسدالهی، 
 علیرضا خلعتبری معصومه معتمدی، بهروز عزت پور

 90اسفند  10

8 
(a1-KG) گل دارویی گیاه دو کشندگی اثر بررسی 

 لوسمیک سلول روی انشک و قاصدک

ین کنگره بین المللی و ششم
یازدهمین کنگره کشوری ارتقا 

 کیفیت آزمایشگاهی
*   

 مسعود ، * پور عزت بهروز ، معتمدی معصومه

 مرضیه ، الهی کرم یوسف ، پورنیا یداله ، علیرضایی

 پور رشیدی
 92فروردین  30

9 

Oleuropein extracted from Olive tree 

leaves maceration and soxhilet method 

and measured with high performance 

liquid chromatography 

  *  دومین کنگره ملی گیاهان دارویی

Alireza Feizbakhsh, Mahdiyeh Saeidi, 

Marzieh Rashidipour, Behrouz 

Ezatpour, Yadollah Pournia, 

Golamreza Taleii 

 92اردیبهشت 5و4

10 
تید در بررسی وضعیت آلودگی به کیست هیدا

 1389 در سال دامهای کشتار شده شهرستان دلفان
 

هشتمین همایش سراسری و 
سومین کنفرانس منطقه ای انگل 
 شناسی و بیماریهای انگلی ایران

*   
صیدجعفر فرهادی، مسعود  بهروز عزت پور،

 ، فرزاد ابراهیم زاده علیرضایی
 1391مهر 

11 

Comparison of carvacrol level and 

antibacterial properties of industrial 

and laboratory essential oils of the wild 

and cultivated Satureja khuzestanica 

  *  دومین کنگره ملی گیاهان دارویی
Alireza Feizbakhsh, Marzieh 

Rashidipour, Behrouz Ezatpour, 

Yadollah Pournia, Golamreza Taleii 
 92اردیبهشت 5و4

12 

Immunization of Toxoplasma gondii 

ESA with Attemisia annua as adjuant 

protect mice against lethal infection 

with Toxoplasma gondii 

  *  سومین کنگره ملی گیاهان دارویی
زهره خورشیدوند، خسرو حضرتی تپه، احسان زیدعلی، 

 بهروز عزت پور

 25و24
 93اردیبهشت

13 

Effects of Artemisia annua extracts and 

Propranolol for the stimulation of 

cellular immune responses for 

excreted/secreted antigens of 

Toxoplasma gondii 

2th International 

Congress of 

Immunology & 
Allergy of Iran 

*   
Hazrati Tappeh Kh, Ezatpour B, 

Zeidali E  

 Khorshidvand Z 

29th April-

2nd May, 

2014 

14 
Prevalence of Hepatitis B ,Hepatitis C, and 

HIV infection amongst drug users in 

Khoramabad    

اولین گردهمایی بین المللی و 
 پنجمین سمینار سراسری ایدز

*   Behrouz Ezatpour, Ali Sharafi 

Chegeni, Mozhgan Azadpour, 

آبان  22الی  20
 1393ماه 



 19 

 Hamid Mokhayeri, Mehrdad Babaei, 

Mohammad Saki 

 

 

 بین المللی، داخلی و شوراهای پژوهشیژورنال های  داوری 

 تعداد موارد داوری نام مجله/ شورای پژوهشی ردیف

1 Natural Product Research (ISI, IF: 1.225) 1 

2 Comparative Clinical Pathology (Pubmed Index) 2 

3 Acta Medica Iranica (Pubmed Index) 1 

 Pharmaceutical Biology (ISI, IF: 1.337) 

 
2 

4 
Asian Pacific Journal of Tropical Disease  (Pubmed Index) 

1 

5 Research in Pharmaceutical Sciences (Pubmed Index) 1 

6 Journal of Parasitic Diseases (Pubmed Index) 
 

1 

7 WebPub Journal of Scientific Research 1 

8 Asian Journal of Pharmacy, Nursing and Medical Sciences 1 

9 Trends in Vector Research and Parasitology 1 

 21 (ISCنشریه علمی پژوهشی یافته ) 10

 4 شریه علمی افالکن 11

 2 شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان 12

http://link.springer.com/journal/12639
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 5 شورای پژوهشی مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی 13

 2 شورای پژوهشی  دانشکده پزشکی ) پایان نامه دانشجویی دکترای حرفه ای ( 14

 4 شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بالینی ) بیمارستان شهدای عشایر( 15

   

 ویراستاری  مقاله 

  عنوان مقاله ردیف

 نام مجله )برای مقاالت(

بررسی تاثیر دانه جوانه زده شنبلیله و کلوفیبرات بر تغییرات سطوح سرمی چربیها و ایجاد رگه های چربی  1

 ناشی از هیپرکلسترولمی در جدار شریان آئورت خرگوش.

 

 یافته

 )ویژه نامه گیاهان دارویی (

 یافته تاثیر اسانس ساتوریا خوزستانیکا بر شدت درد در مبتالیان به پست هرپتیک نورالژیابررسی میزان  2

 )ویژه نامه گیاهان دارویی (

 Coldبررسی ترکیبات فرار در گلبرگ و پیکره رویشی و  استحصال روغن بذر گاوزبان اروپایی توسط روش  3

 Press 
 یافته

 )ویژه نامه گیاهان دارویی (

 درمان مالسما برثیر عصاره  ریشه گیاه شیرین بیان بررسی تا 4

 

 یافته

 )ویژه نامه گیاهان دارویی (

 «تأثیر روغن بذر گیاه گاو زبان بر پسوریازیس ولگاریس» 5

 

 یافته

 )ویژه نامه گیاهان دارویی (

 1387های استان لرستان در سال بررسی عرضه و مصرف گیاهان دارویی موجود در عطاری 6

 

 یافته

 )ویژه نامه گیاهان دارویی (

کاهش نسبی آسیب کلیوی ناشی از سیسپالتین در موشهای صحرایی از طریق پیش درمانی با عصاره برگ  7

 زیتون

 یافته

 )ویژه نامه گیاهان دارویی (

 توسعه فردی: 

 های آموزشی شرکت در کارگاه

ردی
 ف

 تاریخ شروع مدت )ساعت( عنوان کارگاه
 

 تاریخ پایان
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 18/7/87 14/7/87 30 ارگاه آشنایی با گیاهان دارویی بومی استان لرستان وکاربردهای آنهاک 1

 29/8/87 28/8/87 10 کارگاه آشنایی با روشهای استخراج وشناسایی ترکیبات گیاهان دارویی 2

 27/11/87 26/11/87 12 کارگاه آشنایی مقدماتی با طب سنتی 3

 12/12/87 10/12/87 15 ینی ومقاله نویسی پیشرفتهکارگاه روش تحقیق در علوم بال 4

 25/2/88 22/2/88 25 کارگاه آشنایی با گیاهان دارویی بومی استان لرستان وکاربردهای آنها 5

 6/3/88 5/3/88 12 کارگاه آموزشی خالقیت و نوآوری 6

 Real time PCR 6 22/12/87 22/12/87کارگاه آموزش،راه اندازی و کار با دستگاه  7

 25/1/88 25/1/88 10 کارگاه آشنایی با نحوه تكمیل فرم ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی مراکز تحقیقات علوم پزشكی کشور 8

 88بصورت هفتگی در شش ماهه دوم  88بصورت هفتگی در شش ماهه دوم  ساعت 26 کارگاه آشنایی با دستاوردهای محققین استان در زمینه گیاهان دارویی 9

 88اسفند 20 88اسفند 19 20 گاه آشنایی با کارآزمایی های بالینیکار 10

 88اسفند  22 88اسفند  spss 15 10کارگاه آشنایی با نرم افزار  11

 29/10/88 29/10/88 6 کارگاه پردازش اینترنتی و ابزارهای کاربردی تحت وب 12

 88خرداد 6 88خرداد 4 24 سالمت خدماتی اقتصادی ابیارزش کارگاه روشهای 13

 89خرداد 21 89خرداد Learning to Doing 24 19کارگاه مقاله نویسی  14

 26/3/89 26/3/89 8 کارگاه آشنایی با نانوتكنولوژی 15

 88اسفند 17 88اسفند 17 10 کارگاه آشنایی با مقاله نویسی پیشرفته 16

 18/9/89 18/9/89 6 کارگاه آموزشی ارزیابی دانشجو و شیوه های طراحی سوال 17

 19/3/90 18/390 14 کارازمایی بالینی داروهای گیاهی 18

 18/11/89 18/11/89 8 دوره آموزشی امر به معروف و نهی از منكر 19

 Real Time PCR 10 16/10/1389 16/10/1389کارگاه آموزشی آشنایی عملی با کارکرد دستگاه  20

 13/8/1389 13/8/1389 6 کارگاه آموزشی روش های تدریس 21

 15/2/1390 15/2/1390 5 کارگاه معرفت افزایی  )بررسی شخصیت اهل بیت)ع( در قرآن کریم 22

 15/9/1389 15/9/1389 5 کارگاه معرفت افزایی  )تفكرات سیاسی سه دهه اخیر( 23

 20/12/90 20/12/90 8 ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور 24

 (90ماه مبارک رمضان)تابستان (90ماه مبارک رمضان)تابستان 40 طرح ضیافت اندیشه 25

 10/3/91 10/3/91 6 کارگاه ارزشیابی تحت وب 26
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 (92ماه مبارک رمضان)تابستان (92ماه مبارک رمضان)تابستان 40 شهیاند افتیطرح ض 27

 

 

 ائه مقاله( ارهای داخلی و خارجی )بدون شرکت در همایش، کنگره و سمپوزیوم

 تاریخ مدت )ساعت( سطح همایش عنوان همایش ردیف
 

 مكان

کشور المللیبین
 ی

 استانی

 تهران سالن همایشهای رلزی 31/10/88 28   * دومین کنگره بین المللی ارتقائ کیفیت 1

 دانشكده بهداشت 30/2/88 16  *  سمینار پیشگیری از خطاهای پزشكی 2

 دانشكده بهداشت 20/7/88 8 *   شكیسمینار اخالق پز 3

 سالن شقایق 8/9/88 8 *   کنفرانس تضمین کیفیت در آزمایشگاههای تشخیص طبی 4

 سالن شقایق A   * 8 5/6/88کنفرانس آنفوالنزا نوع  5

 سالن شقایق 15/9/88 6 *   کنفرانس یكروزه اخالق در پژوهش 6

 دانشكده بهداشت 22/2/1390و21 12  *  انی با موازین شرع مقدس اسالمسمینار سراسری انطباق خدمات بهداشتی درم 7

 31/1/90 32   * چهارمین کنگره بین المللی و نهمین کنگره کشوری ارتقا کیفیت آزمایشگاهی 8
 3/2/90الی 

 سالن همایشهای رازی

کنفرانس یک روزه روشهای کنترل کیفی و تشخیصی در آزمایشگاههای  9
 تشخیص پزشكی

  * 8 
 تاالر شقایق مرکز توسعه -خرم آباد  30/1/91

پنجمین کنگره بین المللی و دهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات  10
 آزمایشگاهی تشخیص پزشكی ایران

*   32 1391/02/04 
 لغایت 

1391/02/07 

 مرکز همایشهای رازی-تهران

 1391/02/27 24  *  کنگره پیشگیری از خطاهای پزشكی 11
 لغایت 

1391/02/29 

 دانشكده بهداشت -خرم آباد

 تاالر شقایق مرکز توسعه -خرم آباد  28/1/92 8 *   کنترل کیفی  علوم آزمایشگاهی وکنفرانس یک روزه  12
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 خارج دانشگاهی: و های اجرایی، مدیریتیفعالیت

 مسئولیت اجرایی 

 تاریخ شروع )تاریخ ابالغ( عنوان  ردیف

 

 تاریخ خاتمه

 ادامه دارد 18/6/1387 مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازیمعاون  1

 1395 18/6/1387 یراز یاهیگ یداروها قاتی( مرکز تحقزری)سوپروا شگاههایمسئول آزما 

 

 ی رسمی دانشکده، دانشگاه و خارج از دانشگاههاها و شوراثر در کمیتهؤفعالیت م

 تاریخ ابالغ )شروع همکاری(     عنوان  ردیف

 27/3/1386 شورای پژوهشی مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی  1

 12/6/1390 بررسی برنامه استراتژیک معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه کمیته 2

 20/7/1389 بررسی برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی تهیکم 3

 15/12/1390 تحقیقاتکارشناس مسئول ارزشیابی فعالیت های پژوهشی مرکز  4

 9/5/1389 در معاونت تحقیقات کارگروه تهیه نقشه سالمت استان 5

 1/2/1392 کارشناس رابط دکترای تخصصی پژوهشی مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی  6

 های علمی و تخصصی دانشگاه و خارج از دانشگاه عضویت در هیأت مدیره  انجمن

 تاریخ خاتمه همکاری ع همکاری(تاریخ ابالغ )شرو عنوان ردیف

 همچنان ادامه دارد Herbal Medicines Journal 11/12/1392مدیر مسئول نشریه   1

 همچنان ادامه دارد 28/1/1390 نایب رییس هیات مدیره انجمن علوم آزمایشگاهیان لرستان 2

 همچنان ادامه دارد 22/7/1382 عضو انجمن علمی انگل شناسی ایران 3

 

 

 اری در برگزاری همایش و کنگره در سطح دانشگاه همک

 نقش شما زمان سطح برنامه عنوان 

 عضو کمیته اجرایی عضو کمیته علمی دبیر علمیدبیر  استانی کشوری المللیبین



 24 

 اجرایی

 31و30  *  سمینار سراسری پیشگیری از خطاهای پزشكی 1
 88اردیبهشت

  *  

  *   87اسفند 22و21  *  شی دانشجوییپژوه-اولین کنگره سراسری علمی 2

کارگاه آشنایی با گیاهان دارویی بومی استان لرستان وکاربردهای  3
 آنها

مهر 18الی  14 *  
1387 

*    

کارگاه آشنایی با روشهای استخراج وشناسایی ترکیبات گیاهان  4
 دارویی

    * 1387آبان 29و28 *  

    * 1387بهمن27و26 *   کارگاه آشنایی مقدماتی با طب سنتی 5

الی  10 *   کارگاه روش تحقیق در علوم بالینی ومقاله نویسی پیشرفته 6
 1387اسفند12

*    

کارگاه آشنایی با گیاهان دارویی بومی استان لرستان وکاربردهای  7
 آنها

 25الی 22 *  
 1388اردیبهشت

*    

 20تا 18  *  گیاهی کنگره سراسری طب سنتی، درمانهای تلفیقی و داروهای 8
 1389آبان 

  *  

 20تا 18  *  کنگره سراسری طب سنتی، درمانهای تلفیقی و داروهای گیاهی 9
 1389آبان 

   * 

10 
کنفرانس یک روزه روشهای کنترل کیفی و تشخیصی در 

 آزمایشگاههای تشخیص پزشكی
  * 30/1/91 *    

 خدمات خارج دانشگاه

 عنوان ردیف

 یریه ماهنامه فرهنگی اقتصادی ایوار عضو هیات تحر 1

 شرکت در برنامه های شبکه تلویزیونی افالک  )افق برتر( و )دانش پژوهان( 2

 


