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 .  C6بررسی اثر ضد موتوری عصاره هيدروالکلی زنجبيل بر روی رده سلول های گليومای -1

 حسن سهرابيان کفراج، عبدالحسين شيروی*، ویدا حجتی، مجتبی خاکساریان، مریم علی پور

 ۱۰۴- ۹۶صص  (۱۳۹۸پایيز  ) ۳فصلنامه یافته، سال بيست و یکم شماره 

 

   .مقایسه اثربخشی درمان نوروفيدبک در بهبود کارکردهای اجرایی مبتالیان به بيش فعالی و صرع-2

 (1399،  )بهار 1فصلنامه یافته، سال بيست و دو ، شماره 

 مجتبی خاکساریان،صبا حسنوندی، رقيه پيری، محمدمهدی سهرابی فرد

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bahmani%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30663566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taherikalani%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30663566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Khaksarian%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30663566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Khaksarian%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30663566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Soroush%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30663566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ashrafi%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30663566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Heydari%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30663566
javascript:%20void(0)
javascript:;
https://annals-general-psychiatry.biomedcentral.com/
https://annals-general-psychiatry.biomedcentral.com/
https://www.magiran.com/volume/151850


 . ارزیابی درونی گروه فيزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی لرستان -3

افشين نظری، مهرنوش مقدسی جهرمی، اسدهللا توکلی، ناصر پژوهی، مجتبی خاکساریان، راحله عصایی، رضوان باطبی، علی 

 شيخيان، معصومه نظری

 (۱۳۹۵، تابستان ۶۸پياپی ) ۲فصلنامه یافته، سال هجدهم شماره 

 .  بررسی اثر ضددردی و مواد متشکله عصاره برگ گياه دارویی بن سرخ و نقش احتمالی سيستم اوپيوئيدی در اثرات ضددردی -4

 دات، رسول فرازی فرد، فرزانه صفرپورمجتبی خاکساریان، محمدهادی مشکوه سا

  (۱۳۸۶، زمستان ۳۴پياپی ) ۴فصلنامه یافته، سال نهم شماره 

   .(Hypericum perforarum L)مهار درد حاد ومزمن با استفاده از عصاره علف چای  -5

 بلی، فرشته معتمدیمجتبی خاکساریان، محمد جوان، علی سن

 ۱۱ص  (۱۳۸۲پایيز )فصلنامه یافته، 

 . HPLCدر شير گاو های محلی و پاستوریزه شهرستان خرم آباد به روش  M1ميزان سم افالتوکسين -6

 افشين نظری، حسنی نوروزی، محمد موحدی، مجتبی خاکساریان

  (۱۳۸۶پایيز  ) ۳فصلنامه یافته، سال نهم شماره 

 آلفنتانيل و ساکسی نيل کولين وریدی در بيماران تحت روش اینتوباسيون سریع-مقایسه شروع اثر آتراکوریوم-7 

 حسن تيموری، مجتبی خاکساریان 

  (۱۳۸۴پایيز و زمستان ) ۳فصلنامه یافته، سال هفتم شماره 

 اختراع

 سنتز زیستی نانوذره دی اکسيد تيتانيوم با استفاده از عصاره هيدروالکلی گل راعی و هيپریسين )تایيد شده وزارت بهداشت( -1

)تایيد شده C6سنتز نانوذرات کيتوسان بارگذاری شده با داروی سيلی بينين جهت دارورسانی کارآ بر عليه سلولهای توموری  -2

 وزارت بهداشت(

 کتابها

 Neural stem cell and Therapyسلولهای بنيادی عصبی و کاربردهای بالينی آن   -1

 نوبوتانی و اتنوفارماکولوژی ایرانگياهان دارویی مرزنجوش و گل راعی در اسناد ات-2

 ترميم زخم و گياهان دارویی ترميم کننده زخم در ایران -3

 راهنمایی و  مشاوره پایان نامه ها:

                   بررسی اثر فلوکستين بر سميت القا شده توسط ليزوليستين در موش صحرایی نر -1

 کارشناسی ارشد-استاد راهنما         

اکسی توسين در اثرات حفاظتی وازوپرسين بر عليه آسيب ناشی از  OTRوازوپرسينی و   V1Aبررسی نقش گيرنده های  -2

Hypoixa-Reoxygenation   در کاردیوميوسيت های جدا شده از رت های نئوناتال 

 پایان نامه کارشناسی ارشد -استاد مشاور         

بررسی اثر پيش درمانی سلولهای بنيادی مزانشيمی بافت چربی انسانی با وازوپرسين و نقش حفاظتی آن در صدمات ناشی از  -3

 انفارکتوس موضعی قلبی در موش صحرایی  

 پایان نامه کارشناسی ارشد -استاد مشاور     

https://www.magiran.com/volume/110641
https://www.magiran.com/volume/43438
https://www.magiran.com/volume/14643
https://www.magiran.com/volume/43440
https://www.magiran.com/volume/29431


در موش های سفيد بالب  ) (Nectaroscordeum Koelziiبررسی اثر ضد دردی عصاره متانولی گياه پياز تابستانه لرستانی  -4

 سی        

 پایان نامه رزیدنت بيهوشی  -استاد راهنمای دوم     

و بررسی بيان ژن های  EAEبررسی اثر دو ماده کارواکرول و کورستين بر روند بيماری مالتيپل اسکلروزیز در مدل حيوانی  -5

       مرتبط با فرآیندهای التهابی آن 

 پایان نامه دکترای تخصصی -استاد راهنما     

بررسی اثرعصاره زنجبيل انکپسوله شده در داربست های کيتوسان آلژینات بر تکثير و تمایز سلول های پيش ساز عصبی موش  -6

        C6صحرایی و سلول های گليومایی 

 پایان نامه دکترای تخصصی -استاد راهنمای دوم   

در  134و  181،  497و ميکرو آرناهای   BCL2ل بطن مغزی سلولهای بنيادی ماتریکس بند ناف بر بيان ژن اثر تزریق داخ  -7

 مدل حيوانی ایسکمی مغزی )ناحيه کورتکس(        

 پایان نامه دکترای تخصصی -استاد مشاور  

عفونی شده با استافيلوکوکوس ارئوس در در زخم های  بررسی اثر ضد باکتریایی و ترميمی نانوذرات کارواکرول و هيپریسين -9

 موش صحرایی دیابتی

 دکترای تخصصی پژوهشی–استاد راهنمای دوم                   

بررسی اثر سيلی بينين لود شده در داربست های کيتوسان و آلژینات بر رفتار سلول های پيش ساز عصبی رتی و سلولهای  -11

                            C6گليومای 

 پایان نامه دکترای تخصصی -استاد مشاور         

  های موثر در درمان گليوبالستوما  microRNAبررسی بيوانفورماتيک  -11

                                                                                                                                                                                                                    پایان نامه پزشکی -استاد راهنما       

 در موش های سفيد بالب سی     (Pistacia atlantica)شی بررسی اثر ضد دردی عصاره متانولی ميوه پسته وح -12

                                پایان نامه پزشکی -استاد مشاور   

 در موش آلوده به توکسوپالسموزیس                                        (BDNF)بررسی فاکتور نورون زایی مشتق شده از مغز  -13

 پایان نامه پزشکی -استاد مشاور                             

 در حيوان آزمایشگاهی (Capparis spinosa)بررسی اثر ضد دردی نانوذره مس سنتز شده از عصاره گياه کبر -14

 پایان نامه پزشکی -استاد مشاور               

در موش های سفيد بالب  ) (Nectaroscordeum Koelziiبررسی اثر ضد دردی عصاره متانولی گياه پياز تابستانه لرستانی -15

 سی         

 پزشکی پایان نامه  -استاد راهنمای دوم            

 

 پروژه های اخير

 پروژه توليد ابریشم مصنوعی نوترکيب )پروژه ملی( )طرح تحقيقاتی(  -1

در بيماران مبتال به  MRIسرم بيماران با شدت عالیم و نتایج حاصل از microRNA بررسی ارتباط پروفایل   -2



Multiple sclerosis )طرح تحقيقاتی چند مرکزی( 

 پایان نامه( –بررسی اثر فلوکستين بر سميت القا شده توسط ليزوليستين در موش صحرایی نر )طرح تحقيقاتی  -3

اکسی توسين در اثرات حفاظتی وازوپرسين بر عليه آسيب ناشی از  OTRوازوپرسينی و   V1Aبررسی نقش گيرنده های    - 4

Hypoixa-Reoxygenation   پایان نامه( –)طرح تحقيقاتی در کاردیوميوسيت های جدا شده از رت های نئوناتال 

 ضددردی گياه دارویی بن سرخ  بررسی خواص فيتوشيميایی و-   5

Allium Jesdianum ئيدی در اثرات ضددردی )طرح تحقيقاتی(و نقش احتمالی سيستم اوپيو 

 COX-1 بر فعاليت آنزیم های سيکلو اکسيژناز (Allium jesdianum)بررسی اثر عصاره  و اسانس گياه دارویی بن سرخ -6

 )طرح تحقيقاتی( COX-2و  

 و کاکوتی  Matricaria Urea ، بابونهAllium Jesdianumبررسی اثرات ضددردی سه گياه دارویی بن سرخ -7

Ziziphora Clindopoidis  )طرح تحقيقاتی( 

استخراج وشناسایی ترکيبات موثر عصاره هيدروالکلی تاراکساکوم سيریاکوم واثر حمایتی آن در مسموميت کبدی ناشی از  -8

 استامينوفن )طرح تحقيقاتی(

 )طرح تحقيقاتی( Hypericum perforatumبررسی ميزان اسانس و ماده موثره هيپریسين گل راعی-9

بررسی مقایسه ای شير و فرآورده های لبنی سنتی و پاستوریزه از نظر پاتوژنهای شایع منتقل از طریق این مواد)طرح -11

 تحقيقاتی(

 تعيين اولویت های تحقيقاتی مربوط به سالمت بر اساس نيازسنجی در استان لرستان )طرح تحقيقاتی(-11

 پایان نامه( –تالالت شناحتی  بيماران ام اس غير افسرده )طرح تحقيقاتی بررسی اثرات فلوکستين براخ  -12

بررسی اثر سيلی بينين لود شده در داربست های کيتوسان و آلژینات بر رفتار سلول های پيش ساز عصبی رتی و سلولهای  -13

 پایان نامه( –)طرح تحقيقاتی  C6گليومای 

 )پایان نامه(ثر در درمان گليوبالستوما های مو  microRNAبررسی بيوانفورماتيک -14

 134و  181،  497و ميکرو آرناهای   BCL2اثر تزریق داخل بطن مغزی سلولهای بنيادی ماتریکس بند ناف بر بيان ژن -15

 )پایان نامه(در مدل حيوانی ایسکمی مغزی )ناحيه کورتکس( 

ل ميخک بر حافظه فضایيو ميزان بيان ژن و پروتئين های تاثيریک دوره تمرین استقامتی ، غنی سازی محيطی و روغن گ -16

PDRX6  وGCN5L1   پایان نامه( -)طرح تحقيقاتیدر هيپوکمپ موش صحرایی پس از القای آلزایمر 

 )طرح تحقيقاتی( 2117تحليل استنادی مقاالت منتشر شده دانشگاه علوم پزشکی لرستان در نمایه های بين المللی در سال -17

اثرعصاره زنجبيل انکپسوله شده در داربست های کيتوسان آلژینات بر تکثير و تمایز سلول های پيش ساز عصبی بررسی -18

 پایان نامه( -)طرح تحقيقاتی C6موش صحرایی و سلول های گليومایی 

ر صدمات ناشی بررسی اثر پيش درمانی سلول های بنيادی مزانشيمی بافت چربی انسانی با وازوپرسين و نقش حفاظتی آن د -19

 پایان نامه( -)طرح تحقيقاتیاز انفارکتوس موضعی قلب در موش صحرایی 

و بررسی بيان ژن  EAEبررسی اثر دو ماده کارواکرول و کورستين بر روند بيماری مالتيپل اسکلروزیز در مدل حيوانی -21

 پایان نامه( -)طرح تحقيقاتیهای مرتبط با فرآیندهای التهابی آن 

در موش های سفيد  ) (Nectaroscordeum Koelziiثر ضد دردی عصاره متانولی گياه پياز تابستانه لرستانیبررسی ا-21

 پایان نامه( -)طرح تحقيقاتیبالب سی 



 ارزیابی اثر بتائين در پيشگيری از آلزایمر القا شده ناشی از تزریق آميلوئيد در موش صحرایی )طرح تحقيقاتی( -22

بررسی تاثير محروميت از خواب بر ایجاد پاداش مورفينی، ماندگاری وابستگی به مورفين، و بازگشت رفتار جستجوی  -23

 )طرح تحقيقاتی( مورفين

 پایان نامه( -در موش آلوده به توکسوپالسموزیس )طرح تحقيقاتی (BDNF)بررسی فاکتور نورون زایی مشتق شده از مغز -24

بر ميزان درد  (Panax Ginseng) و روغن ریشه جيسينگ قرمز (Olea europaea)ن زیتون سياهتعيين اثر ترکيب روغ -25

 و التهاب در موش صحرایی نر )طرح تحقيقاتی(

بررسی ایمنی و اثربخشی زعفران در مقایسه با پالسبو و فلوکستين در درمان افسردگی : یک مطالعه مرور سيستماتيک و  -26

 متاآناليز

آناليز تركيبات مؤثره عصاره هيدرو الکلی تاراكساكوم سيریاكوم و اثر حمایتي كبدي عصاره در مقابل مسموميت شناسایي و  -27

 ناشي از استامينوفن در رت

 های استان لرستان  بررسی ميزان اسانس و ماده مؤثره هایپریسين گل در شرایط مزرعه و یکی از رویشگاه -28

 

 تدریس

 حرفه ای(  نوروفيزلوژی )مقطع دکترای -1

 فيزیولوزی پزشکی )مقطع کاردانی_کارشناسی( -2

 زبان تخصصی )مقظع کارشناسی( -3

 ( Ph.D by Researchمهارت های ارتباطی  )فراگيران دانشجویان  -4

 ( Ph.D by Researchتحليل رفتار متقابل )فراگيران دانشجویان - -5

ليت عا  هاي اجرایي و عضویت در مجامع علمي: ف

 98لغایت شهریور  97فناوری دانشگاه علوم پزشکی لرستان سال معاون تحقيقات و  (1

 19/3/97مدیر توسعه فناوری سالمت دانشگاه اردیبهشت  (2

 95جانشين معاون تحقيقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی لرستان از شهریور  (3

 28/11/94از مدیر توسعه پژوهش، ارزیابی تحقيقات و هماهنگی مراکز تحقيقاتی        (4

 25/12/93هماهنگ کننده مراکز رشد و فناوری سالمت استان و مسول مرکز رشد فناوری دارویی خرم آباد از        (5

 13/3/97عضو شورای امر به معروف و نهی از منکر        (6

 عضو ستاد اجرایی و رئيس کارگروه پایش و ارزشيابی بسيج ملی کنترل فشارخون باال      (7

 عضو کارگروه کميته واگذاری طرح ها و فعاليت های قابل مشارکت       (8

 13/11/95عضو نظارت بر انجمن های علمی دانشگاه علوم پزشکی       (9

 تاکنون  29/4/94عضو شورای پژوهشی دانشگاه از تاریخ       (11

 31/4/94عضو کميته اخالق دانشگاه از       (11

 23/3/96شکی عضو کميته تحصيالت تکميلی دانشکده پز      (12

 7/5/96عضو کميته مالی مرکز تحقيقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت       (13

 7/5/96عضو شورای پژوهشی مرکز تحقيقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت       (14



 21/11/95عضو شورای پژوهشی دانشکده پژشکی       (15

 HSR 27/6/95عضو شورای پژوهشی       (16

 29/3/95قيقات بالينی بيمارستان شهدای عشایر عضو شورای مالی واحد تح      (17

در مرتبوه مربوی و از  31/11/87لغایوت  1/6/1382عضوو هيو ت علموي تموام وقوت دانشوگاه علووم پزشوكي لرسوتان از تواریخ       (18

 تاکنون در مرتبه استادیاری 1/7/1393

ز تحقيقواتی دانشوگاه علووم پزشوکی لرسوتان از دبير کميته ارزیابی مالی طورح هوای تحقيقواتی در تموامی دانشوکده هوا و مراکو      (19

1/1/95 

  1/12/94عضو شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی از       (21

 25/2/1395عضو شورای مرکز تحقيقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت از       (21

 عضو کارگروه تدوین آیين نامه پژوهشی دانشگاه      (22

 عضو کميته نظارت بر عملکرد پژوهشی و ایده های نوین      (23

 دبير کميته مالی پژوهشی دانشگاه       (24

 عضو خرید کميته تجهيزات پژوهشی دانشگاه      (25

 نماینده تام االختيار معاون تحقيقات در تدوین سند پيشگيری و کنترل بيماریهای غير واگير و عوامل خطر مرتبط با آنها       (26

 1/12/94يات تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی یافته از عضو ه      (27

 عضو شورای پژوهشی مرکز تحقيقات بهداشت تغذیه       (28

 به مدت دو سال.  77و  76مربي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي خرم آباد طی سالهای       (29

 87 -86سرپرست امور پژوهشی مرکز تحقيقات داروهای گياهی رازی  سالهای        (31

 87-86شورای پژوهشی مرکز تحقيقات داروهای گياهی رازی سالهای  عضو     (31

 85-83عضو شورای پژوهشی مرکز تحقيقات داروهای گياهی سالهای      (32

 87-85عضو هيئت علمی تمام وقت مرکز تحقيقات گياهان دارویی سالهای      (33

 86-85مسئول پيگيری مرکز تحقيقات گياهان دارویی سالهای      (34

 85-84يته پيگيری مرکز تحقيقات داروهای گياهی سالهای مسئول کم     (35

 85-84مدیر مرکز تحقيقات بيولوژی پزشکی سالهای      (36

 84-83مدیر اجرایی مرکز تحقيقات گياهان دارویی      (37

 84-83عضو کميته راهبردی پایگاه تحقيقات جمعيتی سالهای     (38

 84رستان سال عضو کميته راهبردی استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی ل    (39

 83عضو کميته نيازسنجی معاونت پژوهشی سال     (41

 عضو كميته علمي و اجرایي "دومين همایش سراسری پيشگيری از خطاهای پزشکی" در دانشگاه علوم پزشكي لرستان.    (41

 82عضو کميته "همایش اجرایی گياهان دارویی و داروهای گياهی" سال     (42

 85سال   E-Learningر عضو کميته سيستم آموزش از راه دو   (43

 85- 84مسئول آموزش دانشکده پزشکی سال های     (44

 لوح های تقدیر و تشویقی



 به عنوان نماینده برنامه استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی، از وزیر بهداشت آقای دکتر مسعود پزشکيان      -1

 99مخترع برتر دانشگاه علوم پزشکی سال   -2

 98پژوهشگر رتبه اول حيطه علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی لرستان   -3

 99پژوهشگر رتبه سوم حيطه علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی لرستان    -4

 98پژوهشگر برتر استان لرستان در سال   -5

 لوم پزشکی لرستان لرستان از معاونت بهداشتی دانشگاه ع 98تقدیر به عنوان هيت مدیر گروه امدادی خشت جان در واقع سيل   -6

 97مدیر نمونه معاونت تحقيقات و فناوری سال -7

به عنوان مسئول پيگيری راه اندازی مرکز تحقيقات داروهای گياهی، از ریيس دانشگاه علوم پزشکی لرستان  دکتر قدرت هللا   -8

 شمس خرم آبادی

 نبه عنوان مدیر نمونه از معاون تحقيقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی لرستا  -9

به عنوان رئيس مرکز رشد در برپایی غرفه فن بازار از دبير ستاد هفته پژوهش استان و ریاست دانشگاه های علوم پزشکی و    -11

 دانشگاه لرستان

 به عنوان رئيس مرکز رشد برای برگزاری غرفه مرکز رشد فناوری سالمت از ریاست دانشگاه های لرستان  -11

 داروهای گياهی، از مدیریت ارزیابی عملکرد استانداری  آقای حميد کریميانبه عنوان سرپرست مرکز تحقيقات  -12

 به عنوان مسئول آموزش دانشکده پزشکی، از ریاست دانشکده پزشکی دکتر محمدرضا صادقی نيا -13

 به عنوان کارمند نمونه، از ریاست بيمارستان دکتر حسن تيموری -14

 مارستان شهدای عشایر دکتر حسن تيموریبه عنوان سوپروایزر نمونه بيمارستان، از ریاست بي -15

 به عنوان کارمند نمونه، از معاون آموزشی، پژوهشی و درمان دانشگاه دکتر محمد رضا وفایی نسب -16

 به عنوان کارمند نمونه، از معاون پژوهشی دانشگاه دکتر محمد رضا وفایی نسب -17

 رام دلفانبه عنوان کارمند نمونه، از معاون آموزشی، پژوهشی دانشگاه دکتر به -18

 در طی دو سال متوالی  عنوان سوپروایزر نمونه بيمارستان، از ریاست بيمارستان شهدای عشایر دکتر اردشير پاپیبه      -19

 به عنوان مربی آموزشی نمونه، از ریيس دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد خانم سارا رضایی     -21

 به عنوان پرستار نمونه بيمارستان، از ریاست بيمارستان شهدای عشایر دکتر اردشير پاپی     -21 

 به عنوان پرستار بيمارستان، از ریاست بيمارستان شهدای عشایر دکتر محسن نوری شيرازی     -22 

 شيرازیبه عنوان سوپروایزر بيمارستان، از ریاست بيمارستان شهدای عشایر دکتر محسن نوری      -23 

 


