گروه گیاهان دارویی
نام ونام خانوادگی دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ دفاع

شیدا امینی

مطالعه اثر عناصر روی و بور بر روی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی کدوی پوست کاغذی( )cucurbitu pepo Lدر شرایط کرمانشاه

دکتر محمد گردکانه

نسرین افتخاری نسب

زمستان 93

باقر شهبازی

اثر رژیم های مختلف آبیاری بر خصوصیات رویشی و میزان اسانس آویشن باغی

دکتر ناصر کریمی

دکتر معصومه خان احمدی

بهمن 93

اعظم جعفری

بررسی القا کالوس و کشت سوسپانسیون سلولی به منظور تولید متابولیت های ثانویه در گیاه دارویی پونه()Mentha pulegium

دکتر دانیال کهریزی

مهندس محسن منصوری

بهمن 93

طهمورث کرمی

بررسی تاثیرنوع بسترکشت وگودها ی ریز مغذی آهن و روی بر کمیت و کیفیت آلوئه ورا

دکترعیسی ارجی

معصومه خان احمدی -مهندس کیومرث صیادیان

دی 93

لیال فرضیائی

بررسی برخی پیامد های اگرو فیزیولوژی،عملکردی و فیتوشیمیایی تغذیه با کودهای شیمیایی،ورمی کمپوست و نانو زیستی روی گیاه دارویی نعنا فلفلی

دکتر عیسی ارجی-دکتر علی عزیزی

دکتر راضیه رستمی

اسفند 93

داریوش زارعی

اثر سازمان های مختلف تغذیه ای (بیولوژیک،شیمیایی،تلفیقی)وهرس ساقه بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی کدوی پوست کاغذی()cucurbita pepo Lدر شرایط کرمانشاه

دکتر قباد شعبانی

دکتر علی اکبر آبادی

بهار 94

جمال مجیدی

بررسی اثر تراکم و عمق کشت بر عملکرد کالله و قسمت های رویشی زعفران در منطقه ماهیدشت کرمانشاه

دکتر محمد گردکانه

مهندس فریدون رضایی

خرداد 94

فاطمه محمدی

بررسی اثر سطوح مختلف کود های شیمیایی و بیولوژیک بر خصوصیات رویشی و میزان اسانس گیاه دارویی ریحان()ocimum basilicum

دکتر عیسی ارجی-دکتر علی عزیزی

مهندس سهیال شهریاری-مهندس فاطمه نورکی

تیر 94

فاطمه اسماعیلی

بررسی القا کالوس و اثر گلوتامین بر رشد کمی و کیفی و میزان تغییر بیان ژن های درگیر در مسیر بیوسنتز گلیکوزیدهای استویا()Stevia rebaudiana Bertoni

دکتر دانیال کهریزی

دکتر غالمرضا بهرامی-مهندس محسن منصوری

تیر 94

الما نعمتی
لیال عالی زاده

بررسی اثر تیمار های جیبرلیک اسید و سرمادهی بر ششکستن خواب بذر هشت گونه گیاه دارویی
بررسی و مقایسه خصوصیات مورفولوژی،فنولوژی و عملکرد اسانس ده اکوتیپ گل محمدی()Rosa damascene Millدر شرایط دیم در شهرستان خرم آباد

دکتر محمد گردکانه
دکتر عیسی ارجی-دکتر علی عزیزی

مهندس حمید شریفی حشمت آباد
مهندس رضا کریمیان-دکتر کریم خادمی

شهریور 94
مهر 94

زاهد حاجی میرزایی

تأثیر تنش خشکی و بتا آمینوبوتیریک اسید بر برخی از صفات فیزیولوژیک و مور فولوژیک گیاه دارویی ریحان()ocimum Basilicum L

دکتر تیمور جوادی-دکتر محمد گردکانه

مهندس رضا بهمنی

بهمن 94

عذرا یزدی

بررسی نسبت و رویش های مختلف استفاده از کود بیولوژیک نیتروکسین در تلفیق با کود شیمیایی نیتروژن بر روی عملکرد و اسانس گیاه مرزه درشمال خوزستان

دکتر شیما عالیی

مهندس حسن روحانی

اسفند 94

رسول محمدنیا

تأثیر دور آبیاری و سیلیسیم بر رشد،عملکرد،میزان اسانس و خواص آنتی اکسیدانی ریحان()ocimum Basilicum L

دکتر عبدالحسین رضایی نژاد

دکتر صحبت بهرامی نژاد

شهریور 95

سامان قلندری

اثر غلظت های مختالف اسانس اکالیپتوس و رزماری بر عمر ماندگاری گل شاخه بریده ژربرا

دکتر عیسی ارجی-دکتر علی عزیزی

دکتر محمد گردکانه

مهر 95

فرانک نوخاصی

بررسی اثر مقادیر مختلف نمک()NaClبر میزان استویوساید و ریبودیوساید Aگیاه استویا()Stevia rebaudiana Bertoniدر شرایط کشت بافت

دکتر دانیال کهریزی

فرشاد فالح -متین قاهری

پاییز 95

منیر انصاف

فرموالسیون و تهیه شامپوی گیاهی از گیاه شیرین بیان و بومادران

دکتر معصومه خان احمدی-دکتر شهال میرزایی

-

بهمن 95

کوثر فرهادی صدر

مطالعه اثر زمان کاشت و تراکم بوته بر عملکرد کمی و میزان اسانس بابونه آلمانی()Matricaria recutita Lدر شمال خوزستان

دکتر عیسی ارجی-دکتر علی عزیزی

دکتر محمد برزگری

اسفند 95

احسان امینی

اثرات کاربرد اسید هیومیک به صورت خاکی و محلول پاشی بر خواص کمی و کیفی زعفرانGrocus Sativus L

دکتر محمد گردکانه

دکتر معصومه خان احمدی

تیر96

الهام حیدری

بررسی اثر سالیسیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیکی،فیزیولوژی و عملکر اسانس گیاه دارویی مرزه( )satureia hortrnsis Lتحت تنش شوری

دکتر رحمت اله غالمی

دکتر معصومه خان احمدی

شهریور 96

پیمان یاری

بررسی اثر پالسمای سرد بر بار میکروبی و ماده مؤثر گیاهان دارویی زعفران و شیرین بیان

دکتر معصومه خان احمدی-دکتر خیراله یاری

دکتر احمد تاجه میری

شهریور 96

زهرا رضیئی

تأثیر اقلیم بر خصوصیات کمی و کیفی دانه و روغن گیاه دارویی-روغنی کاملینا( )Camelina sativaدر شرایط دیم کشور

دکتر دانیال کهریزی

دکتر حسین رستمی احمدوندی

شهریور 96

صبریه محمدی

تاثیرسطوح مختلف ورمی کمپوست ومحلول پاشی آهن بررشد و عملکرد گیاه دارویی ریحان)

دکتر شیما عالیی

دکترقبادسلیمی

شهریور96

فیروزه خلعت بری مکرم

تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر صفات زراعی و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی کاملینا( )camelina sativaدر شرایط دیم

دکتر حمیدرضا چقازردی

دکتر دانیال کهریزی -دکتر حسین رستمی احمدوندی

مهر 96

سالم احمدی

ارزیابی ترکیبات فیتوشیمیایی و ظرفیت ضداکسایشی عصاره هیدروالکلی اندام های مختلف دو گونه گل گاو زبان ایرانی

دکتر یاور وفایی

دکتر معصومه خان احمدی

مهر 96

مریم لشینی

بررسی اثرات ضدقارچ اسانس گل همیشه بهار ،پونه و اکالیپتوس بر قارچ ( Fusarium solaniعامل پوسیدگی خشک سیب زمینی در شرایط آزمایشگاهی)

دکتر خیراله یاری

دکتر رحمت اله غالمی

بهمن 96

محبوبه سلمانی

تأثیر اکوتیپ بر عملکرد و اجزاء عملکرد زیره سبز( )cuminum cyminumدر شرایط دیم آبی در شهرستان سرپل ذهاب

دکتر صحبت بهرامی نژاد

دکتر دانیال کهریزی -دکتر حسین رستمی احمدوندی

بهمن 96

واحد عباس زاده

بررسی فلوریستیکی و اتنوبوتانیکی گیاهان دارویی شهرستان دهگالن،استان کردستان

دکتر نسترن جلیلیان-مهندس حسین معروفی

مهندس محمد عارف تبد

اردیبهشت 97

محمود محمدی

بررسی تأثیر زئوارگانیک گوگردی و کم آبیاری بر رشد و عملکرد گل محمدی(Rosa damascena mill
بررسی اثر عصاره های مختلف گیاه دارویی مرزه و آویشن بر مهار رشد و تکثیر قارچ های پس از برداشت شاملBotrytis cinerea penicillium،Aspergillus niger،Rhizopus stolonifer digitatum

دکتر عیسی ارجی

دکتر محمد گردکانه

خرداد 97

دکتر روح اله شریفی

مهندس نسترن کاظمی

خرداد 97

کیوان حسینی

مطالعه سازگاری خصوصیات مرفولوژیک و عملکرد کمی و کیفی گیاه کاملینا د ر اقلیم های مختلف استان کرمانشاه

دکتر دانیال کهریزی

-

خرداد97

سید بابک جاسمی

اثر تراکم کشت و نظام های مختلف تغذیه ای (شیمیایی،دامی،تلفیقی) بر عملکرد کمی و کیفی آویشن دنایی()thymus daenensis Lدر شرایط آب و هوایی شهرستان کرمانشاه

دکتر قباد شعبانی

دکتر نگین نوروزی-مهندس شهاب خوش خوی

خرداد 97

ایرج بهرامی

بررسی اثربرگ زدایی و نظام های مختلف تغذیه ای (کود شیمیایی،زئو پونیکس و تلفیقی)

دکتر قباد شعبانی

-

خرداد97

مسلم عباسی صحرایی

اثرتنظیم کننده های رشد گیاهی برباززایی شاخساره دوگونه بادام وحشی در شرایط درون شیشه

دکترمحمد گردکانه

-

شهریور97

مریم باقرزاده

تأثیر عصاره چند گیاه دارویی در کنترل کپک سبز مرکبات و عمر انبارمانی پرتقال تحت شرایط آزمایشگاه و انبار

دکتر جعفر نیکان-دکتر شیما عالیی

مهندس امیر ارجمندیان

تیر 97

سیده فاطمه زهرا حسینی

بررسی تاثیر عصاره الکی غازیاقی وکبربرباکتری های جدا شده اززخم ناشی از سوختگی (سودوموناس آئروجینوزا  -اسینتو باکتربومانی)

دکتر امیرارسالن کاویانی فرد دکتر خیراله یاری

معصومه خان احمدی

شهریور97

کیکاوس فدایی

بررسی کمیت وکیفیت روغن گیاه کاملینا رشد یافته درخاک های آلوده به سرب وکادمیم

دکتر علی بهشتی آل آقا و دکتر مهین کرمی

-

مهر97

مسلم صحرایی

بررسی اثرات مواد موثره موجود در روغن خاکشیر( )Descurainia sophiaبر مرگ سلولی القا شده توسط مت آمفتامین در سلول هلی رده PC12

دکتر حسین ژاله

-

مهر 97

محمدرضا منتصری

اثرات سطوح مختلف عصاره الکلی گیاه دارویی خارخاسک برعملکرد و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

دکتر حسن خمیس آبادی

-

بهمن 97

علی اکبر امیری

بررسی اثر باکتری های محرک رشد گیاهی()PGPRو عصاره جلبک دریایی بررشد و میزان اسانس بابونه آلمانی( )Matricaria chamomilla.Lدر شرایط آب و هوایی هرسین

دکتر قباد سلیمی

دکتر عاطفه پور جبار

بهمن 97

ازرم سنجری

بررسی سمیت دانه روغنی کاملینا برموش صحرایی نژاد ویستار

دکترکامبیزورمیرا

-

مهر98

بهرام بهرامی سلیمانیه

بررسی تاثیرزئوارگانیک ازته وکم آبیاری بررشد و عملکرد گل محمدی

دکترعیسی ارجی

-

مهر97

صدراله صیدی

بررسی اثرات مواد موثره موجود در روغن سیاه دانه برمرگ سلولی القا شده توسط نیکوتین در سلول های رده سرطانی PC12

دکترحسین ژاله

-

بهمن97

برزو آقایی

تاثیر سطوح مختلف کود اوره و ورمی کمپوست برتجمع نیترات ،عملکرد و اجزاء عملکرد نعناع فلفلی

دکتررحمت اله غالمی

-

مهر98

حمید رضا مرادی

بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره آبی رازیانه و بره موم تحت شرایط آزمایشگاهی

دکترمحسن فرشادفر

-

بهمن 98

یوسف عزیزی

بررسی خواص آنتی باکتریال عصاره آبی زیره و ژل رویال تحت شرایط آزمایشگاهی

دکترمحسن فرشادفر

-

بهمن98

کیانوش آذر شب

ارزیابی تنوع ژنتیکی اکسشن های گونه  Malvan neglectaبراساس خصوصیات ریخت شناسی

دکترهوشمند صفری

مریم کاظمی

دی98

یزدان باقر پور

تاثیر کود زیستی فسفات بارور  2و عصاره جلبک دریایی بر روی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز

دکتر قباد سلیمی

-

دی 98

معصومه مهدوی

بررسی خصوصیات ضدباکتریایی و ضد قارچی روغن دانه گشنیز بر منتخبی از باکتری ها و قارچ های آسیب رسان

دکتر محمدمهدی زنگنه

-

مرداد 98

