
اطالعات شخصی-1

:مریمنام

رودبارينام خانوادگی:

قارچ شناسی پزشکیانگل شناسی وگروه-دانشکده علوم پزشکی-علوم پزشکی ایران:دانشگاه آدرس

M_roudbary@yahoo.

Roudbari.mr@iums.ac.ir

:سوابق پژوهشی

عضو باشگاه پژوهشگران جوان -

)19,19با معدل 1387تحصیلی کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکیدانش اموخته برتر(رتبه اول فارغ ال-

1391انتشارات اطمینان،تهران اسفندهمکار در تالیف کتاب بیوفیلم و اهمیت آن در پزشکی-

94همکار در ترجمه کتاب مروري بر پاتوژنز قارچی سال 

94ایران از سال دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی در معاون پژوهشی گروه قارچ شناسی

93عضو کمیته حفاظت زیستی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 



ــی  - ــالت  علمـــــ ــی مجـــــ ــدرس   –داور علمـــــ ــت مـــــ ــگاه تربیـــــ ــی دانشـــــ پژوهشـــــ
)Epidmiology,Infection,Medicin journalتهران

دانشگاه علوم پزشکی گرگان مجله علوم آزمایشگاهی 

زشکی رازي دانشگاه علوم پزشکی ایران علمی مجله علوم پرداو

دانشگاه علوم پزشکی مازندرانCurrent Medical Mycologyداور علمی مجله 

International journal of clinical and molecular Microbiologyداور علمی مجله 



اي دیواره سلولی کاندیدا آلبیکنس بر بلوغ بررسی اثر مانو پروتیین ه:عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
سلولهاي دندریتیک

ھاي کاندیدا آلبیکنس جدا بررسي تنوع ژنتیکي گونھ:عنوان پایان نامه دکتري
شده از واژنیت کاندیدیایي زنان مراجعھ کننده بھ مراکز درماني شھر 

Multi Locus Sequence Typingتھران با تکنیک

چاپ شده در مجالت داخل کشورپژوهشی–مقاالت علمی 

1.Roudbar Mohanmmadi S,Maryam Roudbary*,Bita Bakhshi,Farzad katiraee, Mohammadi

R,Mehraban Falahati.ALS1 and ALS3 gene expression and biofilm formation in Candida

albicans Isolated from Vulvovaginal Candidiasis.Advanced in biomedical

research,2016:5;105

2.Mohammad Hossein Yadegari , Shahla Roudbar Mohammadi  ,Maryam Roudbar, Maryam

Hosseini Poor , Fatemeh Nikoomanesh,  Masumeh Rajabi Bazl

Fluconazole Resistance Candida albicans in Females With Recurrent Vaginitis and Pir1

Overexpression.jundishapur J Microbiol. 2015 September; 8(9): e21468.

3.Fatemeh Nikoomanesh, Shahla Roudbarmohammadi, Maryam Roudbary, Mansour

Bayat,Ghasem Heidari.Investigation of bcr1 Gene Expression in Candida albicans Isolates

by RTPCR Technique and its Impact on Biofilm Formation. Infect Epidemiol Med. 2016

Winter; Volume 2, Issue 1: 22-24



4. Roudbary M, Roudbar mohammadi SH, Bozorgmehr M, Moazzeni SM.vol6.No2.2009The

effect of candida albicance cell wall protein fraction on dendritic cell Maturation. Iranian

journal of Immunology..2009;6(2).(ISI)

5. Hajimoradi M, Daneshmandi S, Roudbary M, Shahla Roudbar Mohammadi SH, Hassan

ZM, Heidari R. Effect of Cell Wall, Cytoplasmic Fraction and Killed-Candida albicans on

Nitric Oxide Production by Peritoneal Macrophages from BALB/c Mice . Iranian Journal of

Basic Medical Sciences 2009;12(2): 86-92.

6. Hajimorad Mi, Daneshmand S M Hassan ZM, Roudbary. Effect of Shark Liver Oil on

Peritoneal Murine Macrophages in Responses to Killed-Candida albicans. Iranian Journal of

Basic Medical Sciences.2009;12(2).

7. Roudbary M , Hajimorad M, Shahla Roudbar Mohammadi SH,Sakha F,Vahidi M.

Evaluation of antifungal activity of alcholic exteract and safranol of crocus sativium on

candida albicans and candida dublinicensis growth in vitro. journal of jahroom  medical

university.2009;7(9):1-9.

8. Heidar I, Yadgar MHi, Roudbarmohammad SH, Roudbary M. Effects of Cytoplasmic

Protein derivatives of Candida albicans on cytokine secretion profile Th1&Th2 in Balb/c

mice..journal of Esfahan medical university. 2010; 106(28).149-157.

9.Alizadeh AM, Mohammadi SH, Roudbary M, Khaniki M, Sharifi Z, Semnani SH Effect of long- and short- term of

fumonisin B1 orally administration on esophagus tissue in animal model .Basic and Clinical Cancer Research

journal..2011;2:14-19.

10. Darabi N,Roudbar Mohammadi SH,Protein Precipitation Methods from Cell

wall Proteins of Candida albicans Prior to Proteomic Analysis. infection

epidemiology and medicine Journal .2013;1(1)39-45.



11. Nikkomanesh F, Roudbar mohammadi SH, Roudbary M,Bayat M.

Investigation on BCR1 gene of candida albicans by RT-PCR teqhnique and

evalution of its role in biofilm formation infection,epidemiology and medicine

journal.2013.Accepted.Under Publication.

12. Roudbary M, Roudbarmohammadi SH, Bakhshi B, Zahra Farh

adi Z. Relation of presence ALS 1 and ALS3 genes and fluconazole resistance in

candida albicans isolated from vaginal candidiasis.

International journal of clinical and molecular microbiology.2012(2);170-174.

ري وشهال رودبار محمدي برر سی عفونتهاي قارچی شایع در گیرندگان پیونـد خـون و مغـز    مریم رودبا)13
87سال42استخوان:مقاله مروري.. مجله نوید نو دانشگاه علوم پزشکی مشهد شماره 

توکسوپالسـما  DNAتـاثیر جـزء پروتئینـی و   سعید دانشمندي،منیره حاجی مرادي،مـریم رودبـاري  )14
وم پزشـکی جهـرم   لـ مجلـه دانشـگاه ع  ..بقا ماکروفاژهـاي صـفاقی  یک اکساید و رشد وگوندي بر تولید نیتر

;1(8):7-13.89

بررسی اثرات ضد تومـوري کاندیـدا   ،ناهید دارابی،محمود وحیدي.شهال رودبار محمدي،مریم رودباري )15
انشگاه علـوم پزشـکی   آلبیکنس بر مهار تولید آنزیم هاي متالوپروتئیناز در رده سلولی فیبروسارکوما.مجله د

;291)10(-103ارتش

اری16 دی،کچویی،مریم رودب ار محم ھال رودب ین رحیمی،ش ان ژن.) حس ایبی ALS9وALS2ھ
ا روش دیایی ب ت کاندی ھ واژنی تال ب ان مب ی RT-PCR.کاندیدا آلبیکنس در زن ی پژوھش لنامھ علم .فص

49١٣٩٢٫١۶-39;(2)..آسیب شناسی مدرس

بررسـی شـیوع گونـه هـاي کاندیـدا در      قدم،شـهال رودبـار محمـدي،مریم رودباري.   راحله مرادي،لیدا م)17
. مجلـه علمـی   TCU 380 Aترشحات سرویکوواژینال ،قبل و سه ماه بعد از جایگذاري اي یو دي از نـوع  

96-67،صفحات 93،مهر 93،شماره 22پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان.دوره



مقاالت چاپ شده در خارج از کشور

1.Raheleh Roudi, Shahla Roudbar Mohammadi, Maryam Roudbary*,Monireh
Mohsenzadegan.Lung cancer and β-glucans: review of potential therapeutic
applications. Invest New Drugs. 2017;DOI 10.1007/s10637-017-0449-9

2. Barad S, Roudbary M*, Omran AN, Daryasari MP.Preparation and characterization of
ZnO nanoparticles coated by chitosan-linoleic acid; fungal growth and biofilm assay.
Bratisl Lek Listy. 2017;118(3):169-174. doi:10.4149/BLL_2017_034.

3Elias Khajeh, Seyed Javad Hosseini Shokouh ,Masoumeh Rajabibazl, Maryam Roudbary,
Peyman Aslani and Zohreh Farahnejad, Sajad Rafiei .Antifungal effect of Echinophora
platyloba on expression of CDR1 and CDR2 genes in fluconazole-resistant Candida
albicans. British Journal of Biomedical science, 2016 Vol. 73, no. 1, 44–48.

4.Mehraban Falahati,,Aynaz Ghojoghi,Shirin, Mahdi Abastaba , Zeinab Ghasemi , Shirin
Farahyar,Maryam Roudbary Mojtaba Taghizadeh Armak.,Mohammad Taghi Hedayat,Akbar
Hoseinnejad The First Case of Total Dystrophic Onychomycosis Caused by Aspergillus
clavatus Resistant to Antifungal Drugs. Mycopathologia DOI 10.1007/s11046-015-9954-
6,2015

5.Maryam Roudbary, Saeed Daneshmandi , , Monireh  Hajmoradi. Shahla Roudbar
Mohammadi .Immunomodulatory effect of B glucan on peritoneal macrophages of
Balb/C Mice.Polish journal of microbiology.2015 vol 76,no2.175-179.

6.Alimehr S, Shekari Ebrahim Abad H, Fallah F, Rahbar M, Mohammadzadeh M,
Vossoghian S, Rafeei Tabatabaee S, Roudbary M, Zaini F.Candida infection in the
intensive care unit: A study of antifungal susceptibility pattern of Candida species in
Milad hospital,Tehran, Iran. J Mycol Med. 2015 Dec;25(4):e113-7.
7. Hajimorad M, Daneshmandi S, Hassan ZM, Roudbary M. Effect of 14KDa and 47KDa
protein molecules of aged garlic exterac on peritoneal macrophages.Immunopharmacol
immunotoxicol 2010 ;1-7. (ISI)

8. AlizadehAM, Roshandel G, Roudbarmohammadi SH, Roudbary M, Hamid Sohanaki H. Fumonisin B1
Contamination of Cereals and Risk of Esophageal Cancer in a High Risk Area in Northeastern Iran. Asian Pacific J
Cancer Prev,2012: 13, 2625-2628.(ISI)



هشی :طرح هاي پژو

بررسی ، شناسایی و تعیین حساسیت ضد قارچی  عوامل قارچی  جدا شده از بیماران مبتال به فیبروز ریوي   )1

ایدیوپاتیک 

مقاوم به درمان LL2)بررسی اثر بتا گلوکان دیواره سلولی کاندیدا  بر روي سلولهاي  سرطانی رده 2

ھ)٣ ی گون یت داروی ی حساس ولی و بررس ایی مولک تری در شناس اران بس وی بیم ھ الواژ ری دا از نمون ای کاندی ھ

١٣٩٦ھای تھران در سال بیمارستان

ا )٤ ی آنھ دا دابلینینسیس و بررسی حساسیت داروی دا آلبیکنس و کاندی ای کلینیکی کاندی شناسایی ملکولی سویھ ھ

Bنسبت بھ کلوتریمازول ، فلوکونازول و آمفوتریسین

ل ھای)٥ اط ال ان ژنھایHLA-DRB1بررسی ارتب دیازیس و بی ا کاندی وو ALS2&9ب ھ ول ان ب دایی در مبتالی کاندی

واژینیت مزمن و عود کننده

در رده سلولی 9و2بررسی اثر فراکشن هاي دیواره سلولی کاندیدا آلبیکنس بر تولید آنزیم هاي متالو پروتییناز )6

فیبروسارکوما

با مایکو توکسین فومونیسین2007ستان در سال میزان آلودگی ذرت و برنج هاي استان گلبررسی)7

مزمن پاي بیماران دیابتی مراجعـه کننـده بـه    هاي)بررسی میزان شیوع عفونت هاي قارچی و باکتریال در زخم8

کلینیک تخصصی دیابت و بیماریهاي متابولیک دانشگاه علوم پزشکی تهران.

موش.همکار طرح مصوبه مرکز آسم و آلرژي تهران)اثر سیاهدانه بر درمان آسپرژیلوزیس تنفسی تجربی در9

)شناسایی اسپرژیلوس هاي جدا شده از بیماران مبتال به لوسمی در بیمارستان مفید و طالقانی تهـران بـا روش   10

.RFLP-PCRمولکولی 



پایان نامه ها

از آسپرژیلوس فالووس و آسپرژیلوس فومیگاتوس جدا شده از نمونه الواژ بیماران بستري sidaو gpab.بررسی بیان ژن هاي 1

1393- 94در بیمارستان مسیح دانشوري در سال 

در Real-time PCRبا استفاده از تکنیک MBLو بررسی میزان بیان ژن کدکننده MBLاندازه گیري سطح سرمی .2

د کننده  مراجعه کننده به بیمارستان لوالگردر مقایسه با اشخاص سالم در آبان ماه سال عومبتالیان به ولوواژینیت کاندیدایی

1394

در ایزوله هاي کاندیدا آلبیکنس مقاوم به فلوکونازول جدا شده از زنان MDRو CDR.بررسی بیان ژن هاي مقاومت دارویی 3

یدائیکاندمبتال به واژینیت

ساس به آسپرژیلوس با آنتی ژن هاي آسپرژیلوس فومیگاتوس،آسپرژیلوس فالووس و بررسی واکنش ایمنی سرم بیماران ح.4

آسپرژیلوس نایجر

جداسازي ،شناسایی و تخلیص پروتئین هاي آسپرژیلوس فومیگاتوس،آسپرژیلوس فالووس و آسپرژیلوس نایجر.5

مبتال به مارانیده از دهان در بجدا شکنسیالبدایکانديهازولهیدراHWP1و ALS3یچسبندگيژن هاانیبیبررس.6

انهایضد قارچتیحساسيالگونییو تعیمنیاستمینقص س

ارزیابی اثر ضد کاندیدیایی  نانو کامپوزیت گرافن اکساید کونژوگه با ایندولیسیدین در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی.7

ین و اندولیسیدین کونژوگه با طال بر ایزوله هاي بالینی کاندیدا آلبیکنس  جدا شده از مقایسه اثر مهاري پپتید اندولیسید.8
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مقاوم به درمانLL2رده ریه سرطانی سلولهاي روي بر بررسی اثر بتا گلوکان دیواره سلولی کاندیدا .10
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