
 

 جدول  مقاالت    منتخب پوستر   سومین کنگره 

 کد مقاله  عنوان مقاله  نتیجه داوری 

 ic-bmpm-1005 اثر قارچ تریکودرما بر رشد و تغذیه گیاهان دارویی  پوستر 

 ic-bmpm-1006   (Pleurotus eryngii) دارویی شاه صدفی-اهمیت تغذیه ای و درمانی قارچ خوراکی پوستر 

 ic-bmpm-1007 عصاره الکلی استخراج شده از گیاهان دارویی و معطر به وسیله تخمیر  پوستر 

 ic-bmpm-1009 اثر ضدباکتری بابونه در ترکیب با نانوذره نقره  پوستر 

    بررسی کمی و کیفی فالونوئیدهای روتین و کوئرستین در میوه گیاه گوجی بری پوستر 

(L.Lycium barbarum)   استفاده از دستگاهباPDA -HPLC   و تعیین مقدار فنول و

 فالونوئید تام عصاره هیدروالکلی آن

ic-bmpm-1010 

 بررسی خواص شیمیایی و آنتی باکتریایی عصاره متانولی قارچ وحشی خوراکی پوستر 

Agaricus bisporus  )منطقه زرنق )استان آذربایجان شرقی، ایران 

ic-bmpm-1011 

اثربخشی فرم خوراکی روغن مصطکی و روغن کنجد بر فاکتورهای التهابی و   پوستر 

 هیستوپاتولوژیک بیماری کولیت اولسروز در مدل حیوانی )رت(

ic-bmpm-1012 

ساخت ریشه سبز و کپسول سازی کیتوزان از نانوذرات اکسید سریم به عنوان یک عامل   پوستر 

 ضد باکتری

ic-bmpm-1013 

 ؛ بخش Teucrium L. (Lamiaceae)محتویات فالونوئیدی و کموتیپ های جنس پوستر 

Polium   از ناحیه زاگرس، ایران 

ic-bmpm-1015 

قارچ های مایکوریزا خصوصیات رشدی، فیزیولوژیکی و محتوای اسانس گیاه ریحان را تغییر  پوستر 

 می دهند 

ic-bmpm-1017 

 ic-bmpm-1018 به اصالح کننده بیوچار تحت تنش کادمیم   ciliatum L) (Ocimumپاسخ گیاه ریحان پوستر 

اثر حذف جوانه انتهایی و فواصل کشت بر بیومس، محتوا و ترکیبات اسانس جعفری  پوستر 

 مکزیکی

ic-bmpm-1019 



ایرانی و ارزیابی فعالیت ضد    Cynomorium songaricumآنالیز فیتوشیمیایی پوستر 

 میکروبی آن

ic-bmpm-1020 

پوستر با اصالحات ارسالی  

 به پروفایل محقق

 ic-bmpm-1023 مطالعه اتنوبوتانی منطقه کهمره سرخی )استان فارس(

 ic-bmpm-1024 در ایران   Capparis spinosaارزیابی ترکیبات فنلی گونه پوستر 

 ic-bmpm-1025 فیزیولوژیکی گیاه آلوئه ورا -بررسی اثر تنش شوری بر ویژگیهای مورفو  پوستر 

 بررسی تأثیر نوع بستر و تنش خشکی بر ویژگی های بیوشیمیایی دانه گل مغربی پوستر 

(Oenothera biennis L.) 

ic-bmpm-1026 

 ic-bmpm-1027 در پس از برداشت ی محصوالت باغبان یرو تیپوشش نانوکمپوز ریتاث پوستر 

هیدروالکلی کبابه چینی روی رده سلول سرطانی  اثر ات ضد تکثیری و آپوپتوزی عصاره  پوستر 

 سینه انسان 

ic-bmpm-1028 

 ic-bmpm-1029 تاثیر نانوکودها بر تغذیه و رشد گیاهان باغی  پوستر 

 ic-bmpm-1030 عصاره میوه کبابه چینی اثر سمیت سلولی روی سلول های سالم دارد  پوستر 

  پوستر 

 کاربردهای بالقوه در صنعت غذا پنیرک: یک گیاه دارویی ارزشمند با 

ic-bmpm-1033 

بهبود رشد و صفات بیوشیمیایی گیاه دارویی سیاه دانه تحت تاثیر کاربرد هیومیک اسید و   پوستر 

 ازتوباکتر 

ic-bmpm-1036 

 ic-bmpm-1038 گیاه شناسی جینکو ، ترکیبات فیتوشیمیایی و اثرات دارویی پوستر 

 ic-bmpm-1039 باکتریایی عصاره مرزه کوهی بر باکتری های بیماری زا و غیر بیماری زابررسی اثر ضد  پوستر 

 ic-bmpm-1040 )تیره علف هفت بند( در ایران  Fallopiaارزیابی ترکیبات پلی فنلی در گونه های پوستر 

در    Pdx1بر متیله شدن انسولین و  Rosa caninaاثر پلی ساکارید استخراج شده از گیاه پوستر 

 رت های دیابتی 

ic-bmpm-1041 

 ic-bmpm-1044 بره موم رفتارهای مشابه اوتیسم ناشی از جدایی مادر در موش صحرایی را بهبود می بخشد  پوستر 

 ic-bmpm-1045 پتانسیل آنتی اکسیدانی گیاه کینوا به عنوان یک غذای عملکردی  پوستر 

 ic-bmpm-1046 گیاه ریحان به تنش خشکی  methyl transferase -chavicol Oپاسخ پروموتر ژن پوستر 



  Euphorbia بررسی اثرات ضدباکتریایی عصاره هگزانی حاصل از دود ریشه پوستر 

helioscopia 

ic-bmpm-1047 

بررسی اثرات همزمان تنش های شوری و گرما بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و رویشی   پوستر 

  (.MenthapiperitaL)دارویی نعناع فلفلیگیاه 

ic-bmpm-1048 

درگیاه دارویی نعناع    C4Hبررسی اثرات همزمان تنش های شوری و گرما بر بیان ژن پوستر 

  (.Menthapiperita L)فلفلی

ic-bmpm-1049 

 ic-bmpm-1051 ایران اثرات ضد میکروبی عصاره متانولی سیانوباکتریوم جدا شده از دریاچه ارومیه  پوستر 

 ic-bmpm-1052 بررسی بیوانفورماتیکی سه آنزیم کلیدی مسیر بیوسنتز فنیل پروپانوئیدها  پوستر 

 ic-bmpm-1053 صنعتی سازی، تجاری سازی و برندسازی گیاهان دارویی با تاکید بر زنجیره ارزش مرکبات  پوستر 

ها و واریته های زراعی  شناسایی مولکولی اکوتیپبررسی سوابق مطالعات تنوع ژنتیکی و  پوستر 

  DNAبا استفاده از نشانگرهای  (.Origanum sp)جنس مرزنجوش

ic-bmpm-1054 

 ic-bmpm-1056 از تاالب بین المللی کانی بارازان   .Chroococcus sp,.اثرات ضد سرطانی عصاره متانولی پوستر 

اسید سالسیلیک بر روی خصوصیات بیوشیمیایی و  مطالعه اثر همزمان پرتو دهی گاما و  پوستر 

  graceum-Trigonella foenum فیزیولوژیکی گیاه شنبلیله

ic-bmpm-1057 

اثرات گیاه دارویی سولفورافان بر عالئم اوتیسمی در موش صحرایی القا شده با اسید   پوستر 

 والپروئیک قبل از تولد

ic-bmpm-1060 

به عنوان یک عامل ضد    Rhazya strictaاستخراج شده از برگ های گیاهارزیابی عصاره  پوستر 

 طیف سنج جرمی -قارچی به وسیله دستگاه کروماتوگرافی گازی

ic-bmpm-1061 

 ic-bmpm-1062 تولید نوشیدنی های بر پایه گیاهان دارویی پوستر 

  یپوستر با اصالحات ارسال

 به پروفایل محقق

 

  6اختالل حافظه در موش صحرایی مدل پارکینسونی ناشی از نانوفیتوزوم سماق 

 هیدروکسی دوپامین را بهبود می بخشد

ic-bmpm-1063 

 ic-bmpm-1064 مروری بر استفاده از ظرفیت گیاهان دارویی در کنترل مقاومت باکتریایی  پوستر 

 ic-bmpm-1065 باکتریایی بررسی ظرفیت استفاده از چندین گونه بومادران در معضل مقاومت  پوستر 

 ic-bmpm-1068 شاهسپران: یک گیاه دارویی فراموش شده در غذا  پوستر 

 ic-bmpm-1069 تاثیرزمان برداشت بر خصوصیات فیتوشیمیایی کارال  پوستر 

 ic-bmpm-1070 تاثیر مراحل رسیدگی درتجمع متابولیت های ثانویه در گیاه دارویی خیار تلخ پوستر 



پوستر با اصالحات ارسالی  

 به پروفایل محقق

بررسی مقایسه ای مقدار ترکیبات فنولی و خاصیت آنتی اکسیدانتی گیاه نپتا در عصاره  

 های هگزان و آبی الکلی 

ic-bmpm-1071 

اثر محافظتی گیاه پنج انگشت بر روی کمبود حافظه ناشی از قرار گرفتن در معرض تولوئن  پوستر 

 در موش ها 

ic-bmpm-1072 

پوستر با اصالحات ارسالی  

 به پروفایل محقق

  اه یگ ییایمیوشیو ب یک یولوژیزیف اتیخصوص یبر برخ دیاس کیگلوتام ی محلول پاش ریتاث

 . یکشت گلخانه ا طی( در شراStevia Rebaudiana) ایاستو

ic-bmpm-1073 

هیدروکسی    -6حرکتی ناشی از بر فعالیت   Nostoc communeارزیابی اثرات عصاره پوستر 

 دوپامین در مدل بیماری پارکینسون 

ic-bmpm-1074 

 ic-bmpm-1075 بررسی اثر مهاری احتمالی گانودرما لوسیدوم بر سویه های بالینی هلیکوباکتر پیلوری  پوستر 

 ic-bmpm-1076 مروری بر گونه های ترافل در ایران پوستر 

 ic-bmpm-1077 گیاهان بومی استان کرمانشاه اثر هیپولیپدمیک برخی از  پوستر 

پوستر با اصالحات ارسال 

 به پروفایل محقق

سرطان سینه تحت تاثیر    MB-MDA-231در رده سلولی 7و  3افزایش فعالیت کاسپاز

  (Prangos crossoptera )عصاره متانولی گیاه جاشیر زاگرسی

ic-bmpm-1078 

 Evaluation of Rosa damascena Mill. Phytochemical Compounds پوستر 

5 Inhibition in Order to Improve -Effect on Phosphodiesterase

Erectile Dysfunction: an in silico study 

ic-bmpm-1079 

 ic-bmpm-1080 بررسی تاثیر برخی گیاهان بومی استان کرمانشاه بر کاهش میزان گلوکز خون  پوستر 

 ic-bmpm-1081 ای از ترکیبات زیست فعال عنوان گنجینه های اندوفیت گیاهان دارویی بهقارچ پوستر 

کوجیک اسید و کاربرد آن در مهار تیروزیناز و جلوگیری از تولید بیش از حد رنگدانه های   پوستر 

 پوستی

ic-bmpm-1082 

 ic-bmpm-1083 بررسی تاثیرات کورکومین در سرطان ها  پوستر 

 ic-bmpm-1084 ها با گیاهان داروییاتنوفارماکولوژی ابزاری نیرومند در درمان بیماری پوستر 

 ic-bmpm-1085 تاثیر ژل آلوئه ورا بر ظرفیت آنتی اکسیدانی میوه زغال اخته طی دوره انبارمانی سرد پوستر 

در   a -TNFبایواکتیو طبیعی برای مهاردهنده از ترکیبات شناسایی نامزدهای نوید پوستر 

  in silicoمتدهای

ic-bmpm-1086 

 ic-bmpm-1087 اثر عصاره پنج انگشت بر سطح پروژسترون در حضور تولوئن در موش سوری ماده پوستر 



و ارزیابی ترکیبات، فعالیت ضد اکسایشی و اثرات  روشهای استخراج روغن ضروری بومادران پوستر 

 میکروبی و دارویی ضد 

ic-bmpm-1088 

 .Effects of different con concentrations of Ziziphus Jujube L پوستر 

(Rosales: Ramnaceae) on Inhibition of breast cancer cell 

proliferation (MCF-7) 

ic-bmpm-1089 

 ic-bmpm-1090 تجزیه اسانس سه گونه چای کوهی برداشت شده از قزوین پوستر 

 ic-bmpm-1091 بررسی ترکیبات فرار مرزه بختیاریکا با استفاده از روش های مختلف  پوستر 

 ic-bmpm-1092 بررسی اتنوبوتابی گیاهان دارویی سنتی شهرستان ابهر ، استان زنجان پوستر 

 ic-bmpm-1093 اردبیل-شهراثر تنش گرمایی روی رشد و تولید مریم گلی رشد یافته در شهرستان مشگین  پوستر 

 ic-bmpm-1094 کپسوله کردن اسانس گیاهان دارویی به منظور افزایش فعالیت ضد قارچی پوستر 

پیش درآمدی بر شکل دهی زنجیره ارزش بادام کوهی با تاکید بر کاربردهای دارویی، غذایی   پوستر 

 و صنعتی آن

ic-bmpm-1096 

 ic-bmpm-1098 بومادران به روش های مختلفتعیین ترکیبات شیمیایی  پوستر 

 ic-bmpm-1099 تاثیر محرک های زیستی در کاهش اثرات سوء تنش خشکی در زیره سبز پوستر 

 ic-bmpm-1100 بررسی روابط صفات زراعی زیره سبز در شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی پوستر 

 GC/MS  ic-bmpm-1101و  HDاستفاده ازبررسی ترکیبات فرار گونه های اویشن با  پوستر 

 ic-bmpm-1102 اثرات آنتی اکسیدانی عصاره های هیدروالکلی گیاهان دارویی سرخارگل و خارمریم  پوستر 

 Evaluation of yield and compatibility of some Iranian garlic پوستر 

(Allium sativum L.) cultivars in Zanjan, Iran 

ic-bmpm-1103 

پوستر با اصالحات ارسالی  

 به پروفایل محقق

آنالیز داکینگ مولکولی ترکیبات ضد سرطان گیاهی و کلروکین با    in silicoمطالعه

 انسانی   Ace2و گیرنده CoV-SARS- 2پروتیین اسپایک

ic-bmpm-1105 

 ic-bmpm-1106 مطالعه خاصیت ضدمیکروبی کیتوزان استخراج شده از قارچ خوراکی کوهی وحشی پوستر 

پوستر با اصالحات ارسالی  

 به پروفایل محقق

مقایسه شاخص های رشدی، مقدار فنل و فالونوئید گیاه دارویی استوبا در شرایط کشت  

 مزرعه و گلخانه در استان زنجان 

ic-bmpm-1107 

 ic-bmpm-1108 بررسی عملکرد و پایداری مواد رنگزای طبیعی بار گذاری شده در نیوزوم در درمان دیابت  پوستر 



 ic-bmpm-1109 مروری بر پژوهش های مبتنی بر متابولیت های ثانویه دارویی در آرتیشو  پوستر 

 ic-bmpm-1110 ویژگی ضدمیکروبی تیمول به عنوان فنول منوترپن اصلی در برخی از گیاهان دارویی  پوستر 

 ic-bmpm-1111 قارچ های کوهی بعنوان منبعی از مواد مغذی  پوستر 

 ic-bmpm-1112 مروری بر ترکیبات فیتوشیمیایی و روش های سنجش آزمایشگاهی آن ها در زعفران  پوستر 

 ic-bmpm-1113 مختلف خشک کردن روی خواص آنتی اکسیدانتی قارچ های خوراکی اثر روشهای  پوستر 

بررسی حفاظتی اثر عصاره ی هیدروالکلی بادرنجبویه در برابر آریتمی ناشی از ایسکمی و   پوستر 

 آسیب قلبی بعد از پنج روز خونرسانی مجدد در موش صحرایی

ic-bmpm-1114 

 ic-bmpm-1117 اسیدهای چرب گونه های وحشی بادام استان کرمانشاه بررسی میزان ترکیب  پوستر 

پوستر با اصالحات ارسالی  

 به پروفایل محقق

 ic-bmpm-1118 های زاگرسهای وحشی بادام در کوهبررسی صفات دیسکریپتوری گونه 

مختلف  بهینه سازی تولید ریشه های موئین در گیاه دارویی پروانش از طریق سویه های  پوستر 

 باکتری آگروباکترویوم رایزوژنز

ic-bmpm-1119 

  Teucrium orientaleشناسایی فالونوئیدهای اختصاصی و تنوع آنها در چهار زیر گونه پوستر 

 از ایران 

ic-bmpm-1120 

 ic-bmpm-1121 (.Crocus sativus L)مروری بر اهمیت و تآثیر کودهای آلی در کشت زعفران  پوستر 

 ic-bmpm-1122 (AGS)اثر آلیسین موجود در عصاره ی سیر بر زنده مانی رده ی سلولی سرطانی معده پوستر 

در رده ی    Bcl2و  BAXبررسی اثر آلیسین موجود در عصاره سیر بر روی بیان ژن پوستر 

 (AGS)سلولی سرطان معده

ic-bmpm-1123 

 The effect of different soil textures on growth and essential oil پوستر 

content of lippia Citriodora 

ic-bmpm-1124 

 Investigation of the relationship between Soil factors and Suaeda پوستر 

aegyptiaca medicinal plant oil 

ic-bmpm-1125 

 different Ecotype and mother corm weight on growth and Effects of پوستر 

yield of saffron 

ic-bmpm-1126 

  یپوستر با اصالحات ارسال

 به پروفایل محقق

  (Echium amoenum)مثل در گیاه دارویی گاوزبان ایرانیافشانی و تولیدسیستم گرده

 های محلی در معرض انقراضجمعیت 

ic-bmpm-1127 

 ic-bmpm-1128  (Nicotiana tabacum L. )القای ریشه مویین در گیاه تنباکو پوستر 



 ic-bmpm-1129 اثرات ضد قارچی عصاره هگزانی دود ریشه فرفیون  پوستر 

 روی رشد و مکانیسم های بیماری زایی  Thymus vulgarisبررسی تاثیر اسانس پوستر 

Fusarium oxysporum 

ic-bmpm-1131 

 ic-bmpm-1132 ارزیابی اثر آنتی اکسیدانی و فعالیت ضدمیکروبی عصاره های گیاه سماق پوستر 

پوستر با اصالحات ارسالی  

 به پروفایل محقق

بررسی تأثیر نوع ریزنمونه و تنظیم کننده های رشد بر کالوس زایی، باززایی غیرمستقیم 

 urpurea)(Echinacea pساقه چه و ریشه زایی گیاه دارویی سرخارگل

ic-bmpm-1134 

 روی رشد و زیست توده ی قارچی Thymus vulgaris بررسی تاثیر اسانس  پوستر 

Rhizoctonia solani 

ic-bmpm-1135 

 foetida)-(Ferula assa  ic-bmpm-1136همراه با بذر آنغوزه  Alternaria alternataاولین گزارش از پوستر 

پوستر با اصالحات ارسالی  

 به پروفایل محقق

 ic-bmpm-1137 غربالگری فیتوشیمیایی،فعالیت آنتی اکسیدانی برگ های گیاه شیر تیغک

 ic-bmpm-1138 ایران -مطالعه الکتروشیمیایی برگ و ریشه, میوه توت سیاه مربوط به منطقه طارم زنجان  پوستر 

a solution to reduce the effects of  Truffle producing orchads : پوستر 

climate change and soil pollution 

ic-bmpm-1139 

 ic-bmpm-1140 تاثیر زردچوبه بر بیماری های پوستی پوستر 

پوستر با اصالحات ارسالی  

 به پروفایل محقق

 ic-bmpm-1142 بابونه بهاری ارزیابی مقایسه ای مهار رادیکال های آزاد در برخی از جمعیت های ایرانی 

اثر تنش خشکی بر روی صفات مرتبط با عملکرد گیاه مریم گلی رشد یافته در شهرستان  پوستر 

 اردبیل -مشگین شهر

ic-bmpm-1146 

پوستر با اصالحات ارسال 

 به پروفایل محقق

عصاره ی پوسته سنتز سبز نانو ذرات فلزی اکسید روی و دی اکسید تیتانیوم با استفاده از 

 داخلی )پارتیشن( گردو 

ic-bmpm-1147 

ارزیابی فعالیت های ضد اکسیدان و ضد میکروبی عصاره های برگ، گل، ساقه و بذر گیاه   پوستر 

 ایکیوم ایتالیکوم 

ic-bmpm-1148 

پوستر با اصالحات ارسالی  

 به پروفایل محقق

 ic-bmpm-1149 تولید خمیردندان های ارگانیک بررسی عملکرد عصاره ی گیاه استویا و زیتون در 

 ic-bmpm-1150 بررسی رفتار الکتروشیمیایی گیاه ثعلب بوسیله ولتمری چرخه ای وموج مربعی پوستر 



 ic-bmpm-1151 اتنوبوتانی و اثر رویشگاه های طبیعی بر خصوصیات گاوزبان ایرانی  پوستر 

 ic-bmpm-1152 گاوزبان ایرانی تحت تأثیر تیمارهای تغذیه ایخصوصیات جوانه زنی و رشدی گیاهچه  پوستر 

اثر تاریخ و روش کاشت و نهاده های بوم سازگار اعمال شده روی پایه مادری بر خصوصیات  پوستر 

 جوانه زنی و رشدی گیاهچه گاوزبان ایرانی

ic-bmpm-1153 

 ic-bmpm-1154 (  Tuberقارچ دنبالن )جنس  ییو غذا ییو ارزش دارو ستیز طیشرا یبررس پوستر 

 ic-bmpm-1155 روند جهانی تحقیقات بر روی گیاهان دارویی  پوستر 

 و فاکتور نکروز تومور   (TAC)بررسی تاثیر تیمول روی سطح سرمی آنتی اکسیدان تام پوستر 

α) -(TNF در موشهای نر چاق نژاد NMRI  

ic-bmpm-1156 

he important medicinal and industrial properties of Calotropis T پوستر 

procera (Aiton) W.T. 

ic-bmpm-1157 

  تاثیر کیتوزان و سالیسیلیک اسید بر تحریک متابولیت های ثانویه در کالوس بابونه المانی پوستر 

Matricaria chamomilla 

ic-bmpm-1158 

 ic-bmpm-1159 (.Taxus baccata L )تاکسول از گیاه سرخدارمروری بر اهمیت تولید  پوستر 

پوستر با اصالحات ارسالی  

 به پروفایل محقق

 ic-bmpm-1161 بررسی میدانی ارتباط شغلی و تحصیلی عطاریهای شهر زنجان 

در ماهی   α TNFو β 1-ILبر بیان ژن های  ( Artemisia dracunculus)اثر ترخون پوستر 

 قزل آال

ic-bmpm-1162 

 ic-bmpm-1163 مقایسه تاثیر مفنامیک اسید و کپسول بابونه بر دیسمنوره اولیه  پوستر 

 ic-bmpm-1165 بررسی خاصیت ضد باکتریایی عصاره ساپونین برعلیه گونه سالمونالی متحرک پوستر 

فرآیند ترمیم  استفاده عصاره گل همیشه بهار در زخم پوشهای هیدروژلی به منظور بهبود  پوستر 

 زخم

ic-bmpm-1167 

نانوالیاف حاوی عصاره گیاهی به عنوان زخم پوش بر پایه پلی کاپروالکتون/کیتوسان/عصاره  پوستر 

 شاه افسر زرد

ic-bmpm-1168 

پوستر با اصالحات ارسالی  

 به پروفایل محقق

  Rhabdosciadium جداسازی و شناسایی مولکولی قارچهای اندوفیت از گیاه اندمیک

aucheri 

ic-bmpm-1169 

با     Capparis spinosa Lرسی حضور فالونوئیدها در اندوفیت های قارچی مرتبط بابر پوستر 

  HPLC استفاده از روش

ic-bmpm-1171 



 ic-bmpm-1172 کشت گیاهان دارویی در گلخانه  پوستر 

زنده بر رشد و فعالیت های آنتی اکسیدانی  تأثیر میدان مغناطیسی به عنوان الیسیتور غیر  پوستر 

  Ganoderma lucidum میسلیوم قارچ

ic-bmpm-1173 

 ic-bmpm-1174 اثر مقایسه ای نانواکسید روی و بالک بر جوانه زنی و شاخص های رشد گیاه زنیان  پوستر 

کشت مطالعه اثر تنش اکسیداتیو و مرگ سلولی ناشی از تیمار نانو اکسید روی در  پوستر 

 سوسپانسیون سلولی تنباکو

ic-bmpm-1175 

با ترکیبات گرده به منظور کشف   19- مطالعه داکینگ مولکولی پزوتئاز اصلی ویروس کووید پوستر 

 منهدم کننده های ضدویروسی 

ic-bmpm-1176 

 ic-bmpm-1177 تاثیر رازیانه بر خونریزی قاعدگی: مرور سیتماتیک و متاآنالیز  پوستر 

 silico study on tyrosinase and its potent inhibitors-inAn  ic-bmpm-1178 پوستر 

 ic-bmpm-1179 باکتریال بررسی داکینگ مولکولی کوجیک اسید گلوکوزید به عنوان ترکیب آنتی پوستر 

بر    Curcuma longaمطالعات بیوانفورماتیک اثر کورکومین گلوکورونید در گیاهان گونه پوستر 

 ژیراز به عنوان عامل ضد میکروبی   DNAمهار

ic-bmpm-1180 

 ic-bmpm-1181 ارزیابی خواص ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی کاکوتی بومی زنجان پوستر 

بررسی اثرات روغن هسته انگور بر سمیت عصبی وغلظت مغزی یون مس به دنبال تماس   پوستر 

 مزمن با مس در رتهای نر بالغ 

ic-bmpm-1183 

  Capparis)   رزیابی تنوع فیتوشیمیایی و فعالیت های آنتی اکسیدانی گیاه داروییا پوستر 

spinosa)   در مراحل مختلف فنولوژیکی 

ic-bmpm-1185 

ثیر کاربرد بیوچار و تلقیح ریشه با وزیکوالر آربوسکوالر میکوریزا روی رشد و عملکرد گیاه  تا پوستر 

 صبر زرد 

ic-bmpm-1186 

  اهانیاستخراج شده از گ یعیطب باتیدر مورد اثرات ترک ریاخ یها شرفتیبر پ  یمرور پوستر 

 ها  نیکوتوکسیما  یآلودگ یکیولوژیبه عنوان عامل کنترل ب ییدارو

ic-bmpm-1189 

 Fatty acid composition of linseed (LINUM USITATISSIMUM L.) پوستر 

used as oils and fibers grown in Turkey 

ic-bmpm-1190 

 


