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:به زبان فارسیعلمی پژوهشیمقاالت
مار، المع اخالقی، الهام رزمجو، رامتین حدیقی، احمد رضا معهرمزد اورمزدي، هومن زندآور، صبا عرشی: نویسندگان) 1
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ELISA)1389(-212- 216، صفحات 2شماره- مجله پزشکی ارومیه
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اثر میلتوفوسین بر مرگ سلولی انگل لیشمانیا .)1388(بخشایش معصومه،ساکیجاسم ،حدیقیرامتین ،کوچک سرایی

.20- 13)):45پیاپی (3(15:افق دانش. اینفانتوم

محمد رضا ،مهدي شکرابی،الهام رزمجو،الدین سرويشهاب،هرمزد اورمزدي،المع اخالقی:نویسندگان) 5
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52-57، صفحات 67شماره- مجله دانشگاه علوم پزشکی رازيDot-ELISAبا استفاده از روشتهران 

)1387(، المع اخالقی، بهرام کاظمی، مژگان بنده پور هرمزد اورمزديمینو شادل، : نویسندگان) 6
115-120ت ، صفحا61و 60شماره- رازي مجله دانشگاه علوم پزشکی . لیشمانیا ماژورp4کلونینگ ژن : عنوان

احسانی ، مهدي توال، شهاب الدین سروي، خدیجه خانعلیها، عبدالوهاب ، اورمزديهرمزد ، المع اخالقی: نویسندگان) 7
مجله . بررسی سطح سرمی ایزوآنزیم آلکالین فسفاتاز روده اي در افراد مبتال به ژیاردیا: عنوان. )1387(ملوك بیرم وند

13- 19، صفحات 15رهشما- رازي دانشگاه علوم پزشکی 

)1387(بیرم وند ملوك اخالقی ، المع ، اورمزديهرمزد : نویسندگان) 8
مجله . در افراد بالغ آلوده به بالستوسیستیس هومینیسIgG2توتال وIgG ،IgAبررسی ایمونوگلوبولینهاي : عنوان

49- 54، صفحات 15شماره- رازي دانشگاه علوم پزشکی 

)1386(بیرم وند ملوك اخالقی ، المع ، اورمزديهرمزد ي زاده  ، مهدمهدي : نویسندگان) 9
نقش بیماري مولتیپل اسکلروزیز در ایجاد مقاومت نسبت به ماالریا: عنوان
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)1386(ام ساداترویین تن اله،قره گزلو بهناز , اورمزدي هرمزد, غروي محمدجواد :نویسندگان) 10
IgMوIgGمقایسه حساسیت و ویژگی روشهاي تشخیصی توکسوپالسموز بر اساس سنجش

.149-143):57(14:علوم پزشکی رازي

بابایی زهرا , قالوند زهره , حقی آشتیانی محمدتقی ،اخالقی المع، اورمزديهرمزد بهرام نیک منش، : نویسندگان) 11
رخی از عوامل مولد اسهال با تاکید بر انگل کریپتوسپوریدیوم در کودکان مراجعه کننده بررسی میزان شیوع ب- )1386(

193- 202، صفحات 14شماره. رازيمجله دانشگاه علوم پزشکی -1381به مرکز طبی کودکان تهران 

)1386(فره یار شیرین , فاطمی نسبفرح دخت , اورمزديهرمزد , شاددل مینو :نویسندگان) 12
مجله - بیماري لیشمانیازیسر تاثیر روش هاي مختلف ایمنی زایی در مقابل انگل لیشمانیا در جهت پیشگیري ازمروري ب

.359- 364):2(2:ایرانعلمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوري اسالمی

)1385(کاشی لیال بختیاري ، مریم ، اورمزديهرمزد قرگزلو ، محمد اخالقی ، المع : نویسندگان) 13
-82-83ارتباط بین ژیاردیازیس و آلرژي د رکودکان مراجعه کننده به کلینیک آلرژي مرکز طبی کودکان تهران : عنوان

31- 38، صفحات 13شماره. رازيمجله دانشگاه علوم پزشکی 

لقایی زهرا ،جدیدیانکمال الدین ،وزیريسیاوش ،صراف نیاافسانه ، اورمزديهرمزداخالقی ،المع : نویسندگان) 14
سال منطقه ماهیدشت از استان کرمانشاه، سال 2-12بررسی سرواپیدمیولوژي توکسوکاریازیس د رکودکان -)1385(

41-48، صفحات 13شماره. رازيمجله دانشگاه علوم پزشکی -83-82

. )1384(قالوندزهره, حقی آشتیانیمحمد تقی ،اخالقی المع ، اورمزديهرمزد بهرام نیک منش، : نویسندگان) 15
-81-82بررسی آلودگی به سیکلوسپورا کایتاننسیس د رکودکان مبتال به اسهال در مرکز طبی کودکان تهران : عنوان

165-171، صفحات 12شماره. رازيمجله دانشگاه علوم پزشکی

)1384(، مهدي مهدي زاده، شیرین فره یاراخالقیالمع ، اورمزديهرمزد شاددل، مینو : نویسندگان) 16
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525- 531، صفحات 3شماره. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش

آخونـدي  بهنـاز  ،شرفیامحمدمیرز، اخالقی المع محبعلی،مهدي ، اورمزديهرمزد چگنی شرفی، علی : نویسندگان) 17
در منطقـه  ) DAT(با روش آگلوتیناسیون مستقیم ) عفونت انسانی(میولوژي لیشمانیوز احشایی سرواپید: عنوان)1384(

31-35، 7شماره . مجله یافته-82-83میان کوه شرقی

بررسی میزان شیوع .امینیمحسن ،اورمزديهرمزد ،جهانی ابیانهمریم ،فالحتیمهربان ،اخالقیالمع : نویسندگان) 18
بیمارستان و مراکـز بهداشـتی ـ درمـانی شهرسـتان      و کاندیدا آلبیکنس در زنان مراجعه کننده بهتریکوموناس واژینالیس

علوم پزشکی . )1384(هارنگ لفلر و کربول فوشین رقیق شده در تشخیص سریع آن اي دوکریم و ارزیابی مقایسه رباط
12-7:فوق العاده یک-12شماره -رازي
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، هما فروهش تهرانی، مهربان فالحتی، رامش فرخ اورمزديهرمزد اخالقی ، المع بریان، عبدالرسول اک: نویسندگان) 19
بررسی هم زمانی تریکومونیازیس وباکتریال واژینوزیس و عوارض ناشی ازآنها در زنان حامله مراجعه کننـده  . )1383(نژاد

227-234، صفحات 12شماره. رازيشکی مجله دانشگاه علوم پز-81-82به درمانگاه شهید اکبر آبادي تهران در سال 

حاتم ، محمد حسین غالم رضا ،اورمزديهرمزد اخالقی ، المع صاحبانی ، نعمت اهللا مرحوم : نویسندگان) 20
مجله - تعیین وتفکیک زایمودم هاي انتاموبا هیستولیتیکا و انتاموبا دیسپار در جنوب ایران : عنوان.)1383(معتضدیان 
107-112صفحات ،7شماره . طب جنوب

)1383(صدر پدرام ،فیروزرايمحسن ، اورمزديهرمزد اخالقی ، المع : نویسندگان) 21
بررسی و مقایسه حساسیت روش هاي شیمیایی رایج در تشخیص خون مخفی در مدفوع: عنوان

351- 361، صفحات 11شماره. رازيمجله دانشگاه علوم پزشکی 

)1382(و همکاران اورمزديهرمزد اخالقی ، المع احبانی ، صنعمت اهللا مرحوم : نویسندگان) 22
مجله تشخیص آزمایشگاهی-نقش دوگانه نیتریک اکساید در عفونت انگلی: عنوان

)1382(اورمزديهرمزد درستکار،فریبا : نویسندگان) 23
6-18، صفحات 21شماره .نشریه مرکز تحقیقاتی و آموزشی علوم آزمایشگاهی-ژیاردیازیس و واکسن ژیاردیا: عنوان

)1380(اورمزديهرمزد : نویسندگان) 24
روش هاي کنترل کیفی درآزمایشگاههاي تشخیص طبی تحت نظر ءمروري برچگونگی رعایت استانداردها در ارتقا: عنوان

، 11شماره .نشریه مرکز تحقیقاتی و آموزشی علوم آزمایشگاهی- درمانی ایران–دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی 
2-8صفحات 

)1380(رضوي سیدمحسن ،قمچیلیاحمد ،اورمزديهرمزد ،شکرآبیمهدي :نویسندگان) 25
فاست در تشخیص مقایسه روش ایمیونوفلورسنت مونوکلونال آنتی بادي مستقیم و رنگ آمیزي کاینیون اسید

.307-300):25(8:علوم پزشکی رازي-ریدیوزیسسپوآزمایشگاهی کریپتو

)1379(همتی طاهره کیوان ابراهیمی ، سینا ، اورمزديهرمزد : نویسندگان)26
) Lyme borreliosis(الیم بورلیوزیس : عنوان

2- 5، صفحات 7شماره . نشریه مرکز تحقیقاتی و آموزشی علوم آزمایشگاهی

)1378(مظفري ابراهیماخالقی ، المع سلطانی عربشاهی ، سید کامران ، اورمزديهرمزد :نویسندگان) 27
تشخیص زودرس فاسیولیازیس در انسان با روش رسوب گیري متاسرکر: عنوان

97- 106، صفحات 6شماره. رازيمجله علوم پزشکی 
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)1378(اورمزديهرمزد : نویسندگان) 28
اصول نمونه گیري در انگل شناسی: عنوان

4-6، صفحات1شماره . نشریه مرکز تحقیقاتی و آموزشی علوم آزمایشگاهی
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:خارجیمجالت علمی پژوهشی در مقاالت

1) Ghayour Najafabadi Z, Oormazdi H, Akhlaghi L, Meamar AR, Raeisi A, Rampisheh
Z, Nateghpour M, Razmjou E (2014). Mitochondrial PCR-based malaria detection in
saliva and urine of symptomatic patients. Trans R Soc Trop Med Hyg. In press

2) Ghayour Najafabadi Z, Oormazdi H, Akhlaghi L, Meamar AR, Nateghpour M,
Farivar L, Razmjou E (2014). Detection of Plasmodium vivax and Plasmodium
falciparum DNA in human saliva and urine: Loop-mediated isothermal amplification for
malaria diagnosis. Acta Tropica. 2014. In press

3) Ghasemian M, Gharavi M.J, Akhlaghi L, Mohebali M, Meamar AR, Aryan E,
Oormazdi H (2014). Development and assessment of Loop-Mediated Isothermal
Amplification (LAMP) assay for the diagnosis of human visceral leishmaniasis in Iran.
Iranian J Parasitol. 2014; 9 (1):.50-59.

4) Ghasemian M, Gharavi M.J, Akhlaghi L, Mohebali M, Meamar AR, Aryan E,
Oormazdi H, Ghayour Z (2014). SYBR green-based detection of Leishmania infantum
DNA using peripheral blood samples. Journal of Parasitic Diseases ;1-7.

5) Siyadatpanah A, Tabatabaie F, Oormazdi H, Meamar AR, Razmjou E, Hadighi R,
Akhlaghi L (2013). Comparison of anti-toxoplasma IgG and IgM antibodies determined
by ELISA method in diabetic and non-diabetic individuals in west Mazandaran province,
Iran, 2011-2012. Annals of Biological Research, 2013, 4 (6):281-285.

6) Akhlaghi L, Mafi M, Oormazdi H, Meamar AR, Shirbazou S, Tabatabaie F (2013).
Frequency of intestinal parasitic infections and related factors among primary school
children in Abyek township of Qazvin province (2011 -2012). Annals of Biological
Research, 2013, 4 (8):22-26



6

7) Tavalla M, Oormazdi H, Akhlaghi L, Razmjou E, Shojaee S, Hadighi R, Meamar AR
(2013). Genotyping of Toxoplasma gondii isolates from soil samples in Tehran, Iran.
Iranian J Parasitol. 8(2): 227-33

8) Beiromvand M, Akhlaghi L, Fattahi Massom SH, Meamar AR, Motevalian A,
Oormazdi H, Razmjou E (2013). Prevalence of zoonotic intestinal parasites in
domestic and stray dogs in a rural area of Iran. Prevent Vet Med. 109 (1-2):162-
167.

9) Pezeshki A, Akhlaghi L, Sharbatkhori M, Razmjou E, Oormazdi H, Mohebali M,
Meamar AR (2012). Genotyping of Echinococcus granulosus from domestic animals and
humans from Ardabil Province, northwest Iran. J Helmintol. 87(4):387-91.

10) Tavalla M, Oormazdi H, Akhlaghi L, Razmjou E, Moradi Lakeh M, Shojaee S,
Hadighi R, Meamar AR (2012). Prevalence of parasites in soil samples in Tehran public
places. African J Biotechnol.11(20):4575-78.

11) Beiromvand M, Akhlaghi L, Fattahi Massom SH, Mobedi I, Meamar AR, Oormazdi
H, Motevalian A, Razmjou E (2011). Detection of Echinococcus multilocularis in
Carnivores in Razavi Khorasan Province, Iran Using Mitochondrial DNA. PLoS Negl
Trop Dis 5(11): e1379

12) Babaei Z, Oormazdi H, Rezaie S, Rezaeian M, Razmjou E (2011). Giardia
intestinalis: DNA extraction approaches to improve PCR results. Experimental
Parasitology 128 (2):159-162.

13) Saki J, Meamar AR, Oormazdi H, Akhlaghi L, Maraghi S, Mohebali M,
Khademvatan S, Razmjou E (2010). Mini-Exon genotyping of Leishmania species in
Khuzestan Province, southwest Iran. Iranian J Parasitol. 5(1):25-34.

14) Saki J, Akhlaghi L, Maraghi S, Meamar AR, Mohebali M, Oormazdi H, Razmjou E,
Khademvatan S, Rahim F (2009). Evaluation of Modified Novy-MacNeal-Nicolle
Medium for Isolation of Leishmania Parasites from Cutaneous Lesions of Patients in
Iran. Research Journal of Parasitology. In press.

15) Akhlaghi L, Shamseddin J, Meamar AR, Razmjou E, Oormazdi H (2009).
Frequency of Intestinal Parasites in Tehran. Iranian Journal of Parasitology.4(2):44-47.

16) Meamar AR, Rezaian M, Zare-Mirzaei A, Zahabiun F, Faghihi AH, Oormazdi H,
Kia EB (2009). Severe diarrhea due to Isospora belli in a patient with thymoma. J
Microbiol Immunol infect. 42 (6):526-529.

17) Khademvatan S, Gharavi MJ, Akhlaghi L, Samadikuchaksaraei A, Oormazdi H,
Mousavizadeh K, Hadighi R, Saki J (2009).Induction of Apoptosis by Miltefosine in
Iranian Strain of Leishmania infantum Promastigotes. Iranian Journal of
Parasitology.4(2):23-31.



7

18) Garavi MJ, Oormazdi H, Roointan ES (2008). A comparative study on sensitivity
and specificity of conventional and unconventional IgG and IgM assays for diagnosis of
Toxoplasmosis.Iranian Journal of Public Health 37 (4):42-45

19) Babaei Z, Oormazdi H, Akhlaghi L, Rezaie S, Razmjou E, Soltani-Arabshahi SK,
Meamar AR, Hadighi R (2008). Molecular characterization of the Iranian isolates of
Giardia lamblia: Application of the glutamate dehydrogenase gene. Iranian Journal of
Public Health 37 (2):75-82

20) Saddel M, Oormazdi H, Akhlaghi L, Kazemi B, Bandehpour M (2008).
Cloning of Leishmania major P4 gene. Yakhteh 10 (3):201-204.

21) Oormazdi H, Baker KP (1980). Studies on the effects of lice on cattle.
British Veterinary Journal 136 (2):146-153.

22) Oormazdi H, Baker KP (1979). An examination of the dietary constituents of the
cattle-biting louse, Bovicola bovis. Ann Trop Med Parasitol 73(2):185-187

23) Baker KP, Oormazdi H (1978). Geographical variation of the optimum temperature
for in vitro rearing of Bovicola bovis. Veterinary Parasitology 4 (1): 91-93

24) Oormazdi H, Baker KP (1974). Bionomics of cattle lice in Ireland. Vet Rec. 95:85-
86.

25) Oormazdi H, Baker KP (1974). The effects of warble fly dressing using an
organophosphorus compound on bovine pediculosis. Vet parasitol. 3:85-88

:هاي کسب شدهیقتقدیر وتشو
1374در سالدانشگاهممتازاستاد

1390سال در استاد پیشکسوت دانشگاه 

عضویت در انجمن ها و کمیته هاي علمی 
انجمن علمی انگل شناسی ایران

عضو کمیته پژوهشی انجمن


