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3. Listeria monocytogenes and Salmonella enterica affect the expression of nisin gene and its 
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  - :فارسی مقاالت

  

  -:)تألیف، ترجمه، گردآوري( ها کتاب .13

  

  :)سخنرانی، پوستر( المللی ي ملی و بینها ها و همایش کنگرهمقاالت ارائه شده در  .14

1. Farzaneh Lotfipour, Soosan Abdollahi. Nanoparticle based antimicrobial drug delivery systems. 5th 

Iranian controlled release conference, 4-6 October 2011, Mashhad, Iran. 

2.  Soosan Abdollahi, Farzaneh Lotfipour, Mitra Jelvehgari, Hadi Valizadeh. Antimicrobial efficiency of 
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solution against bacterial clinical isolates. 16th International Congress of Microbiology. 25 - 27 August 
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4. Soosan Abdollahi, Farzaneh Lotfipour. PLGA- and PLA-Based Polymeric Nanoparticles for 

Antimicrobial Drug Delivery. 14th Iranian Pharmaceutical Sciences Congress and 1th symposium of 

biopharmaceutics and pharmacokinetics, 21-24 December 2015, Tehran, Iran. 

5.  Soosan Abdollahi, Mohammad Hossein Ghahremani, Neda Setayesh, Nasrin Samadi.  Listeria 

monocytogenes and Salmonella enterica affect the Expression of Nisin Gene and its Production by 

Lactococcus lactis. 16th Iranian Pharmaceutical Sciences Congress, 6-8 november 2019, Kermanshah, Iran. 

Achieved the 1th rank 
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  :المللی یا بین داور مجالت علمی ملی .18

  Reviewer of Journal of Environmental Health Science and Engineeringداور مجله 

  :ت تحریریه مجالت علمیأعضو هی .19

  

 :هاي علمی عضویت در انجمن .20

  

 :هاي عمومی مهارت .21
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