
  تاريخ شماره/دوره نشريه عنوان پديدآورنده  مقاله عنوان

 رب سمل و اریشف طب ریاثت هسايقم

 یسح یب از یاشن ایردردهس

 نزاريس از سپ النايپاس

 ارشیک یچتاعس سیال انیاچخ

 وردهت یانقح رزادهش وماعآق

 دهائم

 و یایامم ،انزن هلجم

 رانای یازاین

(.۱۸۴)۱۸ ۱۳۹۴ 

 در آن از تیعبت و مديس تدوديحم

 رب روریم: بلق یايارسن اردچ راداف

 ونتم

 اظمک  ،۱ هجزلق یفجن رهطاه

 * دزادهونآخ

 و بلق اریترسپ هریشن

 روقع

(.۴)۴ ۱۳۹۴ 

 راداف در یتبراقودمخ دنرايف نییبت

 هعطالم کي: ونسنیارکپ هب التبم

 ای هنیزم هظرين

 ارض ،یانمیلس یلدعمحم

 ،یانتاسب دهریف ،دهارنگن

 ۱۳۹۴ ۲۱(۱.) اتیح هامنلصف

 رب اپ وژیولسکلرف ریاثت یررسب

 دهش نزاريس ادرانم طراباض دتش

 کي: رذيپ بیآس وزادن دارای

 رلتنک یادفصرتیغ ینیالب یايارآزمک

 دهش

 میرح یروح ،دهریف یانتاسب

 دیمح یانقح ،ههال ولگب

۴۱۳۹ ۲۱(۲.) اتیح هامنلصف  

 در نیومورکک و لیبجزن راتاث هسايقم

 یدگاعق از لبق درمنس اندرم

هومصعم واهرخیخ,رایمس اطیخ

 دمقم ودیبهب*,دامح یائنف,

هومصعم نسحورمپ,رازه

 ریام انیایسک,

 ۱۳۹۴  ۱۸(۳.) وبنج طب

 از آن ایه شالچ و یالقاخ تالمس

 یفیک وایتحم لیلحت: انزن اهدگدي

 یالصلص* ,نریسن یائرض

 همیعن یاطمدفیس, وشهم

 ۱۳۹۴ ۱۰(۲.) اریترسپ شژوهپ

 در اریترسپ رانديم ایه ژیراتتاس

 ازهت ارانترسپ ذارگ دنرايف لیهست

 ینیالب ارترسپ هب ارک

 زاوهه ادیجس ،روغف یعیرف

 ،همیعن یاطمدفیس ،هوببحم

 هوببحم یایرض

 تریدیم هامنلصف

 اریترسپ

.۲)۴ ۱۳۹۴ 

 انزن تالمس ایقارت در روثم لوامع

 ،ولپ یطالي ثلثم: وارانخ ترسرپس

 رژیان و توق

 یعیرف ،همیعن یاطمدفیس

 ادیجس ،هوببحم یایرض ،روغف

 هوببحم زاوهه

 و شدان هلجم

 یتدرسنت

.۴)۱۰ ۱۳۹۴ 

 قزريت دنرآيف ینیالب ایمنراه ندويت

 یماالست هب التبم انودکک در ونخ

 اژورم

 ،هیراض یبطال ،هقدیص ریجنخ

 دهیس یویکاس تدوسقح

 هاطمف

 ۱۳۹۴ ۲۱(۱.) اتیح

 در ارانترسپ ردکلمع و اورب ،یاهآگ

 تدس تداشهب وردم

 ژادن اسبع ،رهطاه هجزلق یفجن

 یانقح ،روغف یعیرف را،زه

 دیمح

 ۱۳۹۴ ۲۱(۱.) اتیح

 در یلغش انردبن هامرنب رایاج دنرآيب

 دنظامن رورم: اریترسپ

 یالحف,ادرضمحم یخیش

 دیمحم,ودعسم ابنکشخ

 هاطمف دهیس یویکاس,ازنرحف

 ایقارت تریدیم

 تمالس

 ۱۳۹۴  ۱۵یاپیپ۴( ۳)

 رب یتاخندارشديپ اربجت لیلحت

 یورجیج روش اساس

 کاش رهطاه دوننسح نرییش

 رهین یاطمف دیس همیعن رابت

 یانملس

 دهکشدان هریشن

 یایامم و اریترسپ

 یکشزپ وملع اهگشدان

 یتشهب دیهش

(.۸۹)۲۵ ۱۳۹۴ 

 اب تالمس وادس اطبارت یررسب

 ارانمیب در یتبراقودمخ ایارهترف

 ازنهم ، هترسب انملس

 هاطمف دهیس ، یدایهشدالیس

 شژوهپ هلجم

ارهمش ،رانای اریترسپ

۳۹ ۱۳۹۴ 



 ، یالباق دمحم ، این یاللج 2 وعن تابدي هب التبم

 یوئن هعلق یظامن نسحم

 ۱۳۹۴  انتسزم ، ۳۹

 ۴۳ ص

 باقعتم ومريیدل اب طبرتم طرخ لوامع

 بلق یراحج لمع

 ندیورالن ،*راد یبتجم

 ،یدایهشدالیس ازنهم ،دیمحم

 ارزادهصع هانمس ،یانقح دیمح

 یتبراقم وملع هلجم

  زیایپ ،۵ ارهمش ،یظامن

 ۱۵۸ ص ۱۳۹۴

۵ ۱۳۹۴ 

 در ونخ قزريت ینیالب ایدهامیپ

 روریم: ررونک روقع سپ ایب یراحج

 ونتم رب

 الیل  ،۱ هجزلق یفجن رهطاه

 * رهلک

 و بلق اریترسپ هریشن

 روقع

(.۳)۴ ۱۳۹۴ 

 طرايش و یداروي ایطاهخ اطبارت

 ارانترسپ ارک طیحم

* هوببحم یالش, هودابس یوالیج

 اراس یمیرح, اسبع دنموشه,

 دیمح یانقح,

 و یلخدا اریترسپ

,   انتسزم:     یراحج

  ۴,   دوره ۱۳۹۴

  هحفص از  ۴   ; ارهمش

 ۳۹.  هحفص ات ۳۰

(.۴)۴ ۱۳۹۴ 

 از رست و وطقس وژیولیدمیاپ یررسب

 در اهآن اطبارت و داننمالس در وطقس

 الس ،رانهت یرانامک دینمالس رایس
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 اراس  ،هجزلق یفجن رهطاه

 وریع ریفعج دیهم  ، وراپآری

* 

 ۱۳۹۴ ۱۰(۴.) دنمالس

 زیرویپ یعیرف همغن یرزاق اریترسپ در توينعم ومهفم لیلحت

 رماک ینیسح اداتس رورس

 اداتسال

 ۱۳۹۴ ۲۸(۹۳.) رانای اریترسپ هریشن

 زانیم اب وینعم تالمس اطبارت یررسب

 در ای هلابقم ایردهبراه و رستاس

 شخب در ریتسب وزادن دارای ادرانم

 وزادانن ژهوي تبراقم ایه

همیعن یاطمدفیس,هحیلم وردیک

 یانوقشج یاعجش,

 یانقح,یلدعمحم یراغچ*,اریث

 دیمح

 ۱۳۹۴ ۲۲(۱۱۸.) ورشدان

 هودابس یوالیج* ,هوببحم یالش تاس اهبتاش ارمیب ناي: دهعتم ارترسپ

 دیمح یانقح, اسبع دنموشه,

 ۱۳۹۴ ۹(۳۴.) یکزشپ القاخ

 از تبراقم دنرآيف در اریترسپ ورصق

 ورشک یايضق ظامن اهگن از ارانمیب

 ادرهف رتدک  ،ظرینومکین نیام

 یوالیج هودابس رتدک  ا،یارنشاف

 * یایابب یاجح هاطمف مانخ  ،

 تریدیم هامنلصف

 اریترسپ

(.۲)۴ ۱۳۹۴ 

 القاخ ایههتیمک ودیوج هفسلف

 یانتارسمیب

 یلدعمحم  ،۱یوالیج هودابس

 یایابب یاجح هاطمف  ،۱ یراغچ

*۲ 

 و القاخ یرانای هلجم

 یکزشپ خاریت

(.۴)۸ ۱۳۹۴ 

 یرخب اب یاعمتاج طراباض اطبارت

 انويجشدان کیرافوگدم یارهیغتم

 اریترسپ

 روییپ*,امیس اشبزلق

 یانقح,وشرنهم ولاننای,دیمح

 دیمح

 ۱۳۹۴ ۱۷(۱.) تبراقم و تالمس

 دیارآمودکخ رب وزشآم ریاثت یررسب

 ارورابن انزن

 یلع,ورهصنم شنم دییشمج

 دمقم ودیبهب*,روفلین شنم

 دیمح یانقح,رازه

 ۱۳۹۴ ۱۴(۲.) شایپ

 در یلامکت تبراقم رایاج زانیم

 وزادانن ژهوي تبراقم ایه شخب

ینبال ام یمیرح,رازه ودرزیگ

 رییشمش,نریسن یصالخ*,

ندیورالن دیمحم,ادرضماح

 نریف یانمیلس,

 ۱۳۹۴ ۸(۲.) ژهوی تبراقم اریترسپ

 ۱۳۹۴ ۷(۳.) وزشآم در شژوهپ دل,ادرضیمح یاندمنگ یادقص در تیالقخ ارتهم طحس یررسب



 ارانترسپ و اریترسپ انويجشدان

 ژهوي ایه تبراقم شخب در لاغش

 اهگشدان شوشپ تحت ایه انتارسمیب

 رانهت یکزشپ وملع

 ابزی رییصن*,هومصعم آرام

 سرگن ینروجب ریاصن,ابریف

 یکزشپ وملع

 تیفیک رب یبلق یوانازتب هامرنب ریاثت

 دونیپ یراحج تحت ارانمیب یدگزن

 ررونک روقع ذرارگنک

ملسدمیس ریهش دویهم

 دیمحم,یسیع یاسبع*,

 ندیورالن

 ۱۳۹۴ ۲۱(۲.) شدان قاف

 رب یتريديودمخ هامرنب رایاج ریاثت

 نیوبلوگمه و ونخ دنق رلتنک

 وعن تابدي هب اناليتبم در هلوزيکیلگ

 دو

 اهش دیمحم,هقیفش وروردیپ

 این یاناشک*,ازنرحف یالغب

 اوریپ یطانلاسرض,رازه

 یایامم و اریترسپ

 هامن لصف( رگن عامج

 ایه دهکشدان

 یایامم و اریترسپ

 ( النیگ انتسا

(.۷۸)۲۵ ۱۳۹۴ 

 دتش رب اپ وژیولسکلرف ریاثت یررسب

 دارای دهش نزاريس ادرانم طراباض

 یايارآزمک کي: رذيپ بیآس وزادن

 دهش رلتنک یادفصرتیغ ینیالب

 یروح ههال ،یانتاسب دهریف

 یانقح دیمح و،لگب میرح

 ۱۳۹۴ ۲۱(۲.) اتیح

 دهنده اءقارت یدگزن کبس نیب طهراب

 در وابخ اداتع اب وادهانخ تالمس

 ینزويق هالس 11 ات 6 انودکک

  ،یانخ ماشه اجح ظماع هحیلم

 یاناشک رازه  ،  دیوندال رغاص

 رباک  ، وادیج مریم  ا،ین

 انریلگیب

  یشژوهپ یملع هلجم

 یکزشپ وملع اهگشدان

 درانازنم

(.۱۲۷)۲۵ ۱۳۹۴ 

 تیفیک رب یتبراقودمخ وزشآم ریاثت

 ونخ اریشرفپ هب اناليتبم یدگزن

 مریم  ،۱هجزلق یفجن رهطاه

 رزادهش  ،۲* دییهش

 ۴یانقح دیمح  ،۳ اندیوناثیغ

 ۱۳۹۴ ۴(۱.) روقع و بلق اریترسپ

 در ینیکست تبراقم ومهفم لیلحت

 دريبیه ویگال کي هارائ: اریترسپ

 هولمح یردانم, ارض دهارنگن

 نریسن یایرض* ,انرجم

 وملع اهگشدان هلجم

 هامن) درانازنم یکزشپ

 (اهگشدان

(.۱۳۰)۲۵ ۱۳۹۴ 

 لبق درمنس مالئع رب نیومورکک ریاثت

 ینیالب یايارآزمک کي: یدگاعق از

 ورک وس دو دهش یادفصت

 د،امح یائنف را،یمس اطیخ

 نسحورمپ ،هومصعم واهرخیخ

 هومصعم

 دهکشدان هلجم

 یایامم اریترسپ

 هیاروم

(.۱۱)۱۳ ۱۳۹۴ 

 ،یطب اتدمخ هارائ در یالقاخ ردکروي

 التبم وزادانن هب ینیکست و یتايمح

 ایه وادهانخ و هیلک نزمم یايارسن هب

 انآن

 ورهصنم یدنم, هحیلم وردیک

 ماسق* ,انرجم هولمح یردانم,

 نریازآفن زاده

 و القاخ یرانای هلجم

 یکزشپ خاریت

(.۵)۸ ۱۳۹۴ 

 در رییغت تريديم رب روثم لوامع

 یدنب تیربت ایهدهکشدان

 سیآل انیاچخ ارض دامان

 یضرتم ریگسع

 یملع هامنلصف

 تریدیم یشژوهپ

 یتدول ایهانازمس

(.۱۰)۴ ۱۳۹۴ 

 ای هرفح یسرديدگ هظرين یرفعم

 و اریترسپ یاسنارشک انويجشدان

 اریترسپ وزشآم در نآ رداربک

  ارض دمحم دیمحم ندی

 دیمح روییپ,   ریام یاللج,

 یشژوهپ یملع هریشن

 اریترسپ دهکشدان

 یتشهب دیهش یایامم

(.۸۹)۲۵ ۱۳۹۴ 

 رب اریترسپ اننارکک وزشآم ریاثت

 ارانمیب یاتاطالع مريح تايرع زانیم

 ساورژان شخب در ریتسب

 ،ینیع میراهاب ،یحالص هنیمهت

 یادقص رهطاه

 ۱۳۹۴  اریترسپ شژوهپ



 اب کیالسک زییمم ایه روش هسايقم

 دنچ هلیوس هب یوعنصم یبصع هکبش

 اریمیب صیخشت در فلتخم متوريگال

 اردوکیم وستارکفان

یضرتم یدهس,ارههب رگ شدایان

 این یانراهف,انمیلس رییخ*,

 تمرحم

 ۱۳۹۴ ۱۱(۲.) تالمس ظامن اتقیقحت

 ارجخ و ایهرفح طرايش و لوامع

 دنش یاعمتاج رب رؤثم ایهرفح

 یاسنارشک انويجشدان ایهرفح

 یفیک هعطالم کي: راناي اریترسپ

[ ۱[*  دیمحمندی ادرضمحم

 دیمح ،[ ۲[ یاللج ریام ،

 ۳[]روییپ

 دهکشدان هلجم

 یایامم اریترسپ

 هیاروم

(.۱)۱۳ ۹۴۱۳  

 هصخشم: یبلق یسکاشک رب روریم

 یاندرم اتداماق و ،وژیولزيیوفاتپ ا،ه

 ژادن یلع انم ،روییپ دیمح

 نیام دماح ،ینیائن

 و بلق اریترسپ هریشن

 روقع

(.۳)۴ ۱۳۹۴ 

 اب یالقاخ شنت اطبارت یررسب

 در لاغش ارانترسپ در دیارآمودکخ

 ساورژان و ژهوي ایهشخب

 وملع اهگشدان یاندرم یوزشزآمراکم

 الس وازاه وراپش دینج یکزشپ
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 یانمای هومصعم  ،۱ورهبن اسبع

  ،۱ یحالص هنیمهت  ،* ورپ

 ۳شابت دامح

 اهگشدان یملع هلجم

 یکزشپ وملع

 انجنسرف

(.۶)۱۴ ۱۳۹۴ 

 و ارسن وزادن از ادرانم درک یررسب

 در آن اب طبرتم لوامع از یرخب

 اهگشدان بختنم ایه انتارسمیب

 راناي یکزشپ وملع

 دیمحم انج,هیرضم وریفغ

 یانقح,نیاهش انمرین*,اراس

 وروشک ریبک,دیمح

 یملع هریشن هامنلصف

 وملع اهگشدان یشژوهپ

 رزبال یکزشپ

(.۲)۴ ۱۳۹۴ 

 هنیزم در یالقاخ ایه هتسايب اویواک

 انودکک ایه رطانس ی

 هولمح یردانم ،هحیلم وردیک

 * انرجم

 و القاخ یرانای هلجم

 یکزشپ خاریت

(۱)۸ ۱۳۹۴ 

 زانیم رب روثم لوامع یررسب

 هب التبم انوانوجن دیارآمودکخ

 اژورم یماالست

 ،زیرویپ رورس ،یانبیش سیقلب

 *ژادن مریب یلیل ، یانقح دیمح

 ۱۳۹۴ ۲(۱) انودکک اریترسپ

 ومونگیالک ارهصع راث یررسب

 Calligonum) وموسومک

Comosum )وشم دانمخت تافب رب 

 کیتسیک یلپ دانمخت دلم

همجن انیرانهت,الیل ینیام

 یانضرم,ورهصنم ندیوحم*,

 همیهف یرانهت

 ۱۳۹۴ ۱۴(۵۶.) یداروی اناهیگ

 اب روزی هانبش ایه پیت اطبارت

 ارانترسپ یتبراقم ایارهترف

 دیمحم,ازنهم یدایهشدالیس

 رانهم,همیعن یاطمدفیس,نسح

 اسبع

 ۱۳۹۴  ۵۵یاپیپ۱۶( ۳) شومک

 رب ینتبم ردکلمع از دندورش

 رانگاناردرمک هربجت: نشیوپیاک

 یراناي

 یاناهم زاده اطیخ

ونساف انربهم ینسح,دمحم

 رورس زیرویپ,دمحم یالمک*,

 ۱۳۹۴  ۱۶(۲) یشخبوانت

 


