
 کیپزش علوم دانشگاه یپزشک یشناس کروبیم قاتیتحق مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فهرست اعضاي هیئت موسس

تمام وقت/نیمه 
 وقت

 نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه علمی

 دکتر امیر پیمانی دکتراي تخصصی باکتري شناسی دانشیار نیمه وقت

 ناصرپور فریوردکتر تقی  دکتراي تخصصی میکرب شناسی استاد نیمه وقت

 دکتر اکبر میرصالحیان دکتراي تخصصی میکرب شناسی استاد نیمه وقت

 دکتر بهزاد بیژنی متخصص عفونی دانشیار تمام وقت

دکتراي تخصصی بهداشت و ایمنی مواد  دانشیار تمام وقت
 غذایی

 دکتر رزاق محمودي

 اصغر کاربرو کارشناس ارشد اپیدمیولوژي مربی تمام وقت

 

 

 

 

 

 



 شوراي پژوهشی

 نام اعضا مرتبه علمی رشته تحصیلی

 معصومه اصالنی مهر دانشیار دکتراي تخصصی میکروب شناسی

 بهزاد بیژنی دانشیار متخصص بیماري هاي عفونی

 علیزاده  صفرعلی استادیار دکتراي تخصصی میکروب شناسی

 فرشاد فروغی مقدم استادیار دکتراي تخصصی ایمنی شناسی

 فائزه محمدي استادیار تخصصی قارچ شناسیدکتراي 

 ایمنی و بهداشت دکتراي تخصصی 
 مواد غذایی

 رزاق محمودي دانشیار

 سید محمود امین مرعشی استادیار دکتراي تخصصی میکروب شناسی

 الهام حاجی علیلو استادیار دکتراي تخصصی انگل شناسی

نیکخواهیفرهاد  استادیار دکتراي تخصصی باکتري شناسی  

دکتراي  تخصصی انفورماتیک 
 پزشکی

 امیر جوادي استادیار



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتراي  تخصصی زیست فناوري 
 پزشکی

 علیرضا فراست استادیار

 و گوارش يهايماریب تخصص فوق
 نیبالغ کبد

اریاستاد یمیصم رسول   

اریاستاد یپزشک ينانوفناور یتخصص يدکترا يزدی احمدپور نیحس   



 

 

 

 کارشناسان شاغل در مرکز

 نام اعضا مرتبه علمی رشته تحصیلی

 خدیجه آذر هوش کارشناس ارشد کارشناس ارشد میکروب شناسی

دکتراي تخصصی باکتري شناسی 
 پزشکی

 سمانه روحی دکتراي تخصصی پژوهشی

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 1398 سال در افتهی خاتمه و مصوب يها طرح عنوان و تعداد

مدت زمان  تاریخ شروع تاریخ تصویب اعضاي طرح ناظر طرح همکاران /مجریان نام طرح ردیف
 انجام طرح

 مدت تمدید

 1398سال 
 ساکارومایسز پروبیوتیک مخمر اثرات 1

 هايژن بیان بر بوالردي واریته سرویزیه
 هايژن بیان و ompA و sodA حدت

IL8، NF-kB سلولی رده در Caco-2 
 غذازاد پاتوژن باکتري به شده آلوده

 ساکازاکی انتروباکتر

مجري: دکتر رزاق 
 محمودي

 
  نامه پایان: طرح نوع

 ارشد دانشجوي
14003730 

دکتر صفر علی 
 علیزاده 

 پیمان همکاران:
 قجربیگی، امیر

 اهللا پیمانی، نعمت
 غیبی، شقایق

دیبازر،  پیشخوان
اللهیاري،  سمانه
 بین پاك بابک

 در حال اجرا ماه 18 2/9/98 13/8/98

 هاپلوتایپی شبکه آنالیز و ژنوتایپینگ 2
 در گرانولوزوس اکینوکوکوس هاي ایزوله

 دامی و انسانی هیداتید هاي کیست
 قزوین استان

 حاجی الهام مجري: دکتر
 علیلو

  نامه پایان: طرح نوع
 ارشد دانشجوي

14003918 

دکتر پیمان 
 حیدریان

 سعید :همکاران
 مجید عربلو، دکتر

هرندي،  فصیحی
 صحنه مهرزاد دکتر

 سرایی، دکترعلیرضا
 محمدزاده، مرتضی

 جوهکل قنبري
 

 در حال اجرا ماه  12 16/1/98 12/12/98



بررسی اپیدمیولوژیک توکسوکارا در  3
میزبان نهایی (سگ) و نمونه هاي 
محیطی در شهر تاکستان و شناسایی 

 مولکولی ایزوله ها

پیمان  مجري: دکتر
 حیدریان

  نامه پایان: طرح نوع
 ارشد دانشجوي

14004075 
 

دکتر صفر علی  
 علیزاده

مهرزاد  همکاران:
سرائی صحنه 
سرایی، امیر جوادي، 

 سحر رحمانی

 در حال اجرا ماه 24 25/12/98  12/12/98

 بر شده تهیه فاژي کوکتل اثر 4
 چند به مقاوم آئروژینوزاي سودوموناس

 درمانی اثر و in vitro در MDRدارو 
 از ناشی سوختگی زخم عفونت در آن
 حیوانی مدل در باکتري این

سید محمود  دکتر: مجري
 امین مرعشی

  نامه پایان: طرح نوع
 دکترا دانشجوي

14004182 

دکتر معصومه 
 اصالنی مهر

 فرهاد :همکاران
نیکخواهی، امیر 
جوادي، عباس 
عالمی، دکتر 
حامدي، غالم 

 حسین شهبازي

12/12/98  16/1/99  در حال اجرا ماه  24 

 رینوسینوزیت به ابتال همزمانی بررسی 5
 با میانی گوش هاي عفونت و مزمن

 پیلوري هلیکوباکتر گوارشی هاي عفونت
 و مند نظام مرور یک بیماران؛ در

 فراتحلیل

 سمانه روحی دکتر: مجري
 کارمندي: طرح نوع

14004165 

 محمد دکتر
 مهدي

 میرهاشمی

 امیر :همکاران
 رسول  پیمانی،

 افرا  صمیمی،
 پناهی حسین

 دست در  بررسی دست در
 بررسی

 دست در
 بررسی

 در حال اجرا

 گیرنده هاي ژن مورفیسم پلی بررسی 6
 و D (FokI، TaqI، ApaI ویتامین
BsmI) سل به حساسیت با آن ارتباط و 

-2020( جهان جمعیت در ریوي
 فراتحلیل و مند نظام مرور یک): 2010

 روحی سمانه دکتر: مجري
 کارمندي: طرح نوع

14004167 

دکتر محمد 
مهدي 

 میرهاشمی

امیر  همکاران:
 پیمانی 

بررسی دست در  دست در 
 بررسی

 دست در
 بررسی

 در حال اجرا

 آنتی تنی برون اثر ارزیابی و ساخت 7
 نانوذرات بیوفیلم آنتی و باکتریال
 هاي ایزوله روي کیتوزان و نقره کونژوگه

 به مقاوم  بومانی آسینتوباکتر بالینی
 کارباپنم

دکتر معصومه : مجري
 اصالنی مهر 

 هیئت علمی: طرح نوع
14004180 

دکتر صفرعلی 
 علیزاده

 اشرف همکاران:
 مفرد بخشی

کاشانی، امیر 
پیمانی، علی نظري، 
حسین احمد پور 
 یزدي، امیر جوادي 

12/12/98  25/12/98  در حال اجرا ماه 24 



 در باکتریوفاژي کوکتل ارزیابی و تهیه 8
 توسط شده ایجاد پنومونی  درمان

 به مقاوم توکا اکسی و پنومونیه کلبسیال
 Multidrug( دارو چند

Resistance) موش در 

فرهاد  دکتر: مجري
 نیکخواهی

 هیئت علمی: طرح نوع
14004191 

دکتر صفر علی 
 علیزاده

سارا   همکاران:
رحیمی، امیر 
جوادي، فاطمه 

 غیاض، سمیرا امره

12/12/98  25/12/98  در حال اجرا ماه  24 

 و HWP1 هاي ژن بیان میزان بررسی 9
SAP6 کاندیدا بیوفیلم کمپلکس در 

 و قبل موتانس استرپتوکوك و آلبیکنس
-Real تکنیک با فارنزول تاثیر از بعد

time PCR 

فائزه زه  دکتر: مجري
 محمدي

 علمی هیئت: طرح نوع
 14004202 

دکتر پیمان 
 حیدریان

 دکتر همکاران:
علیزاده،  صفرعلی

 جوادي امیر دکتر

12/12/98  16/1/99  در حال اجرا ماه  18 

 هاي برنامه متاآنالیز و مرورسیستماتیک 10
 هاي سگ جمعیت مدیریت و کنترل
 ولگرد

الهام حاجب علیلو : مجري
 فصیحی مجید و دکتر
 هرندي

 علمی هیئت: طرح نوع
 14004199 

لیال   :همکاران بررسی دست در
نامدار، سعیده 

 شمس الدینی

بررسی دست در  دست در 
 بررسی

در دست 
 بررسی 

 در دست بررسی

ثبت کیست هیداتیک استان قزوین بر  11
اساس ثبت ملی کیست هیداتیک تهیه 

 شده در دانشگاه عوم پزشکی کرمان 

مجري: علیرضا محمد زاده، 
مهرزاد سرائی صحنه 

سرائی، اردشیر علیزاده،  
 نجاري رضا شهریور،  حمید

 علمی هیئت: طرح نوع
 14003572 

دکتر محمد 
 مهدي امام جمعه  

 امین همکاران:
 ملکی عفت یزدانی،

 غالمی، شهرزاد فرد،
 نسائی،¬علی زهرا

 بهاره اسدي، زینب
 فرجام، نیک عبد
 نسیم جوادي، امیر

 صفدر شمس،
 کریمی،

 منیرالسادات
 فامیل بهناز میرزاده،
 فاطمه ستاریان،
 راد سمیعی

25/9/98  30/10/98  در حال اجرا ماه  16 



 در دهانی کاندیدیازیس فراوانی بررسی 12
 دیابتی غیر و دیابتی اورمیک مبتالیان

 به کننده مراجعه همودیالیز درمان تحت
 سال در بوعلی بیمارستان دیالیز مرکز

98-1397 

 دکتر فائزه محمدي : مجري
 هیئت-پایان نامه : طرح نوع

 علمی
 14004220 

دکتر پیمان 
 حیدریان

 زهراهمکاران: 
 سیاح، ملیحه

چرخچیان، 
 منیرالسادات

 میرزاده

12/12/98  16/1/99  در حال اجرا ماه  12 

 

 2019 سالفارسی  شده چاپ مقاالت

  نام مجله نام نویسندگان عنوان مقاله ردیف
H-

Index 

 
Quartile 

 
IF 

 
Indexed in 

 

 مقاومت یمولکول یبررس 1
 عوامل به نسبت

 در کنندهیعفونضد
 نتوباکتریاس يهازولهیا

 از شدهيآورجمع یبومان
 شهر يهامارستانیب

 )1396( نیقزو

 ،یتیهدا کشاورز سمانه
 نرگس ،يشاپور رضا
 ، یپورزرشک اله بیحب

 ریام  ،يگورد یب رضا
 یمانیپ

مجله علمی 
دانشگاه 

علوم 
پزشکی 
 قزوین 

- - - DOAJ 

 

 

 

 



 

 

 2019 سال یسیانگل شده چاپ مقاالت

نام  عنوان مقاله ردیف
 نویسندگان

  نام مجله
H-

Index 

 
Quartile 

 
IF 

 
Indexed in 

 

 
1 

The Effects of 
Probiotic 

Formulation 
Pretreatment 
(Lactobacillus 

helveticus R0052 
and 

Bifidobacterium 
longum R0175) on a 
Lipopolysaccharide 

Rat Model 

 امیر پیمانی
(نویسنده 

 سوم)

Journal of the 
American 
College of 
Nutrition  

Volume 38, 
2019 - Issue 3 

 

 
110 

 
Q2 
 
 

2.08 ISI, Scopus, PubMed, Embase 

2 Extraction and 
characterisation of 
Brucella abortus 

strain RB51 rough 
lipopolysaccharide 

 امیر پیمانی
(نویسنده 
 مسئول)

Bulgarian 
Journal of 
Veterinary 
Medicine 

22(2), 2019. pp. 
152-162 

 
7 

 
Q3 
 

- Scopus 

https://www.tandfonline.com/toc/uacn20/current
https://www.tandfonline.com/toc/uacn20/current
https://www.tandfonline.com/toc/uacn20/current
https://www.tandfonline.com/toc/uacn20/current
https://www.tandfonline.com/toc/uacn20/38/3
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=0731-5724
https://www.scopus.com/sourceid/29976
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/?term=0731-5724%5bISSN%5d
https://www.embase.com/search?sb=y&search_query='07315724':is
http://rsf.research.ac.ir/Index.php?itemId=966
http://rsf.research.ac.ir/Index.php?itemId=966
http://rsf.research.ac.ir/Index.php?itemId=966
http://rsf.research.ac.ir/Index.php?itemId=966


 
3 

 
Synthesis, 

characterization 
and antibacterial 

activity of 
imidazole-

functionalized 
Ag/MIL-101(Cr) 

 امیر پیمانی
(نویسنده 

 چهارم)

Journal of 
Porous 

Materials. 2019 
26(6), pp. 1721-

1729 

 
48 

 
Q2 
 

 
1.9 

ISI 
Scopus 

 

4  
Probiotic mixture of 

Lactobacillus 
helveticus R0052 

and 
Bifidobacterium 
longum R0175 

attenuates 
hippocampal 

apoptosis induced 
by 

lipopolysaccharide 
in rats 

 امیر پیمانی
(نویسنده 

 پنجم)

Int 
Microbiol. 2019 
Sep;22(3):317-

323. 

 
59 

 
Q4 

 
1,2 

ISI, Scopus, PubMed 

 
5 

Identification of 
microorganisms in 

persistent/secondary 
endodontic 

infections with 
respect to clinical 
and radiographic 
findings: bacterial 

culture and 
molecular detection 

سید محمود 
امین 

 مرعشی
(افیلیشن 

 دوم)

IRAN. J. 
MICROBIOL. 

Volume 11 
Number 2 

(April 2019) 
120-128 

 
20 

 
Q3 
 
 

 ISI (ESCI), Scopus, PubMed, 
Embase 

http://rsf.research.ac.ir/Index.php?itemId=9467
http://rsf.research.ac.ir/Index.php?itemId=9467
http://rsf.research.ac.ir/Index.php?itemId=9467
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30810993
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30810993
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30810993
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30810993
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1139-6709
https://www.scopus.com/sourceid/19762
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/?term=1139-6709%5bISSN%5d


6 Evaluation of 
Multiplex-PCR for 

Simultaneous 
Identification of 

Salmonella 
enteritidis, Shigella 

flexneri, and 
Escherichia coli 

O157: H7 in Poultry 

سید محمود 
امین 

 مرعشی
(نویسنده 
 مسئول)

Infection 
Epidemiology 

and 
Microbiology, 

2019;5(3):13-18 

 DOAJشی، علمی پژوه - - -

7 The role of 
transferrin receptor 
in the Helicobacter 

pylori pathogenesis; 
L-ferritin as a novel 

marker for 
intestinal 

metaplasia 

 امیر پیمانی
(نویسنده 
 مسئول)

Microb 
Pathog. 2019 
Jan;126:157-

164. 

64 Q3 2.5 ISI, Scopus, PubMed, Embase 

ISI, Scopus, PubMed, Embase 0.735 Q4 22 Iran J 
Parasitol: 

Vol. 14, No. 
4, Oct-Dec 

2019, pp.534-
541 

صفر علی 
 علیزاده

(نویسنده 
 چهارم)

Investigation of 
Giardia intestinalis 
Genotypes among 
the Food Handlers 

of Qazvin, Iran 

8 

ISI, Scopus, Embase 0.269 Q4 9 Ankara Üniv 
Vet Fak 

Derg, 67, 65-
71, 2020 

الهام حاجی 
 علیلو

(نویسنده 
 مسئول)

Prevalence and 
phylogenetic 
analysis of 

gastrointestinal 
helminths 

(Nematoda: 
Trichostrongylidae) 

in ruminant 
livestock of 

northwest Iran 

9 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30391537
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30391537
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30391537
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30391537
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=0882-4010
https://www.scopus.com/sourceid/22941
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/?term=0882-4010%5bISSN%5d
https://www.embase.com/search?sb=y&search_query='08824010':is
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1735-7020
https://www.scopus.com/sourceid/17700156309
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/?term=1735-7020%5bISSN%5d
https://www.embase.com/search?sb=y&search_query='17357020':is
http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=JCR&SrcApp=JCR&DestApp=JCR&KeyRecord=1735-7020
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1300-0861
https://www.scopus.com/sourceid/12300154717
https://www.embase.com/search?sb=y&search_query='13000861':is
http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=JCR&SrcApp=JCR&DestApp=JCR&KeyRecord=1300-0861


 
10 

Comparison of 
real‐time PCR 
and cultural 
method for 
detection of 

bacterial load in 
pasteurized milk 

رزاق 
محمودي 
(نویسنده 
 مسئول)

Journal of Food 
Safety. 

Volume39, Issue3 
June 2019 

e12624 
 

 
37 

 
Q3 
 
 

1.66 ISI, Scopus, PubMed, Embase 

11 The Effect of 
Seasonal 

Variation on the 
Chemical and 

Microbial Quality 
of Raw Milk 

Samples Used in 
Qazvin, Iran 

رزاق 
محمودي 
(نویسنده 
 مسئول)

Journal of 
Chemical Health 
Risks Volume 9, 
Issue 2, Spring 
2019, Page 157-

165 

-  
- 

- Scopus 

 
12 

 
Antibacterial and 

antioxidant 
properties of 

colorant 
extracted from 
red onion skin 

رزاق 
محمودي 
(نویسنده 
 مسئول)

Journal of 
Porous Materials 
 Volume 9, Issue 
3, Summer 2019, 

Page 235-243 

- - - Scopus 
 

13 Synergistic 
antibacterial 

effects of 
methanolic 

extract of Melissa 
officinalis L. and 
Mouthwash Vi-

one on 
Streptococcus 
mutant and 

سمانه 
 روحی

(نویسنده 
 سوم)

Int J BioMed 
Public Health. 

2019; 2(4):57-60 

- - - Chemical Abstract 
Embase 
EBSCO 

Doaj 
Hinari 

http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0149-6085
http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0149-6085
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/17454565/2019/39/3
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=0731-5724
https://www.scopus.com/sourceid/29976
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/?term=0731-5724%5bISSN%5d
https://www.embase.com/search?sb=y&search_query='07315724':is
http://www.jchr.org/issue_1132790_1133033_.html
http://www.jchr.org/issue_1132790_1133033_.html
http://rsf.research.ac.ir/Index.php?itemId=9467
http://rsf.research.ac.ir/Index.php?itemId=9467
http://www.jchr.org/issue_1132790_1133410_.html
http://www.jchr.org/issue_1132790_1133410_.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5363687/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5363687/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5363687/


Streptococcus 
sanguinis. 

 
14 

Antibiotic 
resistance pattern 
and assessment of 
Temorina gene in 
clinical strains of 

extended-
spectrum beta-
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