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                                              هقاالت فارسی خاًن دکتر لیذا حق ًظری 

     کلیِتزاًسفزاس تا خطز هزحلِ ًْایی تیواری  -Sارتثاط پلی هَرفیسن ّای آًشین گلَتاتیَى   :عٌَاى هقالِ  -1

 

     هاٌّاهِ علوی پژٍّطی داًطگاُ علَم پشضکی کزهاًطاُ  :عٌَاى ، شوارُ  ٍ ایٌذکس هجلِ 
 

 ، علی ایدی، اسدٍیسی رایگاًی، لیدا حق ًظزی، داریَش رئیسی، ّادی هظفزیحویدًعواًی  :اساهی ًَیسٌذگاى بِ ترتیب اٍلَیت 

 

 1392   :سال اًتشار هجلِ 

 

 :ًَع هقالِ 

   :اهتیاز                              سایر هَارد     ًاهِ بِ سردبیر   هتاآًالیس    هرٍری ًوایِ شذُ  گسارش هَارد ًادر     تحقیقیهقالِ 
                                                                                                                                                      

     در کزهاًطاُ( ESRD)ٍ استزس اکسیداتیَ تا خطز هزحلِ ًْایی تیواری کلیِ P1 تزاًسفزاس -Sآًشین گلَتاتیَىA/Gتزرسی ارتثاط پلی هَرفیسن  : عٌَاى هقالِ  -2

 

       هجلِ علوی پژٍّطی داًطگاُ علَم پشضکی اراک : عٌَاى ، شوارُ  ٍ ایٌذکس هجلِ 

 

 لیدا حق ًظزی، داریَش رئیسی ، علی ایدی،حویدًعواًی : اساهی ًَیسٌذگاى بِ ترتیب اٍلَیت 

 

 1392  : سال اًتشار هجلِ 

 

 :ًَع هقالِ 

   :اهتیاز                              سایر هَارد     ًاهِ بِ سردبیر   هتاآًالیس    هرٍری ًوایِ شذُ  گسارش هَارد ًادر     هقالِ تحقیقی

 

 .در صورت مقاالت بیشتر در صفحه دیگری مانند موارد فوق مقاالت درج گردد  

 (3دو، سه ، چهار و هفت ماده بند )اعضای هیات علمی *

 

 

     تزرسی تأثیز ّوَدیالیش تز رٍی تغییزات پزاکسیداسیَى لیپید : عٌَاى هقالِ  -3



 

      هجلِ داًطکدُ علَم پشضکی ٍخدهات تْداضتی درهاًی سثشٍار: عٌَاى ، شوارُ  ٍ ایٌذکس هجلِ 

 

 اصفْاًی، دکتزلیدا حق ًظزی، هحودرضا صفزی، هسعَد کَرکیدکتز ًسزیي ضیخ، هزین : اساهی ًَیسٌذگاى بِ ترتیب اٍلَیت 

 

   1386: سال اًتشار هجلِ 

 

 :ًَع هقالِ 

   :اهتیاز                              سایر هَارد     ًاهِ بِ سردبیر   هتاآًالیس    هرٍری ًوایِ شذُ  گسارش هَارد ًادر     هقالِ تحقیقی
                                                                                                                                                      

    1387سال تا هارکزّای تیَضیویاییٍ ارتثاط آى MNAتعییي ٍضعیت تغذیِ ای سالوٌداى تحت پَضص هزاکش دٍلتی ضْز کزهاًطاُ تزاساس  : عٌَاى هقالِ  -4

 

        : عٌَاى ، شوارُ  ٍ ایٌذکس هجلِ 

 

 پاسدار، آهٌِ قزتپِ، طاّزُ پاضایی، ضکَفِ القاصی،پزیسا ًیاسی، لیدا حق ًظزی یحیی: اساهی ًَیسٌذگاى بِ ترتیب اٍلَیت 

 

   : سال اًتشار هجلِ 

 

 :ًَع هقالِ 

   :اهتیاز                              سایر هَارد     ًاهِ بِ سردبیر   هتاآًالیس    هرٍری ًوایِ شذُ  گسارش هَارد ًادر     هقالِ تحقیقی

 

 .در صورت مقاالت بیشتر در صفحه دیگری مانند موارد فوق مقاالت درج گردد  

 (3بند دو، سه ، چهار و هفت ماده )اعضای هیات علمی *

 

 

 

 

      تزکیة اسیدّای چزب هَجَد در هحصَالت لثٌی تَسیع ضدُ در ضْز کزهاًطاُ تا استفادُ اس گاس کزٍهاتَگزافیتزرسی : عٌَاى هقالِ  -5



 

      فصلٌاهِ ی علوی پژٍّطی هزاقثتْای تالیٌی: عٌَاى ، شوارُ  ٍ ایٌذکس هجلِ 

 

 یحیی پاسدار، هٌصَر رضایی، پًَِ راحوی، لیدا حق ًظزی، پزیسا ًیاسی، هیتزا درتٌدی تْزاهی، غالهزضا: اساهی ًَیسٌذگاى بِ ترتیب اٍلَیت 

 

   1393: سال اًتشار هجلِ 

 

 :ًَع هقالِ 

   :اهتیاز                              سایر هَارد     ًاهِ بِ سردبیر   هتاآًالیس    هرٍری ًوایِ شذُ  گسارش هَارد ًادر     هقالِ تحقیقی
                                                                                                                                                      

      : عٌَاى هقالِ  -6

 

        : عٌَاى ، شوارُ  ٍ ایٌذکس هجلِ 

 

   : اساهی ًَیسٌذگاى بِ ترتیب اٍلَیت 

 

   : سال اًتشار هجلِ 

 

 :ًَع هقالِ 

   :اهتیاز                              سایر هَارد     ًاهِ بِ سردبیر   هتاآًالیس    هرٍری ًوایِ شذُ  گسارش هَارد ًادر     هقالِ تحقیقی

 

 .در صورت مقاالت بیشتر در صفحه دیگری مانند موارد فوق مقاالت درج گردد  

 (3بند دو، سه ، چهار و هفت ماده )ات علمی اعضای هی*

 

 

 
 

 

 



 

 هقاالت اًگلیس دکتز حق ًظزی                                       
 

 

  
 

1- Title:     Investigation on the role of insulin and scorpion antivenom in scorpion envenoming syndrome  

 Journal,Vol,No: Journal of Venomous Animals and Toxins Including Tropical Diseases 

Authors:     K Radha Krishna Murthy , Dubey As, M.Zare Abbas, Lida Haghnazari  

Year of Publication:     2015 

 

2-  Title: The use of serotherapy to reverse ECG and cardiac enzyme changes caused by scorpion Mesobuthus tumulus concanesis, Pocock 

envenoming      

 Journal,Vol,No :  Journal of Venomous Animals and Toxins  
 

Authors: K Radha Krishna Murthy , Dubey As, M.Zare Abbas, Lida Haghnazari 

Year of Publication:  2015  

  

 
 

 



  
 

3-Title:  Scorpion venom poisoning in experimental animals     

 Journal,Vol,No:  

Authors: As, M.Zare Abbas, K Radha Krishna Murthy, , Lida Haghnazari Arch . Inst. Razi 

Year of Publication: 1994     

 

 

4-  Title:     The blood levels of glucagon, cortisol and Insolin following the enjection of venomy by the scorpion (Masobuthus tumulus 

concanesis    

 Journal,Vol,No :   Journal of Venomous Animals and Toxins Including Tropical Diseases 

 

Authors:  Lida Haghnazari   

Year of Publication:   1999  

  

 

                                         



 

5-  Title:  Leptin and body mass index in polycystic ovary syndrome       

 Journal,Vol,No :   Indian Journal of endocrinology and metabolism 

 

Authors:  Nasrin Jalilan, Lida Haghnazari,  Samira Rasolian   

Year of Publication:    

 

 

6- Title: Effect of Acetylcholinesterase and Butyrylcholinesterase on Intrauterine, Contribution to Inflammation, Oxidative  Stress and 

Antioxidant Status; A Preminal Report 

 Journal,Vol,No:    J Reprod Infertill  

Authors:    Lida Haghnazari  , Asad Veisi-Raigani, Farahnaz Keshavarzi,  Farivar  Ferdosi, Massoud Goodarzi, Zohreh Rahimi, 

Hosein Baniamerian, Haidar Tavalaei, Hadis Veisi-Raigani, Hessam Veisi-Raigani, Tayebeh Pourmotabbed 

 

 
 

  



 

7-  Title:   Association between  GSTM1, GSTT1, and GSTP1 variants and the risk of end stage renal disease      

 Journal,Vol,No :   Taylor & Francis 

Authors:   Hamid Nomani, Lida Haghnazari, Ali Aidy, Asad Veisi-Raigani, Amir Kiani, Zohreh Rahimi, Fariborz Bahrehmand, 

Ebrahim Shakiba, Hamid Reza Mozafari, Haidar Tavilani and Tayebeh Pourmotabbed  

Year of Publication:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8-  Title:   Study on the in vitro antibacterial properties of alcoholic extract of stevia rebaudiana in west of Iran 

Authors:   Mohammad Mahdi Zengeneh,Fariba Najafi Tahvilian, Lida Haghnazari, Akram Zangeneh,Mohammed Abiari,Rohalah 

Moradi, 

 

 

 

 :پایاى ًاهِ ّا

 دکتر لیذا حق ًظری  طرح هجری–کارًی تیي  سرم ٍ پراکسیذاسیَى لیپیذ  –بررسی تاثیر ّوَدیالیس بررٍی هیساى تغییرات ال  -1

 بررسی سطح سرهی سلیٌَم در بیواراى اًفارکتَس قلبی استاد هشاٍر  دکتر لیذا حق ًظری  -2

ٍ ارتباط  2رسپتَر آدیپًَکتیي   (A>T 219) 2ٍ ایٌترٍى » آ (45T>G )  2بررسی رابطِ بیي سطح سرهی آدیپًَکتیي با پلی هَرفیسن ّای اگسٍى  -3

 ح دکتر لیذا حق ًظری هجری طر در استاى کرهاًشاُ  2ٍ  1آى با دیابت تیپ 

هیساى هالَى دی آلذئیذ ٍ ظرفیت تام ) ٍ استرس اکسیذاتیَ  (GST)تراًسفراز  – Sآًسین گلَتاتیَى  M1  ،T1  ٍP1بررسی رابطِ بیي شًَتیپ ّای  -4

 با هرحلِ ًْایی بیواری کلیَی در بیواراى دیالیسی ٍ با گرٍُ کٌترل در کرهاًشاُ ( تی اکسیذاًی »آ

 هقایسِ ٍارتباط سطح لپتیي ٍ شاخص تَدُ ی بذًی  در زًاى با  ًشاًگاى  تخوذاى پلی کیستیک ٍ گرٍُ کٌترل  -5

 

 

 

 



 

 

شوارُ پایاى  – 1392استاد هشاٍر هْر  –با ًشاًگاى تخوذاى پلی لیستیک ٍ گرٍُ کٌترل  در زًاى  هقایسِ ٍارتباط سطح لپتیي ٍ شاخص تَدُ ی بذ ًی -1

 پسشکی داًشجَ سویرا رسَلی ًیا  92123
1-The comparison Between  level of leptin serum & body mass Index in Healthy & pco women. 

 

 

Advisors:                       September:2013 

 

هیساى هالَى دی آلذئیذ ٍ ظریت تام آًتی ) ٍاسترس اکسیذاتیَ  , (GST)تراًسفراز  – Sآًسین گلَتاتیَى  M1 ،P1,T1بررسی رابطِ بیي شًَتیپ ّای  -2

علی   91108شوارُ طرح  – 1391شْریَراستاد هشاٍر با هرحلِ ًْایی بیواری کلیَی در بیواراى دیالیسی ٍ با گرٍُ کٌترل در کرهاًشاُ  ( اکسیذاًی 

 ایذی

 

 

Sep.2012 

Analyses of association  between glutathione  S- transferase P1,T1,& M1 genotypes & oxidative  Stress (malondialdehyde 

level & total anti- Oxidant capacity) with and stage renal disease in dialyzed patients and  control group in kermansha 

بعٌَاى بافت سالن هجاٍر ٍ ًوًَِ هذفَع بیواراى هبتال بِ سرطاى کَرکتال در ًوًَِ ّای بافت تَهَری  ٍ CDx1هیتلِ پرٍهَتَرشى   DNAتعییي هیساى  -3

 March 2019ساریٌا الواسی   97223شوارُ پایاى ًاهِ  97یک رٍش غیر تْاجوی تشخیصی اسقفٌذ هاُ 

 
Determination of Caudal type homeobox1(CDX) gene promoter – methylated DNA in tissue & stool samplese of 

Patients with colorectal cancerasa method for non – invasive diagnosis. 

 

 2 –رسپتَر آدیپًَکتیي   (219A>T) 2آى ٍاًیترٍى    (45T>G) 2بررسی رابطِ بیي سطح سرهی آدیپًَکتیي باپلی هَرفیسن ّا ی  اگسٍى -4

  -در استاى کرهاًشاُ  2ٍ  1ٍارتباط آى با دیابت تیپ 

 
 

The  study  of relationp between  adiponectin levels with polymorphisms of exon 2 (45T> G),  them & intron 2 of adiponectin 

receptor (219A> T) 2 in type 1 and type 2 diabetes  mellitus in Kermanshah . sep:2015 



 راهیي سبسی : در جوعیت استاى کرهاًشاُ  2ٍ 1با خطر ابتال بِ بیواری دیابت تیپ  IL-6,TP53بررسی ارتباط ٍاریاًت ّای شى  ّای -5

 1396بْوي هاُ  96038: شوارُ پایاى ًاهِ 

 
 

The  study association of TP53 and IL-6 Gene Variants with Risk of  diabetes mellitus Type 1 and 2  in Kermanshah Province 

Population: Ramin Sabzifeb:2018 

 

 

ٍ ّگسٍآهیٌیذاز تَتال در تشخیص  بیواری   Aاًذازُ گیری فعالیت  آًسین ّای آلفا گلَکَزایذ ، گلَکَزیذاز، گلَکَسرٍبرٍزیذاز، اسفٌگَهیلیٌاز ، ّگسٍآهیٌیذاز  -6

 June: 2018   آرهیي هختاریِ   1397تیرهاُ  95311: هارُ پایاى ًاهِ ش: استاد راٌّوا    لیسٍهی پوپِ ٍ گَشِ 

Determination of the activity of alpha-glucoside, glucosidase, glucocerobrosidase, sphingomyelinase, hexoaminidase A and total 

hexoaminidase enzymes in the diagnosis of pump and corneal lysoma 

 

 

 هرین  اصفْاًی  استاد راٌّوا   83026شوارُ طرح  83کارًی  تیي سرم ٍ پراکسیذاسیَى لیپیذ سال  –هیساى تغییرات ال  بررسی تاثیر ّوَدیالیس بر رٍی -7

 The study of   hemodialysis on the change rate of  serum L-carnitine changes and lipid peroxidation levels. 


