
 

 نتایج  ارزیابی   مقاالت 

 کد مقاله  عنوان مقاله  نتیجه داوری 

 پوستر 

بر کاهش    (Urginea maritime) عنصل ازیپ   یعصاره الکل ریتاث یبررس

 ی و مفصل  یعضالن  یدردها

ic-bmpm-1001 

 پوستر 

  یوبرس یراز یش شنیآو  اهیگ  یشده از عصاره آب  هیسبز نانو ذرات نقره ته سنتز

 ی گرم مثبت و گرم منف  یهایباکتر ینانو ذرات بر رو نیا ییایخواص ضد باکتر

ic-bmpm-1002 

 پوستر 

 هیو ته یکوه  یو قارچها ییدارو  اهانی گ ییپهپاد در شناسا  یاز فناور استفاده

 آنها  ی بانک اطالعات

ic-bmpm-1003 

 ic-bmpm-1004 کالوس  یمختلف در پاسخ به القا  یاه یگ  یهاگونه واکنش پوستر 

 پوستر 
کمپوست و اوره بر    یورم تروپالس،یسوپرن ن،یتروکسین  یمصرف کودها اثر

  (Mentha aquatica)ینعناع آب  یی دارو اه یگ ی فیو ک  یعملکرد کم

ic-bmpm-1005 

 رانی نسخ

شاهدانه:   یوتکنولوژ یو ب کیژنت یدر کشت بافت، مهندس  ها دگاهیو د هاشرفتیپ 

 مهم   ییدارو اه یگ کی

ic-bmpm-1006 

 ic-bmpm-1007 آن در صنعت غذا یو کاربرد ها زابیس ییدارو اهیخواص گ یبررس پوستر 

 ic-bmpm-1008 در صنعت غذا (Calendula officinalis) بهار شهیهم یی دارو اهیگ تیاهم پوستر 

 ic-bmpm-1009 پروانش در صنعت غذا  ییدارو  اهیگ یبر کاربرد ها یا مقدمه پوستر 

 پوستر 

  یژگیو یبررو  (SMC)یدکمه ا یپرورش قارچ خوراک  یپسماند سالنها ریتاث

  (.Matricaria recutita L)یبابونه آلمان ییدارو  اهیگ  یفیو ک یکم  یها

ic-bmpm-1010 

مشروط به   پوستر پذیرش

 اصالحات

در    ییدارو اهیگ نیا یکیولوژیزیف  یهامرزه بر پاسخ یبذرها نگیمیاثر پرا یبررس

 یمواجه با تنش شور

ic-bmpm-1011 

 پوستر 

در دو   دهایفالونوئ وسنتزیب ریدر مس لیدخ منتخب یژنها یمولکول یبررس

 سبز  ۀریز پیاکوت

ic-bmpm-1012 

در   دهای فالونوئ  وسنتزی ب  ر ی در مس لی منتخب دخ یژن ها یکی وانفورمات ی ب  ۀ مطالع پوستر 
 سبز  ۀری ز

ic-bmpm-1013 

 پوستر 

  اهیبر عملکرد و اسانس گ میو پتاس تروژنین یمصرف کودها ریتأث یبررس

 (.Rosmarinus officinalis L)  یرزمار

ic-bmpm-1014 

 پوستر 

 مختلف آوندول یاندام ها ییرشد بر باز زا یکننده ها  میتنظ اثر

(Smyrnium cordifolium)ی ا شهیدرون ش طیدر شرا 

ic-bmpm-1015 

 پوستر 

  بیدرختان با ترک یانار با استفاده از محلول پاش وهیم ی دگیعارضه ترک کاهش

 یآل یکود

ic-bmpm-1016 



 پوستر 

تنش    طیکشت در شرا یبذر برا یسازدر آماده  ماریتشیفن پ  یریکارگبه

 داریپا یکشاورز یدر راستا یستیرزیغ 

ic-bmpm-1017 

 ic-bmpm-1018 فردمحور ی در پزشک ییدارو اهانیبوم گ ستیلزوم توجه به ز پوستر 

 ic-bmpm-1020 یی دارو اهانیدر گ تیائیدرکاهش تنش قل دیاس کی لیسیاثرات سال پوستر 

 ic-bmpm-1021 ییدارو اهانیدر گ تیائیدرکاهش تنش قل کیومیه دیکاربرد اس اثرات پوستر 

 پوستر 

: نسونیپارک  یماریدر برابر ب نیژن نیو نار  نیژ نینار یمحافظت عصب اثرات

 عمل  سمیمکان

ic-bmpm-1022 

 ic-bmpm-1023 یدر دامپزشک روسیضد و  یی دارو اهانیگ رامون یپ   نینو یها افتهیبر  یمرور پوستر 

 پوستر 
  یشهر یهرز در بالنگو ی بر علف ها ییایمیو کنترل ش یتیریمد یروش ها اثر

 )قَرَه زَرَک(

ic-bmpm-1024 

 پوستر 

  ی دیفالونوئ ، یفنل باتیبر ترک کیدجاسمونیو اس کیل یسیدسالیاثرات اس یبررس

 طیدر شرا ( Stevia rebaudiana Bertoni) ایاستو یدانیاکسیآنت تیو فعال

 ی اشه یدرون ش

ic-bmpm-1025 

 پوستر 
بر  ییصحرا چکینانوذرات نقره سنتز شده عصاره گل و برگ پ  اثر

 ی کل ایاورئوس و اشرش لوکوکوسیاستاف

ic-bmpm-1026 

 ic-bmpm-1027 انی ب  نی ری ش اهی رشد گ ی بر القا یانوباکتری س حی تلق ری تاث  پوستر 

 ic-bmpm-1028 در متاورس   ییدارو اهانی و گ  یمحصوالت کشاورز یاحتمال یندهی آ پوستر 

مشروط به   پوسترپذیرش 

 اصالحات

گیاهان  اثرات گلوتامیک اسید و آسپارتیک اسید در کاهش تنش سرب در 

 دارویی

 

ic-bmpm-1029 

مشروط به   پوستر پذیرش

 اصالحات

  یبر رو لیگل بنفشه و زنجب نگ،سرخارگل،ینسیج اهانیاثر عصاره گ یبررس

 یوانیو مدل ح ی شگاهیآزما طیدر شرا یاکالیاشرش یباکتر

ic-bmpm-1030 

 نیپرول زانیو مa ،bلیکلروف زانیبر م دیاس  کیاثر آسکورب یبرس پوستر 

 یتحت تنش شور  Salicornia persica AKHANIاهیگ

ic-bmpm-1031 

 پوستر 
و    Perilla frutescens اهی سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره گ

 آن ها  یکیولوژیب تیفعال یابیارز

ic-bmpm-1032 

 پوستر 
 نر یدر موش سور  یدرد یب یعشقه بر رو اه یاثر عصارۀ برگ گ یبررس

(mice) نیبه روش تست فرمال 

ic-bmpm-1033 

 پوستر 
 یبر جوانه زن یو تنش شور نگیمیدروپرایه  نگ،یمیاسموپرا یمارهایت یبررس

 بهار شهیگل هم کیولوژیزیو ف کی مورفولوژ اتیخصوص یبذر و برخ

ic-bmpm-1034 

 پوستر 
 Camellia)  یچا ی کیسومات ییزا نیبر جن D-2,4هورمون  ریتاث

sinenesis.L) 

ic-bmpm-1035  

 پوستر 

 نیپرول زانیو مa ،bلیکلروف  زانیبر م تراتین  میاثر پتاس یبرس

 ی تحت تنش شور Salicornia persica AKHANIاهیگ

ic-bmpm-1036 



 Lepiota metulispora: An imperative source of some ی راننسخ

secondary metabolites, antibacterial and antioxidant agents 
ic-bmpm-1037 

 Improvement the Nutritional Value of Edible-Medicinal پوستر 

Mushroom Pleurotus ostreatus with Natural Enrichment of 

Vitamins 

ic-bmpm-1038 

 Improvement the Biosynthesis and Production of Dietary ی راننسخ

Fibers, Chitin and Polysaccharides in Edible-Medicinal 

Mushroom Pleurotus ostreatus with the Properties of 

Natural Functional Food and Dietary Supplement 

ic-bmpm-1039 

 ic-bmpm-1040 ی.: مقاله مرورCurcuma longa L ییخواص دارو پوستر 

مشروط به  پوسترپذیرش 

 اصالحات

 .: مقاله مروریBacopa Monnieri Lخواص دارویی 

 

ic-bmpm-1041 

جنت   یالقیی یزعفران در منطقه  یفیو ک یدر عملکرد کم  ازیپ   یاندازه  ریتأث پوستر 

 ( Corocus sativusرودبار )

ic-bmpm-1042 

مشروط به  پوسترپذیرش 

 اصالحات

  یدانیاکس یآنت  یدفاع  ستمیآن بر س ریمس و تاث یی پاال اه یگ  تیقابل یبررس

 Chrysanthemum indicum) یگل داوود اه یدر گ  یمیآنز ریو غ  یمیآنز

L.) 

ic-bmpm-1043 

مشروط به  پوسترپذیرش 

 اصالحات

  اهیمونوترپن ها در گ یوسنتزیب ریمس یژن ها انینقره برب ونی یستوریال ریتاث

  officinalis)(Salviaیگل  میمر

ic-bmpm-1044 

و نقش موثر  یکشاورز یهاستمیاکوس یالزمه بقا یستیتنوع ز تیو تقو حفظ پوستر 

 هیاورم اچهیدر یایآنها  در اح

ic-bmpm-1045 

 تیهالوف اه یگ  یمیآنز یدانیاکس یآنت  یدفاع ستمیبر س یتنش شور اثر پوستر 

 (Salicornia persica) کایپرس ایکورنیسال

ic-bmpm-1046 

حاج   یالقیی یزعفران در منطقه  یفیو ک یدر عملکرد کم ازیپ   یاندازه  ریتاث پوستر 

 بابل )مازندران( یموس خیش

ic-bmpm-1047 

 ic-bmpm-1048 آن ییو ارزش غذا یمارچوبه با تمرکز بر خواص درمان  اهیبر گ یمرور پوستر 

 ic-bmpm-1051 ی اه یگ یانتقال ژن به سلول ها  یبرا دبخشی: نانوحامل نوی کربن یها نانولوله پوستر 

و   دیاس کیلیسیسال یستیز ریغ  یتورهایسیتوسط ال یفنل یمحتوا دیتول یالقا پوستر 

  Salvia officinaliseیگل  می مر اهینقره در گ تراتین

ic-bmpm-1052 

 ic-bmpm-1053 ی در درمان عفونت ادرار ج یبار اه یگ یاصل بیاثر ترک یبررس پوستر 

  ییزا نیبر جن نینتیو ک نینوپوریآم  لیبنز د،یاس کیاست نینفتال ریتاث پوستر 

  (Hyoscyamus niger)بنگ دانه اهیگ ییو باززا یکیسومات

ic-bmpm-1054 

 ic-bmpm-1056 نیمور ی اهیگ بیبا ترک FGFبرهمکنش رسپتور  یبررس پوستر 

 ic-bmpm-1057 معطر  ی بنفشه ها یو  اثرات درمان یی دارو یها تیبر ظرف یمرور پوستر 

مشروط به   پوسترپذیرش 

 اصالحات

  یبر رو لیسرخارگل، گل بنفشه و زنجب نگ،یجنس اهانیاثر عصاره گ یبررس

 یوانیو مدل ح  یشگاهیآزما طیاورئوس در شرا لوکوکوسیاستاف یباکتر

ic-bmpm-1059 



 Morphological, Chemical and Antioxidant properties of پوستر 

Dracocephalum moldavica L.: A review 
ic-bmpm-1060 

  یرده سلول سرطان ریوضد تکث یکروب ی، ضد م  یدانیاکس ی آنت یتهایفعال یبررس پوستر 

 چوچاق اه یعصاره  گ

ic-bmpm-1061 

علف چشمه جمع   ییدارو  اهیگ  یاستفاده از عصاره آب سنتز سبز نانوذرات آهن با  پوستر 

 شده از شهرستان مراغه  یآور

ic-bmpm-1062 

مشروط به  پوسترپذیرش 

 اصالحات

 ic-bmpm-1063 یی دارو اهانیآن در کشف گ تیو اهم یاه یگ ومیهربار

 پوستر 
  یبر رو لیسرخارگل، گل بنفشه و زنجب نگ،ینسیج اهانیاثر عصاره گ یبررس

 یوانیو مدل ح یشگاه یآزما طیفالووس در شرا لوسیقارچ آسپرژ

ic-bmpm-1064 

 پوستر 
(  Falcaria vulgarisپاغازه )  اهیگ یدروالکلی ه ۀعصار ویفراتیاثرات پرول یبررس

 روده و کبد  یسرطان ی سلول یهادر رده

ic-bmpm-1065 

 پوستر 
  انیب نیریش ییدارو اه ینانوذرات مس با استفاده از عصاره گسنتز سبز 

Glycyrrhiza glabrais 

ic-bmpm-1066 

 پوستر 
در    Saturjia mutica  بر عملکرد سه  مرزه گونه هیاثر تراکم و تغذ یبررس

 یشرق  جانیاستان آذربا مید طیشرا

ic-bmpm-1067 

 in silico ic-bmpm-1068به روش  جهیبار اهیگ الزیداست ستونیه یمهار تیخاص یبررس پوستر 

( در استان Ferula gummosa) جهیبار یی دارو  اهیگ یکیمطالعه آت اکولوژ پوستر 

 یخراسان شمال

ic-bmpm-1069 

( در استان خراسان Ferula gummosa) جهیبار یی دارو اهیگ یمطالعه مولکول پوستر 

 یشمال

ic-bmpm-1070 

ژن  انیعصاره در ب نیا ریو تاث یرزمار اه یعصاره گ ی ضد قارچ تیخاص یبررس پوستر 

AFL1  فالوس با روش  لوسیدر قارچ آسپرژReal Time-PCR 

ic-bmpm-1073 

 رانی نسخ
گاوزبان   اهچهیگ هیو رشد اول یزنجوانه  راتییبر تغ نگیمیاثر هالوپرا یبررس

 یی اروپا

ic-bmpm-1074 

 ic-bmpm-1075 در استان لرستان (.Nigella sativa L) دانه اهیامکان کشت بهاره س یبررس پوستر 

 پوستر 
 Curcuma longa )زردچوبه یالکل درویعصاره ه  یضد قارچ ریتاث یبررس

L.)  فالووس  لوسیبر قارچ آسپرژ 

ic-bmpm-1076 

 Foeniculum Vulgare M   ic-bmpm-1077.در نییمو شهیر یالقا پوستر 

 پوستر 

و   یبر سازگار زومیو وزن ر N.P.K یمختلف کود ها ریاثرات مقاد یبررس

 .(Zingiber officinal) لیزنجب اه یگ ی فیو ک  یعملکرد کم

ic-bmpm-1078 

 پوستر 
 Nepeta) مفراح اهیاز گ تیاندوف یهای باکتر یمولکول یی و شناسا یجداساز

Crispa) 

ic-bmpm-1080 

مشروط به  پوسترپذیرش 

 اصالحات

Meristem Culture Studies on the Tree of the Miraculous 

Plant Moringa Peregrina (Forssk.) 

ic-bmpm-1081 



 پوستر 

  اه یکشت گ ی شهرستان بروجرد برا یزراع  یخاک اراض اتیخصوص یبرخ یبررس

 GIS زعفران با استفاده از

ic-bmpm-1082 

 پوستر 
THE VOLATILE CONSTITUENTS ANALYSIS OF 

Parietaria officinalis l FROM IRA 

ic-bmpm-1083 

قارچ   یبر رو  انی ب نیریش اهیجدا شده از گ یقارچ یها تیاثر اندوف یبررس پوستر 

Candida glabrata ی شگاهیآزما  طیدر شرا 

ic-bmpm-1084 

بررسی  نظری خاصیت انتی اکسیدانی کاتچین چای سبز با نظریه تابعیت   پوستر 

 چگالی 

 

ic-bmpm-1085 

 Salvia) یلوله ا ی گل م یمر ییدارو  اهیگ ی کیاداف یها  یژگیو یبررس پوستر 

macrosiphonدر مناطق مختلف استان هرمزگان ) 

ic-bmpm-1086 

 Salvia) یلوله ا ی گل  میمر یی دارو اهیاسانس گ  یکم اتیخصوص یبررس پوستر 

macrosiphon) استان فارس یعیطب یها   شگاهیدر رو 

ic-bmpm-1087 

در موش   یمثل  دیاندام تول بیبر آس ( Matricaria recutita) پودر بابونه ریتاث پوستر 

 ی ابتی نر د ییصحرا یها

ic-bmpm-1088 

 ic-bmpm-1089 ییدارو اهانیگ یبهره ور  شیمدرن در اصالح و افزا یها یتکنولوژ کاربرد پوستر 

  پوستر 
Isolation, sequencing and bioinformatics studies of the 

promoter of germacrine D synthase gene in basil 

ic-bmpm-1090 

مشروط به  پوسترپذیرش 

 اصالحات

 ic-bmpm-1091 لیزنجب ییگلخانه ا دیکشت بر تول طیاندازه گلدان ونوع مح اثر

 ic-bmpm-1092 لیزنجب اهیعوامل موثر از کاشت تا برداشت گ  یابیو ارز یبررس پوستر 

 The influence of extraction methods on the essential oil پوستر 

Prangos ferulacea content and the chemical composition of 

(L.) Lindl 

ic-bmpm-1093 

مشروط به  پوسترپذیرش 

 اصالحات

Investigating the medicinal and phytochemical properties 

of three endemic species "Nectaroscordum Tripedale 

(Trautv.) grossh , Ornithogalum narbonenese L. and 

Pimpinella anthriscoides" in Kermanshah province 

ic-bmpm-1094 

 ic-bmpm-1095 (Withania coagulans) ربادیپن  ییدارو اهی در گ نییمو شهیالقاء کالوس و ر ی راننسخ

 تیضدسرطان تاکسول )متابول یدارو دیتول  یهاو روش خچهیبر تار یمرور پوستر 

  in vitroو   in vivo( بصورتیاهیگ هیثانو

ic-bmpm-1096 

 یرانیا شنیآو اهیعصاره گ باتیبر ترک کلیو ن ومیکادم نیتنش فلزات سنگ اثر پوستر 
(Thymus persicus) 

ic-bmpm-1097 

مشروط به  پوسترپذیرش 

 اصالحات

In silico analysis of the predicted protein sequence of 

linalool synthase as a key enzyme in the biosynthesis of 

linalool compound in Mentha citrata 

ic-bmpm-1098 



 نیپروتئ زانیو م دانیاکس یآنت ی ها میآنز  یبرخ تیبر فعال یتنش خشک اثر پوستر 

 (.Thymus vulgaris L) شنیآو اهی محلول در گ یها

ic-bmpm-1099 

و درصد تلفات در جوجه   یبر وزن بدن  (.Urtica dioica L) گزنه  اهیپودر گ اثر پوستر 

 مزمن  یی تحت چالش استرس گرما یگوشت یها

ic-bmpm-1100 

بر وزن ارگان ها در   (.Urtica dioica L) گزنه اه یگ یمکمل خوراک ریتاث پوستر 

 ان،ینیعالمه حس  دهیمزمن س ییتحت چالش استرس گرما یگوشت یجوجه ها

 ی فراهان  یدیرسعیمهراد م دیس

ic-bmpm-1101 

 A comparative study on the essential oil composition and پوستر 

antibacterial activities of different organs of wild growing  

Paeonia wendelboi Ruksans  from Iran 

ic-bmpm-1102 

مربوط به جوانه و   یهایژگیو آب در بهبود و ها نیآمیبا پل  ماریتشیپ  راتیتاث پوستر 

 شنیآو اهچهیگ

ic-bmpm-1104 

در مراحل   ( Crocus sativus L )زعفران هیثانو  یها تیمتابول یبررس پوستر 

 کیارگان ط یرشد در شرا یکیولوژیمختلف ب

ic-bmpm-1105 

 یباکتر کی هیعل  ییدارو اهیگ کیاز  یوسنتزینانوذرات نقره ب  یکشی باکتر اثرات پوستر 

 Acinetobacter baumannii مقاوم به چند دارو

ic-bmpm-1106 

و   (.Cuminum cyminum L) سبز رهیاسانس ز یدانتیاکس یاثر آنت یبررس پوستر 

  (.Thymus vulgaris L)شنیآو

ic-bmpm-1107 

 یبالنگو ییایمیوشیمحرک رشد بر صفات ب یها یبذر با باکتر ماریت  شیپ  ریتأث سخنرانی 

 یتحت تنش خشک یدر مرحله جوانه زن (Lallemantia royleana) یرازیش

ic-bmpm-1108 

 ییدنا شیآو دازیپراکس دروژنیو ه دازیآسکوربات پراکس زانیم راتییتغ پوستر 

(Thymus daenensis Celak) طیمختلف در شرا ی هابا کاربرد قارچ 

 یمتفاوت رطوبت

ic-bmpm-1109 

 Thymus) ییدنا شیدر آو  دیو کارتنوئ a , b لیساقه و کلروف یبلند راتییتغ سخنرانی 

daenensis Celak) یمتفاوت رطوبت طیمختلف در شرا یهابا کاربرد قارچ 

ic-bmpm-1110 

 Nigella  اهی نانوذرات نقره با استفاده از عصاره برگ گ یست ی ز ون ی فرموالس پوستر 
arvensis یدر برابر باکتر ی فعال ست ی ز  تی با قابل Klebsiella pneumonia 

ic-bmpm-1111 

مشروط به  پوسترپذیرش 

 اصالحات

 ic-bmpm-1112 کپک سبز مرکبات  یماری در کنترل ب  پتوس ی اسانس و عصاره اکال ییکارا

در عصاره   یت ی آهن سه ظرف ی ای کل به روش اح یدان ی اکس یآنت  تی ظرف یاب ی ارز پوستر 
 ی کنگر خوراک  ییدارو اهی استخراج شده از گ یها

ic-bmpm-1113 

  وه ی در منطقه بم با استفاده از ش داری قابل کشت پا   ییدارو اهانی گ یبند ت ی اولو پوستر 
 اره ی چند مع ی ری گ می تصم یها

ic-bmpm-1114 

 ic-bmpm-1115  (.Artemisia L)درمنه ی داروئ اهیعصاره شش گونه از گ یائیمیتوشیف یبررس پوستر 

نقاط ضعف و قوت آنها   ،ی داروئ اهانیموجود درحوزه گ یبر استانداردها یمرور پوستر 

 ینعناع فلفل  اه یبر استاندارد گ هیبا تک

ic-bmpm-1116 



مختلف دو   ی در اندام ها هیثانو یها تیو متابول نتازیس موننیژن ل انیب یبررس پوستر 

 زوفا  ی اهیگونه گ

ic-bmpm-1117 

مختلف  یاستانها  یسا، براجنس پونه یمناسب زراع  یهااز گونه یبرخ  یمعرف سخنرانی 

 کشور 

ic-bmpm-1118 

  یسالمت کردیبا رو کیونیسبز ب یدر معمار یی دارو اهانیگ یکاربردها ضرورت پوستر 

 جامعه

ic-bmpm-1119 

 یتهای متابول یعامل بالقوه درالقا   Serendipita indica ستیقارچ همز پوستر 

 یی دارو اهانیمختلف در گ

ic-bmpm-1120 

مختلف  یمارها یبه ت Nepeta pogonosperma اهیگ یفیو ک ی واکنش کم پوستر 

 یاهیتغذ

ic-bmpm-1121 

  یساو پونه  (NepetadenudateBenth) انیعر یسادو گونه پونه واکنش پوستر 

 ی البرز 

ic-bmpm-1122 

 ic-bmpm-1123 ی گل محمد یکیولوژیزیو ف یک یبر خواص مرفولوژ تینانوزئول اثر پوستر 

 Echinacea سرخارگل ییدارو اه یگ یدانیاکس یآنت تیاسانس و فعال راتییتغ پوستر 

purpurea L. هیمختلف تغذ یمارهایدر پاسخ به ت 

ic-bmpm-1124 

 ic-bmpm-1125 )دماوند(  م ید طیزوفا در شرا یی دارو اهیو عملکرد گ  دیتول یاقتصاد برآورد پوستر 

و   یبر سازگار نیو اکس نیبرلیج یمختلف هورمون ها ریاثرات مقاد یبررس پوستر 

 (Zingiber officinale) لیزنجب اه یگ  یفیو ک یکم اتیخصوص

ic-bmpm-1126 

 effect of different irrigation regimes on the number of The پوستر 

flowering branches of peppermint under different light 

intensities 

ic-bmpm-1127 

 ic-bmpm-1129 اه یو عملکرد دانه گندم س یکیولوژیزیصفات ف یبر برخ یتنش شور ریتأث یابیارز پوستر 

 ic-bmpm-1130 جهیبار یی دارو اهیو بازار گ  دیتول یها رهیزنج یبررس پوستر 

 ic-bmpm-1131 ییرایو گون کت  انیب نیریش اه یگ  یابیبازار لیتحل سخنرانی 

سنتز شده با استفاده از عصاره   ومینانوذرات سلن ی دانیاکس یآنت تیفعال یابیارز پوستر 

برداشت  Polylophium involucratum (Pall.) Boiss.  رهیگاوز  اهیدانه گ

 ران یا -شده از رامسر

ic-bmpm-1132 

  یسنتز شده برا ویب  یسیبر نانوذرات آهن پارامغناط یساخت نانوحامل مبتن پوستر 

 اهداف انتقال ژن

ic-bmpm-1133 

خاص   یاطالعات  یها  گاهیپا یو کاربرد کالن داده ها و راه انداز جادیا ضرورت سخنرانی 

  OMICSیها   افتیره هیبر پا  ییدارو  اهانیگ

ic-bmpm-1134 

 ,CannOMICS: integrated omics approaches to put cannabis پوستر 

cannabinoids and terpens data at work 
ic-bmpm-1135 

 ic-bmpm-1136 و حفاظت دها ی: تهدییدارو  اهانیگ پوستر 

 خرفه ییدارو  اهی گ هیثانو یها تیبر متابول یستیرزیغ   یتنش ها ریتأث پوستر 

(.Portulaca oleracea L) میاقل رییتغ کردیبا رو 

ic-bmpm-1137 



 هیبادرنجبو  اهی گ یدروالکلی عصاره ه  یضد سرطان ییاثرات هم افزا یبررس پوستر 

(Melissa officinalis)  یو نانوذره گرافن بر رده سلول سرطانHela  

ic-bmpm-1138 

شده   ماریت Hela یدر  سلول سرطان bcl-2 و  bax یهاژن  انیب یالگو یبررس پوستر 

و نانوذره   (Melissa officinalis) هیبادرنجبو  اهی گ یدروالکلیبا عصاره ه

 گرافن

ic-bmpm-1139 

)مطالعه    انی خانواده نعناع  اهانیموثره گ باتیترک دیشدت نور در تول یابیارز پوستر 

 ( یمورد

ic-bmpm-1140 

 ic-bmpm-1141 ی کاسن یزنجوانه  یهاشاخص یبر برخ نیمختلف فلزات سنگ یهاغلظت ریتأث پوستر 

 ستمیدر س  یکاسن اهیگ یصفات مورفولوژ یبرخ  یسرب رو تراتیاثر ن یبررس پوستر 

 هواکشت 

ic-bmpm-1142 

  تیاندوف یها تنوع قارچ یو بررس یو مولکول یکیمورفولوژ یی شناسا ،یجداساز پوستر 

  (Capparis spinosa)کَبَر  اهیگ

ic-bmpm-1143 

  یسا( و پونهNepeta denudate Benth)   انیعر یساواکنش دو گونه پونه پوستر 

بذر و   یده ( به سرماNepeta crassifolia Boiss &amp; Buhse) یالبرز 

 تراکم کاشت 

ic-bmpm-1144 

مشروط به  پوسترپذیرش 

 اصالحات

 ic-bmpm-1145 آهن یبر رو نیکاتچ یضد خوردگ تیخاص یبررس

 ic-bmpm-1147 آهن یبر رو نیکاتچ یضد خوردگ تیخاص یبررس پوستر

در    19  دیدر مواجهه با کو  یی دارو اهانیبر گ  یمبتن  یفولکلور درمان یبررس پوستر

 الن یزنجان و گ یاستانها

ic-bmpm-1148 

-Ferula assa)  آنغوزه یی دارو اهیگ  یقارچ خوراک ییو شناسا یبررس پوستر

foetida) 

ic-bmpm-1150 

 یکیولوژیزیف ی هابر پاسخ دیاس کیلیسیبذر مرزه با سال نگیمیاثر پرا یبررس پوستر

 یها تحت تنش شوردانهال

ic-bmpm-1151 

  یسالمت کردیبا رو کیونیسبز ب یدر معمار یی دارو اهانیگ یکاربردها ضرورت پوستر

 جامعه

ic-bmpm-1152 

 ic-bmpm-1153 یی دارو اهانیآن در کشف گ تیو اهم یاه یگ ومیهربار پوستر

از   یری شگیدر پ  Egfr میدر مهار آنز نیکوئرست  ینقش مهارکنندگ یبررس پوستر

 سرطان 

ic-bmpm-1154 

  یی دارو اهانیدرکاهش تنش سرب در گ دیاس کیو آسپارت دیاس کیگلوتام اثرات پوستر

آن  یشده و اکنون اصالحات مورد نظر بر رو یداور 1029مقاله قبال با کد  نی)ا

 اعمال شده است(

ic-bmpm-1155 

 ic-bmpm-1156 لیزنجب ییگلخانه ا دیکشت بر تول طیاندازه گلدان ونوع مح اثر پوستر

 ic-bmpm-1157 و جهان رانیدر ا یی دارو اهانیگ اقتصاد ی سخران 

 ic-bmpm-1158 ی کاسن یزنجوانه  یهاشاخص یبر برخ نیمختلف فلزات سنگ  یهارغلظتیتأث پوستر



 

 

 ic-bmpm-1159 .( در استان لرستان Nigella sativa L) دانه اهیامکان کشت بهاره س یبررس پوستر

  اهیهرز مزارع گ  یعلف ها یکنترل انتخاب یمختلف برا یعلف کش ها یبررس پوستر

 (Coriandrum sativum) زیگشن ییدارو

ic-bmpm-1161 

علف    یکنترل انتخاب یبرا یشیو پس رو یش یرو شیپ   یعلف کش ها یابیارز پوستر

 ( Trigonella foenum-graecum) لهیشنبل ییدارو  اهیهرز مزرعه گ  یها

ic-bmpm-1162 


