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بر مدل دردحاد (Curcuma longe ).بررسی اثر ضد دردی  عصاره  ھیدر والکلی زرد چوبھ رنجبر محمد   -افسانھ رنجبر -٨
  .١٣٨٧کنگره بین المللی بیماریھای مغز اعصاب ایران  . تھران سال در موش صحرایی نر. پانزدھمین 

بر مدل درد مزمن در ( Solenantuscircnatus)بررسی اثر ضد دردی  عصاره  ھیدر والکلی آزارچوب - افسانھ رنجبر-٩
  ١٣٨۵موش صحرایی نر. سیزدھمین کنگره نورولوژی و الکترو فیزیولوژی بالینی تھران 

اسفند  ١١-٩. نقش پپتد ھای ناتری یو رتیک در بیماری ھای قلبی عروقیاولین کنگره نارسایی قلب ایران  جبرافسانھ رن.  -١٠
  ١٣٨۵ماه 



، بھروز خانی ، سکینھ شھسواری  اثرات امواج  الکترو مغنناطیس بر روی سیکلھای خواب و بیداری افسانھ رنجبر.-١١
  ١٣٨۴اردیبھشت ماه ٩-۶الینی. تھران  دوازدھمین کنگره نورولوژی و الکترو فیزیولوژی ب

- ٢٢.  اثرات فیزیو لوژیک استرس بر سالمتی .ششمین سمینار سراسری  بیماریھای ناشی از استرس شیراز افسانھ رنجبر. -١٢
  ١٣٨٣اردیبھشت   ٢۴

.بررسی تاثیر اعتقادات مذھبی بر کاھش استرس.ششمین سمینار سراسری  بیماریھای  افسانھ رنجبرسکینھ شھسواری ، -١٣ 
  ١٣٨٣اردیبھشت   ٢۴-٢٢ناشی از استرس شیراز 

،سکینھ شھسواری، لیال مصلی نژاد .اثرات فیزیولوژیکی و روانی موسیقی درمانی..یازدھمین کنگره افسانھ رنجبر-١۴
  ١٣٨٣اردیبھشت  الی اول خردادماه  ٢٩ران  نورولوژی و الکترو فیزیولوژی بالینی. تھ

. مھدی نعمت بخش .بررسی اثرات فیزیولوژیک پپتید ھای ناتری یورتیک  دھلیزی بر موشھایی کھ افسانھ رنجبر-١۵
  ١٣٨٢کتوکوونازول در یافت نموده اند. . شانزدھمین کنگره فیز یولوژی و فارما کولوِژی ایران 

اثرات امواج  الکترو مغنناطیس بر روی سیستم ھای تولید مثلی رشد ونمو جنین  . اولین  ٠، ، بھروز خانی افسانھ رنجبر.-١۶
  .١٣٨٢کنفرانس سرسری زیست شناسی  سلولی و تکوینی دانشگاه تھران  دانشکده علوم 

ن ھمایش ارتقا ھورمونی. اولی –، بھروز خانی .اثرات امواج الکترو مغناطیس بر روی سیستم ھای عصبی  افسانھ رنجبر.  -١٧
  اصفھان  – ١٣٨٢خرداد ماه  ٢٩ -٢٧سالمت و آموزش بھداشت . نھمین ھمایش سراسری تازه ھای پزشکی و پیرا پزشکی 

،سکینھ شھسواری، لیال مصلی نژاد. اثرات موسیقی درمانی در ارتقا سالمت جسم و روان  اولین ھمایش افسانھ رنجبر. -١٨
 – ١٣٨٢خرداد ماه  ٢٩ -٢٧ین ھمایش سراسری تاره ھای پزشکی و پیرا پزشکی ارتقا سالمت و آموزش بھداشت . نھم

  اصفھان

افسانھ رنجبر . گزارش یک مورد توده زیر جناق سینھ بھ دنبال واکسن ب ث ژ . اولین کنگره  –دکتر فاطمھ امام قریشی  -١٩
  ١٩٨٢بین المللی بیماریھای ریوی مراقبت ویژه وسل تھران 

. مھدی نعمت بخش .بررسی اثرات فیزیولوژیک پپتید ھای ناتری یورتیک  دھلیزی موجود در عصاره افسانھ رنجبر-٢٠
کلسیم ) د ر رات . دوازدھمین –پتاسیم  –دھلیزی انسانی  حیوانی بر فشار خون ھماتوکریت گلوکز و الکتروولیت ھا ( سدیم 

  .١٣٧۴کنگره فیزیولوژی و فار ماکولوژی ایران سال 

  کتب چاپ شده
  دانشگاه علو پزشکی جھرم١٣٨۵،پروین زارعیان  افسانھ رنجبرفیزیو لوژی انسانی -١
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