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سوابق اجرايي در آموزش عالي:
 رییس دانشگاه آزاد اسالمي واحد انار از مرداد ماه سال  08تا ابان ماه 00 رییس دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان ازابان ماه سال  00تا اسفندماه 95 رییس دانشگاه آزاد اسالمي واحد پردیس از اسفندماه سال  95تا كنون رییس شوراي دانشجویي منطقه ده دانشگاه آزاد اسالمي از سال  09تا 99 رییس شوراي پژوهش و فنآوري دانشگاه آزاد اسالمي استان سمنان از سال  91تا 98 مدیر مسئول مجله انگلیسیي International Journal of Nuts and Related Sciencesازسال  7300تا كنون
 عضو شواري كمیته تجدید نظر انضباطي دانشجویي منطقه ده دانشگاه آزاد اسالمي از سال  09تا 99 عضو هیات امناي دانشگاه آزاد اسالمي استان سمنان رییس كارگروه اداري مالي استان سمنان سال 7393 عضو كمیته انضباطي تجدیدنظر كاركنان دانشگاه آزاد اسالمي استان سمنان عضو شوراي حقوقي دانشگاه آزاد اسالمي استان سمنان عضو شوراي راهبردي فرهنگي – اجتماعي دانشگاه آزاد اسالمي استان سمنان1

 عضو شوراي امر به معروف و نهي از منكر دانشگاه آزاد اسالمي استان سمنان دبیر كمیته منتخب استان سمنان وابسته به هیأت ممیزه مركزي دانشگاه آزاد اسالمي عضو كمیسیون دائمي هیأت امناي استان سمنان از سال  7391تا 98طرح هاي تحقيقاتي اجرا شده:
 -7بررسي نقش قارچهاي میكوریزي آربوسكوالر در ایجاد مقاومت به شوري در گیاه گلرنگ،سال  05دانشگاه
آزاد اسالمي واحد دامغان.
 -9مقاوم سازي درختان پسته مناطق كویري در برابر خشكي و شوري با استفاده از میكروارگانیسم ها ،سیال
 08دانشگاه آزاد اسالمي واحد انار.
 -3بررسي اثر شوري خاک و آب بر روي كاهش مقاومت درختان پسته رقیم كلیه قیوچي در مقابیا خسیارت
سرمازدگي ،سال  01دانشگاه آزاد اسالمي واحد انار.
 -1بررسي قارچ هاي میكوریزي باغات پسته شهرستان دامغان و انتخاب بهترین سویه در ایجاد مقاومیت بیه
تنش خشكي در شرایط آزمایشگاه،سال  09دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان.
 -5اثر كوركومین بر تكثیر سلولي وبییان ژن هیاي  OCDIو ADAدر سیلولهاي سیرطاني پسیتان ،سیال
 ،7393دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان.
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فیزیولوژي گیاهي جذب و انتقال مواد غذایي ،حسین عباسپور ،مركز انتشیارات دانشیگاه آزاد اسیالمي
واحد كرمان ،بهار 7309
خشک میوه هاي درختي ترجمه كتیاب  ،Tree Nutsحسیین افشیاري و حسیین عباسیپور ،مركیز
انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان ،بهار 7309
فیزیولوژي گیاهان چوبي ترجمه كتیاب ،Physiology of Woody Plantحسیین افشاري.سیكینه
سعیدي سار.زهرا اوراقي اردبیلي و حسین عباسپور ،مركز انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي واحید دامغیان،
بهار 7309
متابولیسم و زیست فناوري گیاهي ،حسین عباسپور  .رامین كریمي دهكردي ،مركز انتشارات دانشیگاه آزاد
اسالمي واحد دامغان.7391 ،

اختراع:
دستگاه چند منظوره كود كاشت باغات،ثبت علمي معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي
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لوح تقدير و تقدير نامه:
 از مشاور ریاست دانشگاه و مسئول هماهنگي بسیج سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي ،ایجیاد تقوییت وتوسه بسیج و توجه به اقشار ایثارگر
 از معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي ،ترویج اقامه نماز از فرمانده قرارگاه مركزي راهیان نور ،همراهي مسیتمر در برگیزاري اردوهیاي راهییان نیور دانشیجویي واساتید(تقدیر نامه)
 از فرمانده سپاه قیائم آل محمد(عج)اسیتان سیمنان،همراهي مسیتمر در برگیزاري اردوهیاي راهییان نیوردانشجویي و اساتید(تقدیرنامه)
 از فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه دامغان ،تالش در اعزام كاروانهاي راهیان نور به مناطق جنگي از فرماندار دامغان ،مشاركت در برگزاري همایش دامغان در افق  7181و نقش نخبگان از نماین ده مجلس ،فرماندار ،نماینده مقام معظم رهبري و امام جمعه دامغان ،برگزاري همایش بیین المللیيمایكوتوكسین ها در خشكبار
 از موسسه بین المللي علوم باغباني جهان( ،(ISHSبرگزاري اولین همایش بین المللي مایكوتوكسین ها درخشكبار در ایران
 از فرماندار دامغان ،رییس نمونه شهرستان دامغان در سال 98 -از فرماندار دامغان ،رییس نمونه شهرستان دامغان در سال 99

مقاالت علمي چاپ شده در مجالت  ISIو علمي و پژوهشي:
1. H. Abbaspour, S. Saeidi-Sar, H. Afshari, M.A. Abdel-Wahhab. Tolerance of
Mycorrhiza infected Pistachio (Pistacia vera L.) Seedling to Drought Stress under
Glasshouse Conditions. Journal of Plant Physiology 161 (2112) 417– 411.
2. H. Abbaspour, Investigation of the Effects of Vesicular Arbuscular Mycorrhiza
on Mineral Nutrition and Growth of Carthamus tinctorius under Salt Stress
Conditions. Russian Journal of Plant Physiology, 2111, Vol. 74, No. 7, pp. 726–731.
3. Hosein Abbaspour, Effect of salt stress on lipid peroxidation, antioxidative
enzymes, and proline accumulation in pistachio plants. Journal of Medicinal Plants
Research Vol. 6(3), pp. 726-721, 23 January, 2112.
4. H. Abbaspour, H. Afshari and M. A. Abdel-Wahhab, Influence of salt stress on
growth, pigments, soluble sugars and ion accumulation in three pistachio cultivars.
Journal of Medicinal Plants Research Vol. 6(12), pp. 2762-2743, 31 March, 2112
5. Shahram Ashraf, Hossein Abbaspour, Study of Soil Properties, Using Kriging and
In Inverse Distance Weighting Methods. Advances in Environmental Biology, 7(1):
2241-2221, 2111
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6. Shahram Ashraf, Hossein Abbaspour, Mapping Soil Salinity Using Geostatistical
Analyses. Advances in Environmental Biology, 7(11): 3737-3731, 2111
7. Shahram Ashraf1, Vahid Ashraf and Hossein Abbaspour, Assessment of land
production potential for barley using geographic information system (GIS) method.
Indian Journal of Science and Technology Vol. 7 No. 12 (Dec 2111) ISSN: 11476276.
8. Shahram Ashraf, Ruzanna Manoukyan, Shamsollah Ayoubi and Hossein
Abbaspour, Study of variability of some map unit properties and incorporating FAO
method and GIS techniques in land suitability evaluation for barley. Indian Journal of
Science and Technology Vol. 7, No. 11 (Nov 2111) ISSN: 1147- 6276.
9. H. Afshari, A.G. Ebadi, H. Abbaspour And M. Shokrzadeh, Measurement of
lindane residues in tarom rice samples from different sari city market places of Iran.
American-Eurasian Journal of Toxicological Sciences, 8(8): 484-488, 8242.
11. H. Afshari, A.G. Ebadi, H. Abbaspour and M. Shokrzadeh, Detection of some
heavy metals in two most consumed vegetables (Spinacia oleracea L. and Raphanus
sativus L) from different sari market place, American-Eurasian J.Agric&Environ., 2
(7): 617-616, 2111.
11. M.M. Aleagha, M. Pedram, A.G. Ebadi, H. Afshari and H. Abbaspour,
Measurement of Chlorpyrifos Residues(organophosphate insecticide) in Apple Fruit
in Damavand Region, American Journal of Scientific Research, 45. 57-14, 8244.
12. Hossein afshari, Mostafa Eftekhari, Abdol Ghaffar Ebadi, Sara Jalali, Hossein
Abbaspour, Morteza Sam Daliri and Seyed Rasool Toudar, Effect of different levels
of gibberellic acid on seed sprouting of some species of Salvia genus grown in Iran,
Journal of medicinal plants research, 7 (12): 7622-7611, 2111.
13. Hossein afshari, Shahram Ashraf,
Miad Faraji, Abdol Ghaffar Ebadi and
Hossein Abbaspour,
Study of the Effects Irrigation Water Sanity and pH on
Production and Relative Absorption of some Elements Nutrient by the Tomato Plant,
American Journal of Applied Sciences, 3 (3): 212-212, 2111.
14. Ghanbar Laei, Mohammad Hassan Khajehzadeh, Hossein afshari, Abdol Ghaffar
Ebadi and Hossein Abbaspour, Effect of mycorrhiza symbiosis on the Nacl salinity
in Sorghum bicolor, African Journal of Biotechnology, 42 (12): 5577-5121, 8244.
15. H. Afshari, T. Parvaneh, A.G. Ebadi, H. Abbaspour and H.A. Arab, Studying
cold resistance of three commercial cultivars of Iranian almond via ion leakage
parameter at different times after chilling, Journal of Food, Agriculture &
Environment, 7 (5 and 1): 117-131, 8244.
16. Hossein afshari, Alireza Iranbakhsh, Abdol Ghaffar Ebadi and Hossein
Abbaspour, The survey and measurement of residues of DDT ( Organochlorine
Pesticide ) in some consumed vegetables from damghan city market (Semnan
Province of Iran), American Eurasian journal of toxicological science, 5(5): 821-848,
7

8244.
17. Hossein afshari, Alireza Iranbakhsh, Abdol Ghaffar Ebadi and Hossein
Abbaspour, Determination of Dieldrin Residue in Some Vegetables from Damghan
City Market (Semnan Province of Iran), Middle-East Journal of Scientific Research
7(1): 374-373, 8244.
81. Majid Safariarabi and Hossein Abbaspour, Study of Assimilate Amount Changes
Effect of Flowering in Three Wheat Cultivares onn Grain Filling Rate, Yield and
Yield Components in Mazandaran, American-Eurasian J.Agric&Environ Sci., 11(6):
1112-1121, 2111.
91. Abbaspour H., Fallahyan F. and Fahimi H., Effects of endomycorrhizal fungi
and salt stress on nutrient acqusition and growth of Pistacia vera L., Pakistan journal
of biological sciences 0(1):7888-7878, 2117.
21. s.saeedi sar ,H.Abbaspour,H.afshari,s.r.Yaghobi. Effect of ascorbic acid and
gibberlin A3 on alleviation of salt stress in common bean(phaseolus vulgaris
L)seedlings. Acta physiol Plantarum. 24september2112.
21. M.Zarei, H.Abbaspour, J.m.Sinaki, F.Ghaderi far. Evaluation of corn hybrids
grown at different levels Acid salicylic on improving the components affected by
different planning dates in drought condition . America scientist.7.april211201-11
22. M.Zarei, , J.m.Sinaki,H.rahbari, H.Abbaspour. Effect of planting date and
salicylic acid on physiological traits of forage maize hybrids. Iranian journal of plant
physiology .december2112.
23. Z.dastres, H.Abbaspour . Effects of NaCl stress and Arbuscular Mycorrhizal
Fungi on Plant Growth and Absorption of Mineral Nutrition in Pistacia vera L. of
Maraveh-tappeh Region. Journal of Nut and related science.302112214-22.
27. S.portari, H.Abbaspour , J.m.Sinaki. Studying activities of Some Antioxidant
Enzymes in two Castor Grade under Drought stress and Nitrogen Fertilizer. Bulletin
of Environment, Pharmacology and Life Science .6-may2113-116-111.
27. M.ghaforolahi,H.Afshari, H.Abbaspour, M.Mohamadi moghadam. Evaluation of
almond contamination to aspergillus flavus and aflatoxin in Semnan province . Acta
Horticulturae . October 2112.
26. M.ghaforolahi,H.Afshari, H.Abbaspour, M.Mohamadi moghadam. Evaluation of
WalnutContamination to Aspergillus flavus and Aflatoxin Collected from Semnan
provinces(IRAN). Acta Horticulturae . October 2112.
24. A.Sherafati, H.Hokmabadi,H.Abbaspour. Early Splitting and Irregular Cracking
Hull on Pistachio Cultivars(pistachio vera L) in the North –East of Iran. Acta
Horticulturae. October 2112.
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22. M.mohamadi, H.Abbaspour, M.Hassanshahian. Comparisons of Different
Methods for detection of Aflatoxin in Grain and grain products. Acta Horticulturae.
October 2112.
21. R.Ghouchani , H.Abbaspour , M.J.Rusta, S.Saidisar, A.Saed-Moucheshi.
Mycorrhizal inoculation can decreases negative effect of salinity on safflower
varieties. International journal of Biosciences(IJB).Vol.7,no1102117.
31. H.Abbaspour, R.Ghouchani, M.J.Rusta, S.Saidisar. Physiiological and mineral
nutrient changes in safflower cultivars in response to different salinity level and
mycorrhizal inoculation. International journal of Biosciences(IJB).Vol.6,no102117.
31. Mitra Roshani, H.Abbaspour, Sakineh Saeidi-sar. Toxic Effects of Aluminium
on the Activity of antioxidant enzymes, protein content and electrophoretic pattern of
polypeptides in different cultivars of kidney beans(Phaseolus vulgarisL). DAMA
international journal. Vol302117.
32. Parham Hazaveh, Abdorreza Mohammadi Nafchi, Hossein Abbaspour. The
effects of sugars on moisture sorption isotherm and functional properties of cold water
fish gelatin films. International journal of Biological macromolecules. 2117.
33. Amir Rajabi, Hussein Abbaspour,Jafar Masoud sinaki,Saeid Gharib Bolouk. A
study on effects of methyl jasmonate on morphological traits of Hypericum perforatun
using leaf and stem explants. Journal of biodiversity and environmental
sciences(JBES).vol4,No1031jul2117.
37- Ali Bagherian,Hossein Abbaspour,Sakineh Saeidisar,Motahareh Mirzaei,Hamid
reza Mirzaei, Hamed mirzaei. The effect of garlic extract on Leishmania major
Amastigotes:in vitro and in vivo studies.The uarterly journal of school of medicine,
Shahid beheshti university of medical sciences. Vol32,No7,winter2117.
37- Yasaman Taslimi,Farnaz Zahedifard, Sima Habibzadeh, Tahereh Taheri,Hossain
Abbaspour1,Alireza Sadeghipour, Elham Mohit,Sima Rafati. Antitumor effect of IP11 by using two different approaches:live delivery system and Gene Therapy. Journal
of breast cancer .march 2116111(1):37-77.
36- H.Abbaspour. Contributions of Arbuscular Mycorrhizal fungi to Growth,
Biomass and Nutrient status of Pistachio Seedlings under Saline Conditions. Journal
of Nuts.6 april 2116.64-47.
34- Zahra Haghighi Pak, Hossein Abbaspour. Effect of silver Nanoparticle Exposure
on Growth, Physiological and biochemical Parameters of Dracocephalum moldavica
L. Iranian Journal of Plant Physiology. 16 april 2116.
32- R.Ghouchani , H.Abbaspour , M.J.Rusta, S.Saidisar. Evaluation of effect of
inoculum endo-mycorrhiza fungi on plant pigments and vegetative indices in
safflower under salt stress. Arid Biome Scientific and research journal.vol7No102117.
31- Zahra haghighi pak,Hossein Abbaspour,Naser Karimi,Ali Fatthi. Eco-friendly
synthesis and antimicrobial activity of silver nanoparticles using dracocephalum
6

moldavica seed extract.MDPI journal.2march2116.
04. Hossein Abbaspour, Azhir Khalil Aria, Sekineh Saeidi Sar, Mohsen Dehghani
Ghanatghestani. Biological removal of cadmium from soil by phytoremediation and
its impact on growth parameters, photosynthetic pigments, phenol and
malondealdehyde content in Vetiveria zizianoides. Accepted in Iranian Journal of
Plant Physiology(Islamic azad university saveh branch). December 12, 2116.
71. M.R. Salarizadeh, S. Saeidisar, H. Abbaspour, H. Hokmabadi. The Effects of
Spermine and Salicylic Acid on Pistachio (Pistacia vera L.) Cultivars (Badami and
Qazvini) under Copper Stress. International journal of Nuts.Islamic azad university
DAMGHAN branch. 4(2):21-11, 2116.
72- Hossein Abbaspour, Sahar Soleymanian. The Effect of Aluminium on
Antibacterial Properties and the Content of Some Fatty Acids in Microalgae,
Chlorella vulgaris Beijernick, under Heterotrophic and Autotrophic Conditions.
Journal of Chemical Health Risks Islamic azad university Damghan branch. (2114)
4(1), 61–61.
73- Shadi Chang, Hossein Abbaspour, Abdorreza Mohammadi Nafchi, Amir
Heydari & Majid Mohammadhosseini. Iranian Foeniculum vulgare Essential Oil and
Alcoholic Extracts: Chemical Composition,Antimicrobial, Antioxidant and
Application in Olive Oil Preservation. Journal of Essential Oil Bearing Plants, 1112,
1121-1131. 23 Dec 2116.

 بررسیي تیاثیر قیارچ. حمیید فهیمیي و رمضیانعلي خیاوري نیژاد. حسین عباسیپور. فالحییان.. فتح ا-9
. فصلنامه پژوهش و سازندگي جهاد كشاورزي.اندومیكوریز بر تغذیه معدني و رشد گیاه پسته در شرایط شوري
. 01تابستان
 تاثیر قارچ میكوریز آربوسكوالر و تنش خشیكي بیر. فالحیان و حمید فهیمي.. فتح ا. حسین عباسپور-2
05 بهار. فصلنامه زیست شناسي واحد گرمسار.تغذیه معدني و رشد گیاه پسته
 تاثیر مقادیر مختلف كلروسدیم و میكوریزآربوسكوالر. فالحیان وحمید فهیمي.. فتح ا. حسین عباسپور-2
 فصلنامه علوم زیستي دانشگاه آزاد اسیالمي.نیتروژن و سدیم در گیاه پسته،كلسیم،آهن،بر جذب عناصر فسفر
01 زمستان.واحد اراک
 بررسي تاثیر شوري خاک و آب آبیاري بر سرخشكیدگي درختان پسته.  محمد گرجي.  حسین عباسپور-4
09 . فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسار.رقم كله قوچي پس از وقوع سرمازدگي
.)Pistacia vera l(  بررسي مقاومت به تنش شوري در گیاهچیه هیاي پسیته. حسین عباسپور-5
09-1-5 .فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسار
 تاثیر قارچ اندومیكوریز بیر سیسیتم دفیاعي آنتیي اكسییدان و. حسین عباسپور و محمد رضا فالحیان-6
 تابستان. فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ورامین.رنگیزه هاي گیاه پسته تحت تنش شوري
01
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 - 7حیدر آقا بابا،فریبا جعفري شیباني ،حسین عباسپور  .تأثیر عصاره آبي گیاه خرفه بر حافظه و یادگیري
احترازي غیرفعال موش هاي صحرایي نر نژاد ویستار .فصلنامه علمي پژوهشي زیست جیانوري دانشیگاه آزاد
اسالمي و احد دامغان  .سال پنجم.شماره دوم.زمستان .97ص7-8
 -8منصوره بهمئي نژاد ،غالمحسن واعظي ،حسین عباسپور  .تأثیر استنشاق اسپري فلفا قرمز به میدت
زمان 38،88،98و  798ثانیه بر رفتارهاي شبه اضطرابي در رت هاي نر بالغ .مجله پژوهشي دانشكده پزشیكي
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهید بهشتي .دوره  31شماره  – 7بهار .7399ص93-99
 -1سمیه پورطاري  ،حسین عباسپور و جعفر مسعود سینكي  .تاثیر قطع آبیاري و سطوح مختلف نیتروزن
بر برخي از صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک ارقام مختلف كرچک ( .) .Ricimus communis Lمجله
علمي پژوهشي زراعت و اصالح نباتات دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج .شماره -3سال7399.
 - 91سمیه پورطاري  ،حسین عباسپور و جعفر مسعود سینكي .بررسي برخي خصوصیات كیفي و عمكرد
روغن كرچک ( ) .Ricimus communis Lدر فواصا مختلف آبیاري و مقادیر مختلف كود ازت  .مجله
علمي پژوهشي زراعت و اصالح نباتات دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج .شماره -3سال7399.
 -99حسین عباسپور ،محمد گرجي .بررسي تاثیر شوري خاک و آب آبییاري بیر سرخشیكیدگي درختیان
پسته رقم كله قوچي پس از وقوع سرمازدگي  .مجله علمي پژوهشي زیست شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد
گرمسار.پاییز 98
 -92مستوره كوهي رستمكالیي ،غالمحسن واعظي ،حسین عباسپور .تأثیر مصرف خوراكي عصاره هسته
انگور برترشح هورمون  ADHدر رت هاي نر بالغ  .مجله علمي –پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي گرگیان .
98بهمن .99
 -91رزا قوچاني ،حسین عباسپور  ،محمد جواد روسیتا ،سیكینه سیعیدي سار.بررسیي تیأثیر تلقییح قیارچ
اندومی كوریزا بر رنگیزه هاي گیاهي و شاخص هاي رشد رویشي گیاه گلرنگ تحیت تینش شوري.دوفصیلنامه
علمي – پژوهشي خشک بوم.جلد،1شماره.7بهار و تابستان 7393.
 -94ناهید قنبري تیلمي ،حسین عباسپور ،مهدي برادران فیروزآبادي .اثر محلول پاشي آسكوربیک اسیید
و متانول بر تجمع ماده خشک و عملكرد سویا رقم) (DPXتحت شرایط كم آبي .مجله علمیي – پژوهشیي
اكوفیزیولوژي گیاهي دانشگاه آزاد اسالمي ارسنجان.سال 8شماره. 7393 . 71
 -95امیر دولت آبادي ،جعفر مسعود سینكي ،حسین عباسپور ،عبدالغفار عبادي .تأثیر كود دامي و محلول
پاشي اسید هیومیک بر برخي صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گندم .مجله علمي – پژوهشي اكوفیزیولوژي
گیاهي دانشگاه آزاد اسالمي ارسنجان.سال 8شماره. 7393 . 71
 -96سیده سمانه موسوي خورشیدي ،محمد علي رضایي ،حسین عباسپور .پاسخ فیزیولیوژیكي ژنوتیی
هاي مختلف پنبه در محیط شور و غیر شور .نشریه پژوهش هاي اكوفیزیولوژي گییاهي اییران .شیماره وییژه
پژوهش هاي فیزیولوژي گیاهي .سال نهم .شماره ویژه بهار 93.
 -97علي باقریان ،حسین عباسپور ،سكینه سعیدي سیار ،مطهیره میرزاییي ،حمیدرضیا میرزاییي ،حامید
میرزایي .تأثیر عصاره سیر بر روي آماستیگوت هاي لیشمانیا ماژور ":مطالعه درون تني و برون تنیي" .مجلیه
علمي پژوهشي دانشیكده پزشیكي و خیدمات بهداشیتي درمیاني شیهید بهشیتي.دروه ،30شیماره،1زمسیتان
،7393صص  707تا .708
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 -98آتنا غالمي ،حسین عباسپور ،مهیارگرامي ،ابوذر قرباني .تأثیر محلول پاشي سطوح مختلف نانوكالت
آهن بر ویژگي هاي رشدي  .فیزیولوژیكي ریحان) (Ocimum basilicum Lدر سطوح مختلف تینش
شوري .مجله تازه هاي بیوتكنولوژي سلولي – مولكولي دانشگاه آزاد اسیالمي واحید پرنید( .7395 .در دسیت
چاپ ،كد مقاله ) 7-999-78a
 -91مائده السادات رضایي زاده ،ناهید سادات حسیني ،حسین عباسپور .تأثیر سیرب بیر پیروتئین و قنید
محلول در اندام هاي هوایي گیاه بادرنجبوییه .فصیلنامه تخصصیي اكوفیزیولیوژي گیاهیان زراعیي (علمیي-
پژوهشي) دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرقدس.7395.
 -21عباسعلي نهارداني ،جعفر مسعود سینكي ،حسین عباسپور ،سعید قریب بلوک .تیاثیر تیاریخ كشیت و
محلول پاشي كود بیولوژیک برعملكرد و اجزاي عملكرد لوبیا چشم بلبلي در منطقه بسطام شاهرود .فصیلنامه
اكوفیزیولوژي گیاهي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ارسنجان(علمي پژوهشي دانشیگاه ازاد) .سیال  ،0شیماره 95
تابستان .95
 -29پروانه خلیلیان ،عبدالحسین شیروي  ،حسین عباسپور .بررسي میزان جذب نانواكسید روي در ریه ي
موش سوري ماده نژاد .NMRIفصلنامه علمي پژوهشي زیست شناسي جانوري دانشگاه آزاد اسیالمي واحید
دامغان .سال هشتم.شماره چهارم ،تابستان 95.
 -22نسیم عرب سرحدي ،ناهید مسعودیان ،حسین عباسپور ،ابراهیم نقي پور ،محمد ابیراهیم فخرالیدین
نژاد .بررسي آنزیم كراتین كیناز و كلسترول در بیماران مبتال به دیابت نیوع 7و9در شهرسیتان گنبید كیاوس.
فصلنامه علمي پژوهشي زیست شناسي جانوري دانشگاه آزاد اسیالمي واحید دامغان.سیال نهیم ،شیماره اول.
پاییز95.
 -21زهرا درخشانپور ،ویدا حجتي ،حسین عباسپور .بررسي فونستیک مارهاي منطقه حفاظتشده پیرور در
استان سمنان .فصلنامه علمي پژوهشي محیط زیست جانوري .سال هشتم .شماره ،9تابستان .95
 -24امیر رجبي ،حسین عباسپور ،جعفر مسعودسینكي .بررسي اثر محرک هاي شیمیایي متیا جاسمونات
و سالیسیلیک اسید بر تحریک تولید هایپرسین در گیاه گا راعي) .(Perforatum Hypericumمجلیه
تازه هاي بیوتكنولوژي سلولي و مولكولي .دوره ششم ،شماره .99بهار 95.
 -25مریم ونایي ،حسین عباسپور ،ستار طهماسبي انفرادي ،محمد ضیعیفي زاده ،سیكینه سیعیدي سیار.
مطالعه الگوي تجمع اسیدهاي چرب در دانه ارقام شنگه و ماري زیتون طي مراحا نمیو مییوه .مجلیه علمیي
پژوهشي پژوهشهاي گیاهي (زیست شناسي ایران) .جلد(*)  .99سال(.7395در دست چاپ).
 -26عطیه خلخالي ،حسین عباسپور ،جعفر مسعود سینكي .بررسي تنوع ژنتیكي سیب با استفاده از ماركر
مولكولي  .ISSRمجله اكوفیزیولوژي گیاهي دانشگاه آزاداسالمي واحد ارسنجان.سال (7391در دست چاپ).
 -27عطیه خلخالي ،حسین عباسپور  .بررسي تنوع ژنتیكیي ارقیام مختلیف انگیور بیا اسیتفاده از نشیانگر
مولكولي  .ISSRمجله اكوفیزیولوژي گیاهي دانشگاه آزاداسالمي واحد ارسنجان.سال (7391در دست چاپ).
 -28آتنا غالمي ،حسین عباسپور ،مهیارگرامي ،ابوذر قرباني .تأثیر محلول پاشي نانوكالت آهن بر ویژگي
هاي رشد و فیزیولوژیک ریحان) (Ocimum basilicum Lتحت تنش شوري .مجله علمیي پژوهشیي
اكوفیزیولوژیكي گیاهان زراعي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرقدس .دوره ،0شماره .9تابسیتان -733 .7395
771.
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 بررسي تیاثیر مقیادیر. علي اكبر رضواني، حسین عباسپور، جعفر مسعود سینكي، سعید قریب بلوک-21
 مجلیه علمیي.) .Vigna raddia L(مختلف اسیدهیومیک و تاریخ كاشت بیر روي برخیي صیفات میاش
.00-95،91 پاییز.98 شماره.0 دوره.پژوهشي اكوفیزیولوژي گیاهي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ارسنجان

:فهرست مقاالت ارائه شده در مجامع علمي ملي و بين المللي
9. Abbaspour H., Fallahyan F. and Fahimi H. Interaction of endomycorrhizal fungi
and salt stresson nutrient acquisition and growth of Pistacia vera L., XVII
International Botanical Congress., Viena, Austria, 70-93 jully 9885
2. Abbaspour H., Fallahyan F. and Fahimi H., Response of Pistacia vera L. in salt
tolerance to inoculation with arbuscular mycorrhizal fungi under salt stress. IV
International Symposium on Pistachio and Almond., Tehran- Iran 22-27, 2117.
1. Abbaspour H., Fallahyan F. and Fahimi H., Effects of arbuscular mycorrhizal
fungi and salt stress .on activitities of catalase and peroxidase in Pistacia vera L., The
first international congress of biochernistry and molecular biology, University of
tarbiat modaress,Tehran, Iran 77-75 september9885.
4. Abbaspour H., Fallahyan F. and Fahimi H., Effects of mycorrhizal fungi of Fe
acquisition and growth of Pistacia vera L., The 9 nd symposium of medicinal plants,
Tehran faculty of university of agriculture,university of shahed, 98-91 january 9885.
5. Abbaspour H. and khavarinejad R. A., Effects of salt stress on flavonoids content
of Calendula officinalis L. The 79nd Iranian biology conference,faculty of science,
university of Hamedan. 2117.
6. Abbaspour H, Saeidi-Sar S., Investigation of abiotic stress on die-back Pistacia
vera L. 38 july 9877, Australia
7. Abbaspour H, Saeidi-Sar S., Effect of salt stress on lipid peroxidation ,
antioxidative enzymes , and proline accumulation in pistachio plants. 38 july 9877,
Australia
8. Abbaspour H, Saeidi-Sar S., Evaluation of salt tolerance in pistachio plants
cv.Akbari, Fandoghi and kalaquchi by physiological characters under greenhouse
conditions. 38 july 9877, Australia
1. Khavarinejad R. A. and Abbaspour H., Effects of salt stress on carbohydrate,
protein and prolin of calendula officinalis L. The 7 Iranian conference on plant
science and biodiversity,university of Tehran. 2112.
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91. Saeidi-Sar, S. Abbaspour, H., Reduction of poisonous effects of nickel on
soybean plants with application of ascorbic acid and gibberellin. 38 july 9877,
Australia
99. Saeidi-Sar, S. Abbaspour, H., Gibberellic acid alleviates the cadmium toxicity
in onion (Allium cepa L )seedlings. 38 july 9877, Australia
12. Jafar Masoud sinaki, Hossein Abbaspour, Armaghan Abedzadeh Neyshaburi.
Effect of Deficit Irrigation on Antioxidant Activities in Canola (Brasica napus L.),
Conference Molecular Basis of Plant Stress, Sunny Day Black Sea resort, Varna,
Bulgaria 21-23 September 2111.
91. A. Safipour Afshar, F. Saied Nematpour, H. Abbaspour., Tolerance of Plants to
Mycotoxins by Genetic Engineering. The first Inernational Symposium on
Mycotoxins in Nuts and Dried Fruits, Islamic Azad University Damghan Branch, Iran
78-79, Sep,9877.
94. A. A. Dehpour, H. Abbaspour, A. Safipour Afshar., Study of Alternaria Infected
Citrus and Antifungal Activities of Skin ad Fruit Extractions on Growth Rate., Islamic
Azad University Damghan Branch, Iran 78-79, Sep,9877.
95. H. Abbaspour, M. Mohammadi Moghadam, Pistachio Nut Coat Could Reduce
Aspergillus flavus Growth and Aflatoxin B7 Production in Pistachio Kernels of
Different Cultivars., Islamic Azad University Damghan Branch, Iran 78-79, Sep,9877.
96. H.abbaspour. Contributions of arbuscular Mycorrhizal Fungi to Growth,
Biomass and Nutrient Status of pistachio seedlings under saline conditions. 5th
EuCheMs chemistry Congress. Turkey(Istanbul).37 August9871.
97. H.abbaspour. Roza.Quchani. Sakineh.saeidisar.The role of colonization with
arbuscular my corrhizal fungi on resistance of safflower (carthamus tinctorius L.) seed
ling under salinity stress. 98TH congress of the scandinavian plant physiology society.
Stockholm. 9-73 august 9875
98. H.abbaspour. The protective effects of vesicular arbusecular mycorrhizal fangi on
pistacia (pistacia vera l.) seed ling exposed to drought stress. 98TH congress of the
scandinavian plant physiology society. Stockholm. 9-73 august 9875
91. H.abbaspour. Antibacterial activity of crude ethanolic, methanolic and ethyl
acetate of plantago ovate affected by salt stress.international conference on modern
research in agricultural science and environment.Malaysia-kuala lampur.
75december,9875.
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21. Elham Zeinalinia, Hosein Abbaspour, RoyaVaziri Javid, Neda Zeinalinia.
Evaluation of biomarkers of protein oxidation in patients with cataract.the third national
and first international conference on Applied Researches in Biology.April
99،9878,Tehran university.Iran.
97- Abbaspoor H, Rajabi A, Sinaki J.m. The effect of different concentrations of
hypericin hormone stimulates the production of the plant Hypericum.1th international
symposium of plant signaling and behavior.St-petersburg,RUSSIA.79-91june9878.
99- Naser Karimi,Zahra Haghighi Pak, Hosein Abbaspour. Antibacterial Activity of
crude ethanolic,methanolic and ethylacetate of Plantago ovate affected by salt stress.
International Conference on Modern Research in Agricultural science and Environment.
Malaysia-Kuala Lumpur.75December 9875.
93- Hossein Abbaspour, Zahra Hghighipak, Naser Karimi.Effect of nanosilver with
salicylic acid & nano salicylic acid pre-treatment on antioxidant responses in
Dracocephalum moldavica L. International conference on NANOMEDICINE and
nanobiotechnology. Paris.90-38 sep 9878.

 -9حسین عباسپور ،حسین افشاري و عبدالغفار عبادي .تأثیر نانو بر تابع رشد بیولوژیک لجستیک و غییر
لجستیک توده زنده .دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان،همایش ملي نانوبیوتكنولوژي ،خردادماه 7398
 -2حسین افشاري ،عبدالغفار عبادي ،حسین عباسپور و احمد ذاتي رستمي .محاسبه شاخص هاي مختلف
كارایي انرژي با استفاده از نیانوتكنولوژي در كشیاورزي .دانشیگاه آزاد اسیالمي واحید دامغان،همیایش ملیي
نانوبیوتكنولوژي ،خردادماه 7398
 -1مهرناز زارعي ،جعفر مسعود سینكي و حسین عباسپور .بررسي پیش تیمار اسید سالیسییلیک بیر روي
خصوصیات كیفي علوفه ذرت .دانشگاه آزاد اسالمي واحد فالورجان ،همایش ملیي علیوم زیسیتي ،اسیفندماه
7398
 -4نسرین آقاسي یزدي ،هما محمودزاده و حسین عباسپور .بررسي جوانه زني بذور گا همیشیه بهیار در
شرایط تنش شوري .دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد ،دومین همایش علوم و تكنولوژي بذر ،آبان ماه 7398
 -5نسرین آقاسي یزدي ،هما محمودزاده وحسین عباسپور .اثر تنش شوري بر فعالییت آنزیمهیاي آنتیي
اكسیدان گایاكول پراكسیدازو پلي فنا اكسیداز و پرولین در گیاه همیشیه بهیار .دانشیگاه آزاد اسیالمي واحید
شهرقدس ،همایش ملي دستاوردهاي نوین در زراعت  ،آبان ماه 7398
 -6حمیده عرب احمدي ،حسین عباسپور و مه لقا قربانلي .بررسي تأثیر تنش شوري و اسكوربات بر جوانه
زني و پارامترهاي رشد دانه رست گلرنگ رقم گلدشت .دانشگاه آزاد اسالمي واحید فالورجان،همیایش ملیي
علوم زیستي ،اسفندماه 7398
 -7حسین عباسپور .رشد گیاه میكوریزي پسته و جذب عناصر غذایي تحت تنش شوري .اولیین همیایش
بین المللي علوم زیستي ایران ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج93 ،و 91آذرماه7398
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 -8حسین عباسپور و رمضانعلي خاوري نژاد .بررسي تینش شیوري بیر رشید گییاه همیشیه بهیار .اولیین
كنفرانس علوم و تنوع زیستي گیاهي ایران ،دانشگاه تهران 97-79 ،شهریورماه سال .7307
 -1آرزوسادات خافي ،حسین عباسپور و اكبر صفي پور افشار  .تولید آنتوسیانین توسط كشت ریشه مویین
تربچه .همایش ملي گیاهان دارویي  .ایران ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد آیت اهلل آملي .آبان 7399
 -91آرزوسادات خافي ،حسیین عباسیپور و اكبیر صیفي پیور افشیار  .تراریختیي گییاه تربچیه توسیط
آگروباكتریوم رایزوژنز و بررسي تركیبات فنولي و فالونوئیدي .همایش ملي گیاهان دارویي  .اییران ،دانشیگاه
آزاد اسالمي واحد آیت اهلل آملي .آبان7399
 -99رعنا نوروزي ،امین باقي زاده ،حسین عباسپور .بررسي اثر كادمیوم بر طول اندام زمیني و هیوایي و
میزان جذب درانیدام هیوایي در گییاه تیاجریزي.اولین همیایش سراسیري محییط زیسیت ،انیرژي و پدافنید
زیستي.ایران،تهران،موسسه آموزش عالي مهر اروند7399..
 -92رعنا نوروزي ،امین باقي زاده ،حسین عباسپور .بررسي اثر كادمیوم بیر وضیعیت سییتوژنتیكي گییاه
تاجریزي .اولین همایش سراسري كشاورزي و منابع طبیعي پایدار .دانشگاه ملي لبنان.تهران.7399.
 -91رؤیا برزین،حسین عباسپور .بررسي تنوع ژنتیكي در ژنوتی هاي یوالف بیا اسیتفاده از نشیانگر
مولكولي  . SSRاولین همایش ملي گیاهان دارویي ،طب سنتي و كشاورزي ارگانیک .دانشگاه همدان.7393.
 -94رؤیا برزین،حسین عباسپور .مطالعه تنوع ژنتیكي وهمبستگي بین صفات در ژنوتی هاي یوالف
 .Avena Sativaاولیین همیایش ملیي گیاهیان داروییي ،طیب سینتي و كشیاورزي ارگانییک .دانشیگاه
همدان.7393.
 -95رؤیا برزین،حسین عباسپور .ارزیابي تنوع ژنتیكي و روابط بین صفات در ژنوتی هاي یوالف بیا
استفاده از صفات مورفولوژیكي .اولین همایش ملي گیاهان دارویي ،طب سنتي و كشاورزي ارگانیک .دانشگاه
همدان.7393.
 -96راحله بهرامي ،حسین عباسپور ،تقي لشگر بلوكي .بررسي خاصیت آنتي میكروبیي غلظیت هیاي
مختلف عصاره هیدروالكلي گیاه جغجغک بر بیاكتري هیاي اسیتافیلوكوكوس اورئیوس واشرشییاكلي  .اولیین
همایش ملي میكروبیولوژي و بیوتكنولوژي .دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرگان.7393.
 -71مریم سوري ،حسین عباسپور ،حمید هاشمي مقدم .بررسي اثر آنتي باكتریال گییاه شیكرتیغال بیر
روي باكتري هاي اسیت افیلوكوكوس اورئیوس و اشرشییاكلي در شیرایط آزمایشیگاهي .اولیین همیایش ملیي
میكروبیولوژي و بیوتكنولوژي .دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرگان.7393.
 -98مریم سوري ،حسین عباسپور ،حمید هاشمي مقدم .بررسیي اثیر آنتیي باكترییایي غلظیت هیاي
مختلف عصاره هیدروالكلي گیاه ترتیزک باتالقي بر باكتري هاي اسیتافیلوكوكوس اورئیوس واشریشییا كلیي.
اولین همایش ملي میكروبیولوژي و بیوتكنولوژي .دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرگان.7393.
 -91رزا قوچاني  ،حسین عباسپور ،محمد جواد روستا ،معصومه صالحي .بررسي اثر تلقیح دوگونه قارچ
میكوریز بر شاخص هاي رشد رویشي گیاه گلرنگ در شرایط تینش شیوري .اولیین همیایش كیاربرد علیوم و
فناوري هاي نویتن در كشاورزي و منابع طبیعي.دانشگاه آزاد اسالمي میبد.اسفند99.
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 -21رزا قوچاني  ،حسین عباسپور ،محمد جواد روستا ،سكینه سعیدي سار .بررسیي اثیر تلقییح قیارچ
میكوریز بر رشد رویشي و جذب برخي عناصر غذایي گیاه گلرنگ در شرایط تنش شوري .اولین همایش كاربرد
علوم و فناوري هاي نویتن در كشاورزي و منابع طبیعي.دانشگاه ارومیه .شهریور93.
 -29میترا روشني ،حسین عباسپور ،سكینه سعیدي سار .اثر تنش آلومینیوم بر جوانه زني و تعذیه مواد
معدني در ارقام لوبیا قرمز با حساسیت متفاوت نسبت به آلومینیوم .همایش بین المللي اقتصاد ،مدیریت و علوم
وابسته .لهستان -چچین77-79 .دسامبر .9871
 -22میترا روشني ،حسین عباسپور ،سكینه سعیدي سار .اثرات سمي آلومینیوم بر فعالیت آنزیم هیاي
آنتي اكسیدان ،محتوي پروتئین و الگوي الكتروفورزي پلي پپتیدها در رقم هاي مختلف لوبیا قرمیز  .همیایش
بین المللي اقتصاد ،مدیریت و علوم وابسته .لهستان -چچین77-79 .دسامبر 9871.
 -21میترا روشني ،حسین عباسپور ،سكینه سعیدي سار .مقایسه تركیب رنگریزه اي برگ هیا ،مقیدار
قندها و محتواي پرولین در رقم هاي مختلف لوبیا قرمز تحت تنش آلومینیوم .اولین كنگره ملي زیست شناسي
و علوم طبیعي ایران.الكترونیكي .آذر .7393
 -24عطیه خلخالي ،حسین عباسپور ،جعفر مسعود سینكي .بررسي تنوع ژنتیكي ارقام مختلیف انگیور
 vitis viniferaبا استفاده از نشانگر مولكولي  .ISSRاولین كنفرانس بین المللي مهندسي محیط زیست .
الكترونیكي.بهمن .7393
 -25علیرضا رشییدي ،حسیین عباسیپور ،ناهیید مسیعودیان .بررسیي مكانیسیم مهیاري آنیزیم -5
لیپواكسیژناز توسط مشتقات عصاره میخک(اوژنول) بر سرطان تخمدان .همایش ملي علوم زیسیتي .دانشیگاه
آزاد اسالمي واحد دامغان 1-0.اسفند .7399
 -26علیرضا رشیدي ،حسین عباسپور ،ناهید مسعودیان .اثر تركییب (اوژنولآآدمانیات كربوكسییلیک
اسید) بر مهار آنزیم -5لیپواكسیژناز در سرطان تخمدان موش صیحرایي ناشیي از تزرییق  .DMBAاولیین
كنگره جامع ملي یافته هاي نوین زیست شناسي .پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتیک و زیست فنیاوري71-70 .
اردیبهشت 7393.
 -27امیر رجبي ،حسین عباسپور ،جعفر مسعود سینكي .انتخاب بهترین غلظت و رییز نمونیه مناسیب
جهت تولید كالوس و باززایي مستقیم در گیاه گا راعیي تحیت شیرایط كشیت بافیت .اولیین همیایش ملیي
تخصصي علوم كشاورزي و محیط زیست ایران.مركز پژوهشي زمین كاو91.خرداد.91
 -28امیر رجبي ،حسین عباسپور ،جعفر مسعود سینكي .تأثیر غلظت هاي مختلیف هورمونهیاي 9.1-
 D+BAPبر تحریک تولید هایپرسین در گیاه گا راعي در شرایط درون شیشه اي.سیومین همیایش ملیي
گیاهان دارویي و كشاورزي پایدار .دانشگاه همدان .خرداد.7391
 -21امیر رجبي ،حسین عباسپور ،جعفر مسعود سینكي.بكارگیري تكنیک كشیت بافیت بیراي ذخییره
ژنتیكي گیاه گا راعي .اولین همایش ملي تخصصي علوم كشاورزي و محییط زیسیت ایران.مركیز پژوهشیي
زمین كاو91.خرداد91.
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 -19امیر رجبي ،حسین عباسپور  ،جعفر مسعود سیینكي .اثیر غلظیت هیاي مختلیف هورمیون هیاي
 NAA+KINبر میزان هایپرسین در گیاه گا راعي تحت شرایط كشت بافت .اولین همایش ملي تخصصي
علوم كشاورزي و محیط زیست ایران.مركز پژوهشي زمین كاو91.خرداد91.
 -12امیر رجبي ،حسین عباسپور ،جعفر مسعود سینكي .بررسي تأثیر غلظت هیاي مختلیف هورمیون
رشد BAPبر كشت بافت گا راعي .سومین همیایش ملیي گیاهیان داروییي و كشیاورزي پاییدار .همیدان.
خرداد.91
 -11صابره پورربي ،حسین عباسپور ،جالل شقایق ،مرجان عهدنو .بررسي گیاهان زنجبیا ،دارچیین،
مرزه و مرزنجوش بر روي باكتري هاي بیماریزا و مفید روده اي به روش بیرون تنیي .سیومین كنگیره بیین
المللي زیست شناسي و اكولوژي .دانشگاه شهید بهشتي1.شهریور 7391
 -14عادله نوري ،حسین عباسپور ،قنبر الیي .بررسي اثر تنش خشكي بر میزان فنول و خاصیت آنتي
اكسیداني گیاه بومادران در محیط كشت بافت .اولین كنگره بین المللي در مسیر توسعه علوم كشاورزي و منابع
طبیعي .لهستان – دانشگاه شهر ووج78.آذر.91
 -15امیر رجبي ،حسین عباسپور ،جعفر مسعود سینكي .بررسي كشت بافت و اثر هورمون  BAPبیر
روي صفات فیزیولوژیک گیاه گا راعي .دومیین همیایش ملیي علیوم زیسیتي دانشیگاه آزاد اسیالمي واحید
دامغان99.و 38اردیبهشت.95
 -16امیر رجبي ،حسین عباسپور ،جعفر مسعود سینكي .بررسي سالیسیلیک اسید بر برخي ویژگي هاي
مورفولوژی كي گیاه گا راعي در شرایط درون شیشیه اي .دومیین همیایش ملیي علیوم زیسیتي دانشیگاه آزاد
اسالمي واحد دامغان99.و 38اردیبهشت95.
 -17امیر رجبي ،حسین عباسپور ،جعفر مسعود سینكي .تیأثیر غلظیت هیاي مختلیف هورمیون 9.1-
D+Bapو  NAA+KINبر تحریک میزان تولید هایپرسین در گیاه گا راعي تحت شرایط كشت بافیت.
دومین همایش ملي علوم زیستي دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان99.و 38اردیبهشت95.
 -18الهام زینعلي نیا ،حسین عباسپور،رویا وزیري جاوید،ندا زینعلیي نییا .بررسیي مییزان ماركرهیاي
اكسیداسیون پروتئین ها در بیماران دیابتي مبتال به كاتاراكت و مقایسه با گروه شاهد .سومین كنفرانس ملي و
اولین كنفرانس بین المللي پژوهشهاي كاربردي در زیست شناسي.دانشگاه تهران .اردیبهشت 95.
 -11مائده السادات رضایي زاد ،ناهید سادات حسیني ،حسین عباسپور .تأثیر سرب بر پیروتئین و قنید
محلول در اندام هاي هوایي گیاه بادرنجبویه .همایش ملیي پیژوهش هیاي كیاربردي در كشیاورزي و منیابع
طبیعي.7395.
 -41ناهید سادات حسیني ،مائده السادات رضایي زاد ،حسین عباسپور .اثر فلز سنگین سرب بر جوانیه
زني بذور و رشد دانه رست هاي گیاه دارویي بادرنجبویه .همایش ملي پژوهش هاي كاربردي در كشاورزي و
منابع طبیعي7395..
 -49آتنا غالمي ،مائده السادات رضایي زاد ،ناهید مسعودیان ،سكینه سعیدي سیار ،حسین عباسیپور.
توسعه كیفیت سیستم كشاورزي توسط هالوفیت ها .دومین همایش ملي علوم زیستي دانشیگاه آزاد اسیالمي
واحد دامغان99.و 38اردیبهشت 95.
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 -19آتنا غالمي ،مائده السادات رضایي زاد ،سكینه سعیدي سیار ،حسین عباسیپور ،ناهیید مسیعودیان.
سیگنالینگ جیبرلین در ایمني ذاتي گیاه .دومیین همیایش ملیي علیوم زیسیتي دانشیگاه آزاد اسیالمي واحید
دامغان99.و 38اردیبهشت 95.
 -13عادله نوري ،حسین عباسپور ،قنبر الیي .تأثیرتنش خشكي بر روي خاصیت آنتي اكسییداني گییاه
بومادران در محیط كشت بافت .چهارمین همایش سراسري كشاورزي و منابع طبیعي پایدار .اسفند 7391.
 -11عادله نوري ،حسین عباسپور ،قنبر الیي .بررسي اثیر تینش خشیكي بیر مییزان فنیول و خاصییت آنتیي
اكسیداني گیاه بومادران در محیط كشت بافت .اولین كنگره بین المللي در مسیر توسعه علوم كشاورزي و منابع
طبیعي.لهستان.دانشگاه شهر ووج78.آذر.91

راهنمايي پايان نامه:
 اثرات تاریخ كاشت و محلول پاشي پتاس بر روي عملكرد و اجزاي عملكرد سورگوم علوفیه اي در سیمنان،پایان نامه كارشناسي ارشد غضنفر ابراهیمي
 بررسي اثر تنش شوري بر جوانه زني و برخي ویژگي هیاي فیزیولیوژیكي گیا همیشیه بهیار ،پاییان نامیهكارشناسي ارشد نسرین آقاسي یزدي
 اثر تیمار كردن بذر و سطوح مختلف كود ازتیه بیر عملكیرد و اجیزاي عملكیرد ذرت رقیم  318در منطقیهشاهرود ،پایان نامه كارشناسي ارشد مجاهد عباسپور
 بررسي اثرات محلول پاشي اسید سالیسیلیک وتاریخ كاشت بر روي ارقام ذرت علوفیه اي در شیرایط آب وهوایي دامغان ،پایان نامه كارشناسي ارشد مهرناز زارعي اسفنداني
 اثر كلرید سدیم و آسكوربات بر جوانه زني و پارامترهاي رشد و برخیي از فراینیدهاي بیوشییمیایي دو رقیمگلرنگ ،پایان نامه كارشناسي ارشد حمیده عرب احمدي
 بررسي تنش قطع آب و كود نیتروزن بر عملكرد و اجزا عملكرد دو رقم كرچیک  ،پاییان نامیه كارشناسیيارشد سمیه بورطاري.
 ایجاد ریشه مویین در گیاه تربچه و بررسي تركیبات ثانویه ،پایان نامه كارشناسي ارشد ارزو سادات خافي. اثر تنش قطع اب و محلول باشي چیتوزان بر صیفات فیزیولوژییک بیوشییمیایي و مورفولوژییک سیه رقیمكرچک  ،پایان نامه كارشناسي ارشد سارا كریمي.
 اثر تیمار كردن بذر و سطوح مختلف كود ازته بر عملكرد و اجزا عملكرد ذرت رقم  318در منطقه شیاهرود،پایان نامه كارشناسي ارشد امیر مجاهد عباسبور.
 بررسي بر همكنش اثر فلز سنگین منگنز و تعاما ان با اسید سالیسیلیک بر روي رشد دو برخي فعالیتهیايفیزیولوژیک دو رقم گیاه افتابگردان  ،پایان نامه كارشناسي ارشدمریم ع مقسمي .
 بررسي رابطه همزیستي قارچ هاي میكوریز همراه ریزوسفر پسته در رویشگاه قازانقایه میراوه تپیه و مییزانمقاومت گیاه به سطوح مختلف شوري كلرید سدیم ،پایان نامه كارشناسي ارشد زهرا دست رس
 بررسي تأثیر كودهاي ریز مغذي بر روي شاخص هاي كیفیت گندم نان ،پایان نامه كارشناسي ارشدفرخندهایمان زاده
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 ریزازدیادي گیاه انجبار  polygonum bistorta.Lدر شرایط ، in vitroپایان نامه كارشناسي ارشیدنعیمه كاوسي
 تأثیر روش هاي مختلف استخراج بر كمیت و كیفیت اسانس گیاه هوفاوریقون  ،پایان نامه كارشناسي ارشدمنیره فرهاد پور اصلي زاده
 بررسي اثرات پیش تیمار بذر بر مولفه هاي جوانه زني و رشد گیاهچه ذرت در شرایط تنش شیوري ،پاییاننامه كارشناسي ارشد حسین نجفي نسب .
 اثر كودهاي زیستي بر عملكرد كمي و كیفي گیاه دارویي آویشین بیاغي در شیرایط گلخانیه ( Thymus ، )vulgaris Lپایان نامه كارشناسي ارشدمرجان محمودي
 بررسي تأثیر اسموپرایمینگ بر روي جوانه زني و اجزاء عملكرد گیاه گلرنگ ،پایان نامه كارشناسي ارشد دنیاغفاري
 بررسي اثر محلول پاشي اسید سالسیلیک و سیلیكات سدیم بر كاهش سرماي بهاره درختان پسته از طرییقنشت یوني  ،پایان نامه كارشناسي ارشد محبوبه اسماعیلي .
 بكارگیري پوشش خوراكي و ضد میكروبي ژل آلوئه ورا در جلوگیري از رشد سویه هاي توكسین زاي قیارچآسپرژیلوس بر روي مغز پسته .پایان نامه كارشناسي ارشد مائده جاهد ارمغاني.
 بررسي اثرات عصاره آبي بخشیهاي هیوایي گییاه  Momordica charantiaبیر فاكتورهیاي چربیيخون(HDLو  -LDLتري گلیسیرید وگلسترول) وآنزیم هاي كبدي  . .....پایان نامه كارشناسي ارشد حسین
حامدي نسب.
 بررسي اثر تنش شوري و كلشي سین بر خاصیت آنتي اكسیدان و محتوي فنول گیاه گا راعیي در شیرایطكشت درون شیشه اي .پایان نامه كارشناسي ارشد سید حبیب اهلل محسني آهنگركالیي.
 مقایسه سطح سرمي تروپونین  Tبا حساسیت باال واسید سییالیک در بیمیاران دییابتي نیوع دوم مبیتال بیهآترواسكلروزیس و بیماران دیابتي بدون آترواسكلروزیس .پایان نامه كارشناسي ارشد سارا اسفندیاري.
 بررسي خویشاوندي تعدادي از مهمترین ارقام و ژنوتی هاي برتر گردو استان سیمنان بیه وسییله نشیانگرملكولي .RAPDپایان نامه كارشناسي ارشد گا بابا بنائیان سفید.
 بررسي اثر تنش خشكي بر میزان فنول و خاصیت آنتي اكسیداني گیاه بومادران در محیط كشت بافت .پایاننامه كارشناسي ارشد عادله نوري.
 بیوسنتز نانوذره نقره به وسیله عصاره بذر گیاه بادرشبویه و بررسي اثر نانو ذره نقیره بیر برخیي پارامترهیايفیزیولوژیک وبیوشیمیایي گیاه بادرشبویه .پایان نامه دكتري تخصصي زهرا حقیقي پاک.
مشاوره پايان نامه:
 بررسي اثر استنشاقي اسپري فلفا  OSمشتق شده از  Hot cayenne pepperبر روي رفتارهاي شبهاضطرابي (ترس) بر رت هاي نر بالغ  .پایان نامه كارشناسي ارشد منصوره بهمئي نژاد .
 بررسي اثرات غلظت هاي مختلف سدیم كلرید ،بر كشت بافت بنفشه آفریقایي  .پایان نامه كارشناسي ارشدزهره توكلي نژاد .
 اثرات غلظت هاي مختلف دود موتورهاي دیزلي بر نمو گیاه میخک زینتي در شرایط كشت بیافتي  ،پاییاننامه كارشناسي ارشد سمیرا امیري .
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 بررسي اثرات تنش قطع آب و محلول پاشي سالیسیلیک اسیید بیر روي صیفات مورفوفیزیولوژییک ارقیاممكرچک در شرایط آب و هوایي دامغان پایان نامه كارشناسي ارشد احسان محمدي .
 بررسي اثرات تاریخ كاشت و محلول پاشي اسید هیومیک بر عملكیرد و اجیزاي عملكیرد میاش در منطقیهشاهرود  ،پایان نامه كارشناسي ارشد علي اكبر رضواني
 بررسي اثرات تاریخ كاشت ومحلول پاشي بر عملكیرد و اجیزاي عملكیرد لوبییا چشیم بلبلیي ،پاییان نامیهكارشناسي ارشد عباسعلي نهارداني
 شناسایي قارچ هاي میكوریز آبوسكالر همراه ریشه انگور در منطقه ارومیه  ،پایان نامه كارشناسي ارشد آرزومهدوي بیله سوار
 بررسي اثرات تنش قطع آب در تاریخ هاي مختلف كاشت بر روي صفات زراعي و فیزیولوژیک ارقیام ذرتعلوفه اي در شرایط دامغان  ،پایان نامه كارشناسي ارشد سید نصرت موسوي
 برآورد میزان تحما كالوس هایارقام مختلف پنبه و سنجش فعالییت هیاي آنزیمیي و پیروتئین نسیبت بیهتوكسین قارچ ورتیسیلیوم  ،پایان نامه كارشناسي ارشد خجسته مهدویان
 بررسي اثر كادمویم بر رفتار كروموزوم در تقسیم میتوز و الگوي الكتروفورتییک پیروتئین هیا در گییاه تیاجریزي ،پایان نامه كارشناسي ارشد رعنا نوروزي
 مقایسه اثر تزریق درون بطني مغزي عصاره شاهدانه و دانه اسپند بر میزان قنید خیون و دفیع ادرار در رتهاي نر بالغ  ،پایان نامه كارشناسي ارشد محمدرضا عطایي
 اثرات برهم كنش كلرید سدیم و سلنیوم بر روي برخي از فرآیندهاي فیزیولوژیكي گیاه كلیزا  ،پاییان نامیهكارشناسي ارشد مهین آقا صفري.
 بررسي تنوع ژنتیكي بین شش واریتیه ي بنفشیه آفریقیایي بیا اسیتفاده از میاركر مولكیولي Random ، ...… amplifyپایان نامه كارشناسي ارشد حمیده حیدري نژاد
 اثر غلظت سدیم كلراید بر كشت بافت ونمو گیاه میخک  ،پایان نامه كارشناسي ارشد پریسا حقیقت . اثرات بر هم كنش سرب و اسید آسكوربیک بر روي برخي از فرآیندهاي فیزیولوژیكي گیاه سویا Glycine ، max Lپایان نامه كارشناسي ارشد حسین عصمتي
 تأثیر مصرف خوراكي هسته انگور بر ترشح  ADHو تخلیه ادرار در رت هاي نر بالغ تیمار شده بیا زمایید،پایان نامه كارشناسي ارشد مستوره كوهي
 بررسي تغییرات تكویني گیاه كنجد تحت تیمار شوري  ،پایان نامه كارشناسي ارشد محیا شرف الدین مقایسه اثر تزریق درون بطني مغزي عصاره شاهدانه و دانه اسپند بر میزان قند خون ودفع ادرار در رت هاينر بالغ ،پایان نامه كارشناسي ارشد محمد رضا عطایي.
 شناسایي مولكولي سویه هاي ساركوسیستیس در گوسفند ،بابا ،ایران .پایان نامه كارشناسي ارشید محدثیهخاكسار.
 بررسي میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراكسیداز و سطح سرمي سلنیوم در كودكان مبتال به تب و تشنج درمقایسه با كودكان سالم.پایان نامه كارشناسي ارشد نوشین تقي زادگان.
 بررسي اثر ضد توموري انگا زنده غیرپاتوژن لیشمانیا تارنتولي بیان كننده كموكان  IP-78در مدل موشیيمبتال به سرطان سینه توسط سلول  1T7به روش سینجش آرژینیاز .پاییان نامیه كارشناسیي ارشید یاسیمن
تسلیمي.
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 بررسي تنوع ژنتیک ارقام الله عباسي با استفاده از نشانگر مولكولي  .پاییان نامیه كارشناسیي ارشید مولیوداصالني .
 بررسي و مقایسه ارتباط ویتیامین  Dو  IGF-7در زنیان بیا  BMIبیاال در شیهر اصیفهان .پاییان نامیهكارشناسي ارشد محمد رضا قاسمي.
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