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کنفرانس های ملی و بین المللی
سال

محل

عنوان کنفرانس

عنوان پژوهش

2014

Tehran- 12 th International
Congress of
Iran
Immunology & Allergy
of Iran

Impact of thyroid dysfunction
on airway responsiveness in
the Guinea-pig in vitro

2013

Tabriz- 21 th International
Iranian Congress of
Iran
Physiology and
Pharmacology

Investigation on therapeutic
effects of Nano-Zinc particles
in sub acute Cadmium
intoxication in rat

2013

Tabriz- 21 th International
Iranian Congress of
Iran
Physiology and
Pharmacology

Anti-angiogenesis activity of
ethanolic extract of artemisia
siberia in chicken embryo

2013

Tehran- The second
International Congress
Iran
of Immunology Asthma
and Allergy

Effects of hyperthyroidism on
cell infiltration and protein
leakage in the bronchoalveolar
lavage fluid in an allergic
animal model

2511

-شیراز
ایران

2512

-سمنان
ایران

مقایسه رهیافت های جراحی و دارودرمانی دومین کنگره ملی بهداشت و
بیماری های اسب
در سندروم ناویکوالر
دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی
دامپزشکی

 تیروکسین و-مطالعه اثرات ناشی از تجویز ال
 درجه حرارت و وزن،متیمازول بر غده تیروئید
بدن در خوکچه هندی

شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

بررسی اثر تجویز تک دوز و طوالنی مدت مرفین
بر قند خون و انسولین

TehranIran

1 nd International Congress
of Veterinary Pharmacology

اثر زایالزین بر رفتارهای منتخب در موش سوری
و مقایسه آن با اپوییدها

2008

TehranIran

1 nd International Congress Chlorpromazine: Evidence for
of Veterinary Pharmacology analgesia

2008

TehranIran

1 nd International Congress Ketamine induces despair behavior
of Veterinary Pharmacology in the mouse

2531

 ایران-تهران

2008

*مقاالت چاپ شده

سال انتشار

شماره
صفحه

عنوان مجله

عنوان مقاله

2013

1-5

Journal of
Bioscienes

Allometric scaling relationship
between frequency of intestinal
contraction and body size in
rodents and rabbits

2013

341-348

Journal of
Veterinary
Research

The level of differentiation and
function of the enteric nervous
system in the chicken embryo

2511

31-16

2511

26-25

فصلنامه تخصصی
کیمیافام

علل شکست شیمی درمانی ضد باکتریایی

2512

33-33

فصلنامه تخصصی
کیمیافام

رهنمودهای مصرف بالینی داروهای ضد
میکروب

2512

1-23

فصلنامه تخصصی
کیمیافام

تداخالت دارویی و مصرف همزمان آنتی
بیوتیک ها

2012

واکنش های نامطلوب دارویی در حیوانات دامپزشکی
کوچک

1398-1402 World Applied
Sciences Journal

Effects of experimental thyroid
dysfunction on the reactivity of
isolated tracheal smooth muscle in
the guinea pig

*کتابهای چاپ شده

ناشر

سال انتشار

عنوان

پرتو واقعه

2511

فارماکولوژی درمانگاهی دام های کوچک
جلد اول

انتشارات دانشگاه تهران

2531

فارماکولوژی درمانگاهی دام های کوچک
جلد دوم

انتشارات دانشگاه تهران

2531

انتشارات نوربخش

2533

انتشارات دانشگاه تهران

2531

طب حیوانات آزمایشگاهی :اصول و
روش ها

فارماکولوژی دامپزشکی مرک
اطالعات دارویی دامپزشکی

*طرحهای انجام شده

عنوان طرح
مطالعه اثر اختالالت عملکردی تیروئید
بر هیستوپاتولوژی مجاری هوایی در
مدل حیوانی آلرژیک

محل اجرا

سال اتمام طرح

دانشگاه سمنان

در حال اجرا

