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 کارشناسي ارشد
آزمایشگاهي خونشناسي 

 و بانک خون
 1395 1393 کرمان

 يمختلف آلودگ یروش ها ریتاث يبررس

 .ينیبریف یغشا يسلول تیبر سم یيزدا

 1392 1388 تهران آزمایشگاهيعلوم  کارشناسي

آسپاراتات  یها میآنز تیفعال زانیم سهیمقا

 نویآم نی( و آالنASTترنسفراز) نویآم

( در بزاق افراد مبتال به ALTترنسفراز)

الم و با افراد س ومیودنشیبافت پر یها یماریب

ها در  میآنز نیا زانیم انیارتباط م يبررس

 ودنتالیپر یماریبزاق با سطح ب
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 )ترجمه، تألیف، گردآوری، ویرایش(
 سال چاپ همکار/ همکاران
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 خون و مغز استخوان
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 مجله نام عنوان مقاله
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 چندم
 سال چاپ (IFضریب تاثیر ) ایندکس

Akbari Saeed T, Ahmadi 

Zeyd Abadi M, Fatemi 

A, Farsinejad A. In vitro 

evaluation of 

decontamination 

methods Effects on 

biological and 

mechanical properties of 

fibrin membrane.  

Medical Journal 

of the Islamic 

Republic of Iran 

(MJIRI) 

 ISI 2.05 2017 اول

 یاحمد ثمیم د،یسع یطاهر اکبر1

 رضایعل ،ياحمد فاطم ،یآباد دیز

روش  ریتاث ينژاد. بررس يفارس

بر  یيزدا يمختلف آلودگ یها

 . ينیبریف یغشا يسلول تیسم

 يمجله فصلنامه پژوهش

انتقال  قاتیمرکز تحق

 رانیخون ا

 اول
Magiran 

Sid 

 
 1397 

Tabatabaei MH, 

Sadeghipour roudsari H, 

Bassir SH, Akbari Saeed 

T, Hasani H. Effects of 

leached components 

from silorane and 

methacrylate-based 

dental composites on the 

male mice reproductive 

system.  

Australian 

Dental Journal 
 ISI 4.5 2013 چهارم

Akbari Saeed T, Bassir 

SH, Sadeghipour 

roudsari H, Kermanshah 

Journal of 

Dental Medicine. 
 ISI 3.9 2012 اول



 

H, et al. Effects of 

leached components 

from a hybrid resin 

composite on the 

reproductive system of 

male mice.  

Habibi B, Sadeghipour 

HR, seifi B, Mugahi MH, 

Akbari Saeed T. 

Protective effects of 

celecoxib on 

inflammatory cytokine 

levels and testis indices 

after induction of 

varicocele. 

Physiology & 

Pharmacology 
 ISI 2.6 2014 پنجم

طاهر اکبری سعید،  ،يمهسا سوهان

میترا زارع بواني،  ،ينسرین دشت

ناهید عین الهي. بررسي میزان 

فعالیت چند آنزیم بزاقي در 

بیماران دارای پریودنتیت متوسط 

 تا شدید: یک مطالعه مقدماتي. 

مجله دانشکده 

 دندانپزشکي اصفهان  
 دوم

Magiran 

Sid 

 
 1394 

 وبیا ،یيطباطبا يمعصومه حسن

منصوره  ،ينیاسی لیپهلوان، اسماع

 دیحم ،يآرام نهیکس ،یيرزایم

پور  يصادق درضایکرمانشاه، حم

طاهر  ر،یبص نیحس دیس ،یرودسر

. اثرات يحامد حسن د،یسع یاکبر

 تیکامپوز کیذرات آزاد شده از 

مثل  دیتول ستمیبر س دیبریه يدندان

 (.3)25؛  1391نر.  یموش ها

 ينپزشکمجله دندا

و  يدانشگاه علوم پزشک

 ،يخدمات بهداشت

 تهران. يدرمان

 نهم
Magiran 

Sid 

 
 1391 

 


