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 فعالیتهای اجراییردیف

نوع فعالیت اجرائي

-1

جانشین معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-2

معاونت اداری و مالی دانشکده مدیریت و اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-3

عضو شورای پژوهشی مدیریت امور پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-4

عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-5

مدیر گروه دکتری تخصصی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-6

عضو شورای فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-7

مدیر توسعه فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-8

دبیرکارگروه توسعه فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-9

عضوکمیته مصاحبه کننده  Ph.D by researchمراکزتحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-11

عضو شورای مشورتی مسائل و مشکالت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی

-11

دبیر کمیته راه اندازی آزمایشگاه جامع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-12

کارشناس علمی مجالت ذیل International Journal of Preventive Medicine, Iranian
Journal of Parasitology, Journal of Isfahan Medical School, Advanced Biomedical
Research, Journal of Parasitic Disease

-14

جانشین مدیر امور پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-15

عضو انجمن انگل شناسی و جامعه آزمایشگاهیان و بهداشت ایران

-16

عضو هیئت رئیسه انجمن انگل شناسی ایران

-17

عضو شورای پژوهشی تحصیالت تکمیلی دانشکده پزشکی

-18

معاون اجرایی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-19

عضو شورای تدوین راهکارهای اجرایی و نظارت بر دروس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-21

عضو کمیته علمی و کمیته داوری و هیئت رئیسه چند کنگره

-21

عضو مشاور کارگروه امور راه اندازی اتاق پاک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-22

شرکت درجلسات آموزش ویژه مربیان آزمایشگاههای مرجع دانشگاهی تهران

-23

عضو ستاد دائمی هفته پژوهش استانداری اصفهان

-24

عضو شورای آموزشی تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-25

عضوکارگاه آموزشی تضمین کیفیت در آزمایشگاههای انگل شناسی (کنترل کیفی وانگلهای نوپدید)

فهرست مقاالت

-

 تاریخ، نام مجله
رتبه مجله

تعداد و اسامي نویسندگان به ترتیب

عنوان مقاله

ردیف

Journal of Isfahan Medical
School, 2005

Baghaei,
Pestechian,Salehi,Mirmoha
ma sadeghi

IDENTIFICATION OF
TRICHOSTRONGYLUS NEMATODES
BY PCR-RFLP TECHNIQUE IN
ISFAHAN

1

نمایه نوع دو

Journal of Isfahan Medical
School, 2004

Hejazei, Pestechian, Abdi

ISI

Journal of Isfahan
University of Medical
Sciences & Health
Services', Sum, 2003;8(9)

Sirafian, S- Pestechian, NYousefi,H - Kerdegary,M

Feyz Journals 2005

N Pestehchian, M
Baghaei,H.a.Yousefi

Laboratory Diagnosis
J.(Iran). 2003;(27):31-36.
2003;27:31-36

Chadeganipour &
Pestehchian

The mechanisms of immunity against
dermatophytoses,

Baghaei, Pestechian, Alavi

The prevalence of intestinal parasitic
infection among normal and mentally
disabled students in Isfahan

انتشار

Scopus
نمایه نوع دو

Scopus

نمایه نوع یک

)(علمی پژوهشی

)(علمی پژوهشی

ISI

Survey of cestodes in stray dogs of Isfahan

J Res Med Sci, 1999

2

Comparison between the prevalence rate of
the Cryptosporidium Infection in Dialyzed
Patients and General population between
January 2001 and October 2001 in (Alzahra, Shariati and Ali-Asqar Hospital)
Isfahan, Iran
Study on four trichostrongylus species in
isfahan by PCR-RFLP

3

4

5

6

نمایه نوع یک

[PubMed]
[نمایه نوعISI]
یک

[Scopus,
Islamic World
Science
Citation
( نمایهISC)],
نوع دو

Hemodialysis International.
2006;10:375-379 USA

Shiva Seyrafian,Nader
Pestehchian, Maryam
Kerdegari,Hossein Ali
Yousefi, Bahar Bastani

Prevalence rate of cryptoporidium infection
in hemodialysis patients in Iran

7

ARYA Atherosclerosis
Journal, Volume 2(4):180182. 2007

Gholamreza Dashti,
Zeynolabedin Behdadipour,
Parviz Vahedi, Nader
Pestechian

EFFECT OF ASCORBIC ACID ON THE
RIGHT AND LEFT CORONARY
ARTERIES OF MALE RABBITS FED
WITH HIGHCHOLESTEROL DIET

8

Frequency of Entamoeba histolytica and
Entamoeba dispar among patients with
gasterointestinal complaints in Chelgerd
city, southwest of Iran

[ISI,Scopus ,
 نمایهPubMed]
نوع یک

Journal of Research in
Medical Sciences..
2011;18(11):1-5

Nader Pestehchian, Mahnaz
Nazary,Ali
HaghighiMansour
SalehiHosinali Yosefie

[ISI,Scopus ,
 نمایهPubMed]
نوع یک

Iranian J Parasitol : Volume
5 Number 1( pp.47-54
)تهران دانشگاه علوم پزشکی

Hejazi,Tasbihi, Jaafari,
Badiee, Pestechian , Javadi,
Khamesipour

The Role of Liposomal CpG ODN on the
Course of L.major Infection in BALB/ C
Mice

Mehdi Mohtashamipour
,Shervin Ghaffari Hoseini ,
Nader Pestehchian
,Hoseinali Yousefi
,Esmaeel Fallah , Teimour
Hazratian

Intestinal parasitic infections in patients with
Diabetes Mellitus: A case-control study

Farzad Parsa, Behzad
Haghpanah, Nader
Pestechian, Mansor Salehi

Molecular epidemiology of Echinococcus
granulosus strains in domestic herbivores of
Lorestan, Iran

PubMed
jarcm.No3(3),157-63,2015

[Scopus,EMA
 نمایهBASE],
نوع دو

Pub med

[سایرIJBB]
نمایه های بین
المللی

Pub med

Pub med

Jundishapur Journal of
Microbiology.
2011;4(2):123-130

HELMINTHOLOGIA,
52, 3: 293 – 296, 2015

Indian Journal of
Biochemistry &
Biophysics.
2009;46(2):150

Advanced biomedical
research

Advanced biomedical
research

H. KALANI,R. FARIDNIA,N.
PESTECHIAN, M.
A.MOHAGHEGH,F.
MIRZAEI,M. SHARIF,A.
DARYANI

Pub med

10

11

13

14

in Turdus merula in Iran

Nader Pestechian

Differential diagnosis of hookworm and
Trichostrongylus spp. eggs via PCR using ITS -2
sequence

Pestehchian, Rasekh,
Babaei,yousefi

Identification of genotypes of Giardia duodenalis
human isolates in Isfahan, Iran, using polymerase
chain reaction–Restriction Fragment Length
polymorphism

Pestehchian

Molecular identification of Leishmania isolates
obtained from patients suspected as having
cutaneous leishmaniasis referred to reference
laboratories from Yazd province in central Iran

17

The Correlation between Intestinal Parasitic
Infections and Bruxism among 3-6 Year-Old
Children in Isfahan

18

Mirzaie, Eslami, Yosefi

Dent Res J (Isfahan).
2010 Summer-Autumn;
7(2): 51–55

The first report of Morishitium vagum
(Trematoda: Cyclocoelidae)

9

Maryam Haje Norouzali
Tehrani, Nader Pestechian,
Hoseinali Yousefi, Hajar
Sekhavati, Hajar Attarzadeh

15

16

Isolation of Cryptococcus neoformans and other
opportunistic fungi from pigeon droppings

J Res Med Sci. Jan 2013;
18(1): 56–60

Maryam Soltani, Mansour
Bayat, Seyed J. Hashemi,
Mohammadali Zia, Nader
Pestechian

Scopus ,

Applied Medical …, 2011

S Seyrafian, N Pestechian,
N Namdari

Pub med

Journal of HerbMed
Pharmacology

N. Pestechian1, S. Abedi2,
S. Ghanadian3,*, M.
Nateghpour4

Effect of Crocus sativus Stigma (saffron) alone or
in combination with chloroquine on chloroquine
sensitive strain of Plasmodium berghei in mice

Comparative clinical
pathology

Kalani, Hamed,Nader
,Pestehchian

The first report of hematozoa in migratory and
native birds in Isfahan Province, Iran

2013

R Faridnia

Scopus,

Medical Sciences Journal
of Islamic Azad
UniversitVolume 23,
Number 4 and 1 (2014

Ahmad Hosseini Safa,
Nader Pestechian,
Mohammadhasan Tajadini,
Faezeh Mohammadi,
Koroush Cheraghipour ,
Mohammad Rostami Nejad

Evaluation the current status of Hydatid cyst
infection in slaughtered Livestock from Isfahan
province

نمایهScopus
نوع دو

Journal of Isfahan
Medical School, 2012

Pestechian. Rasouli,yosefi

Distribution of Intestinal Worms among Stray
Dogs in Isfahan, Iran

ISI

Prevalence of Parasitic Infections in Iranian
Stable Hemodialysis Patients.

19

20

21

2015

Pub med

J Res Med Sci, 1999

Prevalence of intestinal parasite infection in
elementary school children of Isfahan in 1997

22

23

24

نمایه نوع یکISI

Baghaei, Pestechian, Alavi

نمایه نوع یکISI

Ahmad Hosseini Safa,
Nader Pestechian,
Mohammadhasan Tajadini,
H yousefi, Mohammad
Rostami Nejad

Genetic diversity of Echinococcus granulosus
from center of Iran using Real-Time PCR

26

Badri-Chokame, Kiani,
Faridnia, Mousavi,MehrabiKoshaki H,Pestechian,
Yousofi-Darani

Effect of Toxocara canis and Toxascaris leonina
egg antigens on induction of eosinophilia in
animal model

27

Nader estechian,Hamidullah
Rasekh, Mohammad
Rostami-Nejad, Hossein Ali
Yousofi,Ahmad HosseiniSafa

Molecular identification of Giardia lamblia; is
there any correlation between diarrhea and
genotyping in Iranian population?

28

Pub med

Korean Journal of
Parasitology,2014

Journal of Shahrekord
University of Medical
Sciences
2014 Oct, Nov; 16(4): 9599

Pub med

Gastroenterology and
Hepatology From Bed to
Bench.©2014 RIGLD,
Research Institute for
Gastroenterology and
Liver Diseases

25

Acta Scientiae
Veterinariae, 2014. 42:
1204.

Nader Pestechian, Hamed
Kalani, Roghiyeh Faridnia
& Hosein-Ali Yousefi

Zoonotic Gastrointestinal Nematodes
(Trichostrongylidae)from Sheep and Goat in
Isfahan, Iran

International Journal of
Preventive Medicine, Vol
5, No 12, December, 2014

Nader Pestehchian, Masoud
Etemadifarr, Hossein-Ali
Yousefi, Maryam Chiani,
Neda Aslani, Zahra Nasr

Frequency of Blood-tissue Parasitic Infections in
Patients with Multiple Sclerosis, as Compared to
their Family Members

30

Pub med

J Parasit Disease,28
february 2015

Milad Badri Chookami
,Seyedeh Maryam
Sharafi,Raheleh Rafiei
Sefiddashti ,Rasool Jafari ,
Mehran Bahadoran ,Nader
Pestechian , Hossein
Yousofi Darani

Effect of two hydatid cyst antigens on the growth
of melanoma cancer in C57/black mice

31

Pub med

Journal of Clinical and
Diagnostic Research.
2015 May, Vol-9(5)

Nader Pestehchian, Mahnaz
Nazari, Ali Haghighi,
Mansour Salehi, HoseinAli
Yosefi¸ Naser Khosravi

Prevalence of Intestinal Parasitic Infection
Among Inhabitants and Tribes of Chelgerd, Iran,
2008-2009

Journal of Isfahan
Medical SchoolVol. 32,
No. 281, 2nd Week, June
2014

Milad Badri-Chookami,
Seyedeh Maryam Sharafi,
Raheleh Rafeie,Mehran
Bahadoran MSc, Nader
Pestechian, Hossein
Yousofi-Darani

Effect of Alive Protoscoleces of Hydatid Cyst on
the Growth of Melanoma Cells in Mouse Model

Japanese Journal of
Infectious
Diseases,Vol.13,p.100117,2015

Ahmad Hosseini Safa,
Majid Fasihi
Harandi,Mohammadhasan
Tajaddini
, Mohammad ostami-Nejad,
Mehdi Mohtashami-Pour
, Nader Pestehchian

Pub med
Scopus,

ISI
نمایه نوع یک

نمایهScopus
نوع دو

نمایه نوع یکISI

Koomesh,2015

Mohammad Rostami
Nejad, Seyed Hossein
Hejazi, Mehran
Bahadoran, Nader
Pestehhian,
Mohammad Amin
Pourhoseingholi,
Ahmad Hosseini-Safa,
Amir Sadeghi,
Mohammad Reza Zali

29

32

33

Rapid identification of Echinococcus granulosus
And E. Canadensis using high- resolution melting
(HRM) analysis by focusing on single nucleotide
polymorphism

34

Evaluating the prevalence of
Toxoplasmosis and the level of IL8 in
patients with Celiac disease

35

-

فهرست طرحهای پژوهشی
نام و موضوع طرح

ردیف

-7

مقایسه توليد انبوه تریکوموناس واژیناليس در سه محيط کوپفربرگ دیاموند

-2

مطالعه انگلهای کرمی زئونوزدستگاه گوارش نشخوارکنندگان اهلی منطقه اصفهان

-6

تعيين گونه نماتودهای تریکوسترنژیليد به وسيله شاخصهای فنوتيپی وژنوتيپی

-1

بررسی ارتباط بين عفونت انگلی وبراکسيزم در گودکان6-3سال مهد کودکهای شهر
اصفهان 7611 – 7611

-5

مقایسه توزیع فراوانی الودگی انگلی روده ای در بيماران دیاليزی در بيماران دیاليزی
با گروه کنترل در شهرستان اصفهان در سال تحصيلی 7612 -7611
مقایسه اثر عصاره الکلی و فراکسيونهای زعفران با کلروکين روی پالسمودیوم برگئی

-3

در موش سوری
مقایسه فراوانی نسبی آلودگی دهان به انگل تریکوموناس تناکس و آنتاموباژنژیواليس

-1

در بيماران پریودنتال ودارای لثه سالم مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی اصفهان
در سال 7617
بررسی توزیع فراوانی آلودگی های انگلی روده ای در بيماران مبتال به مولتيپل

-1

اسکلروز و مقایسه با گروه کنترل در استان اصفهان سال 7611

-1

مولکوالر اپيدميولوژی سویه های اکينوکوکوس گرانولوزوس در استان لرستان با
استفاده از روش PCR-RFLP

-71

-77

مقایسه روشهای تشخيص اکسيوریازیس با روش گراهام معمولی و روش گراهام
تغييریافته
تعيين گونه های سارکوسيستيس در گوسفندان ذبح شده در کشتارگاههای شهر
اصفهان با روش PCR_RFLP
برسی شيوع آلودگی با تک یاخته های انگلی روده ای در برخی گروه های پرخطر

-72

در شهر اصفهان در سال 7616

بررسی فراوانی نسبی آلودگی های انگلی روده ای در بيماران مبتال به MSومقایسه

-76

آن با گروه شاهد در استان اصفهان در سال 7611

-71

بررسی فراوانی نسبی آلودگی های انگلی خونی نسجی در بيماران مبتال به
MSومقایسه آن با گروه شاهد در استان اصفهان در سال 7611
-75

بررسی تاثير فراورده های مختلف توکسوپالسما گوندی(سوش)RHدربيان ژن های

-73

اینترلوکين 71واینترفرون گامادر محيط درون تنی
بررسی فراوانی انگلهای روده ای در بيماران مبتال به کوليت اولسراتيو در شهر اصفهان
در سال7617

-

سرپرستی پایان نامه ها

عنوان پایان نامه

کارشناسی
ارشد

دکتری
عمومی
گروه
پزشکی

دوره
تخصصی

PhD

پایان

 -7بررسی آلودگی به انگلهای روده ای در کودکان وکودکان
عقب مانده ذهنی

+

7611

 -2مقایسه فراوانی نسبی آلودگی کریپتوسپوریدیوزیس در

+

17

بيماران دیاليزی شهرستان اصفهان
 -6بررسی آلودگی ليشمانيوز پوستی زئونوز در جوندگان
شمال اصفهان

+

11

 -1مقایسه فراوانی نسبی آلودگی دهان به انگل تریکوموناس
تناکس و آنتاموباژنژیواليس در بيماران پریودنتال ودارای
لثه سالم مزاجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی اصفهان در
سال 7617

+
17

 -5بررسی ارتباط بين عفونت انگلی و براکسيزم در کودکان
 6-3سال مهد کودک های شهر اصفهان

+

 -3مولکوالراپيدميولوژی سویه های اکينوکوکوس
گرانولوزوس در استان لرستان با استفاده از روشPCR-
RFLP

11

+

11

 -1بررسی عيار آنتی بادی اختصاصی  IgGو ميزان مقاومت
القایی در برابر هيداتيدوز در گوسفند پس از ایمن سازی با
آنتی ژنهای دیواره الرو اکينوکوکوس گرانولوزوس

+

11

 -1بررسی تاثير ليپوزوم حاوی سيتوزین فسفات گوانين
اليگودزوکسی نوکلئوتيد ) (CPGODNدر روند بروز
وبهبود ضایعات حاصل از تلقيح  L.maiorزنده در مدل
موشی

+

11

 -1بررسی توزیع فراوانی انگلهای کرمی سگهای ولگرد شهر
اصفهان

+

11

 -71بررسی تهيه و استاندارد کردن آنتی ژن  T.gondiiجهت
آزمون ایمونوفلورسانس غير مستقيم به منظور توليد کيت

+

13

 -77بررسی سستودهای سگهای ولگرد شهر اصفهان در سال 12
17-

+

12

 -72افتراق انتاموبا هيستوليتيکا از انتاموبا دیسپار در نمونه ها ی
مدفوع مراجعه کنندگان با عالیم گوارشی به مرکزبهداشتی
درمانی شهر چلگرد به کمکPCR

+

11

 -76بررسی ژنوتایپ های ژیاردیای انسانی در مبتالیان مراجعه
کننده به چند مرکز بهداشتی درمانی اصفهان به کمک
روش  PCR-RFLPدر سال 7611

+

11

 -71بررسی ژنوتایپ های Leishmania majorجداشده
از افراد مبتال به ليشمانيوز جلدی مراجعه کننده به
آزمایشگاههای رفرانس شهر یزد

+

16

 -75بررسی توزیع فراوانی آلودگی انگلی کریپتوسپوریدیوم در
بيماران مبتال به MSومقایسه آن با گروه شاهد در استان
اصفهان در سال 7611

+

12

 -73بررسی خصوصيات مورفولوژیک و مورفومتریک
پروماستيگوت ایزوله های ليشمانيوز جلدی در اصفهان
بوسيله ميکروسکوپ نيروی اتمی AFM

16

+

 -71بررسی امکان تهيه واکسن بر عليه سوش RH
توکسوپالسماگوندی بوسيله Apoptotic Blebsحاصل
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