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1383، بهار 29دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان، سال هشتم، شماره 
سایی آلودگی آب با مدفوع، دکتر جمیله نوروزي، دکتر ربابه طباطبایی، هما یوسفی: روش ساده و سریع براي شنا-31

پژوهشی، درمان سل و بیماریهاي ریوي، شماره –پژوهشی، مرکز آموزشی –مجله بیماریهاي عفونی و گرمسیري، علمی 
1383ـ سال نهم، 26
دکتر جمیله نوروزي، دکتر مسعود امامی، دکتر مروارید کمالی، دکتر عباس اخوان، بهاره رحیمیان: فارنژیت، پزشک -32
ستاره، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، سال ششم، پنج

1383، پاییز 22شماره 
دکتر جمیله نوروزي، دکتر مروارید کمالی، رمضان رجب نیا: کره سیدنهام، پزشک پنج ستاره، دانشگاه علوم پزشکی -33

1383، شهریور 23مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، سال ششم، شماره و خدمات بهداشتی درمانی ایران،
دکتر گیتا اسالمی، دکتر جمیله نوروزي، مژده حاکمی، دکتر فاطمه فالح: جدا سازي، شناسایی و تعیین مقاومت -34

پژوهشی، –می آنتی بیوتیکی باکتریهاي مسئول التهاب و سنگ کیسه صفرا، مجله بیماریهاي عفونی و گرمسیري، عل
1383ـ سال نهم، 27پژوهشی، درمان سل و بیماریهاي ریوي، شماره –مرکز آموزشی 

دکتر جمیله نوروزي، دکتر رحیم سواد کوهی، دکتر عباس جعفري نژاد، فاطمه نوربخش: جداسازي، شناسایی و -35
، مجله بیماریهاي عفونی و 1383ال س-مشاهده فعالیت ضد میکروبی الکتویاسیلهاي بدست آمده از لبنیات در تهران

1384ـ سال دهم، 28پژوهشی، درمان سل و بیماریهاي ریوي، شماره –پژوهشی، مرکز آموزشی –گرمسیري، علمی 



٦

دکتر جمیله نوروزي، دکتر محمد کارگر، راحله رازقی: اثر بازدارندگی الکتوباسیلهاي جدا شده از مدفوع کودکان بر -36
ریهاي بیماریزاي روده اي با توجه به نوع تغذیه. مجله حکیم، دوره هفتم، شماره چهارم، زمستان روي برخی از باکت

1380
مجله دانشگاه . در لیستریا مونوسیتوژنزctpAپراکندگی ژن : نور امیرمظفري، حسین مدیر روستاجمیله نوروزي، -37

1384. فوق العاده یک 48علوم پزشکی ایران.دوره دوازدهم. شماره 
میزان فراوانی اسینتوباکتر در بخش مراقبت ویژه جراحی : مسعود امامیدکتر جمیله نوروزي، دکتر آرزو سعادتیان، -38

، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 1383مجتمع رسول اکرم (ص) سال 
1384زمستان، 4، شماره 4دوره درمانی رفسنجان، 

میله نوروزي، محمد کارگر، فرزانه پورشاهیان، مروارید کمالی: بررسی شیوع عفونت هاي ادراري ناشی از اشریشیا ج-39
کلی، مقاومت آنتی بیوتیکی و الگوي پالسمیدي اشریشا کلی جدا شده در شهر جهرم. مجله علمی پژوهشی دانشگاه 

1385، بهار 1علوم پزشکی ارتش جمهوري اسالمی ایران. سال چهارم، شماره 
جمیله نوروزي، بهرام کاظمی، مژده حاکمی واال: بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی، تعیین الگوي پالسمیدي، پروتئینی -40

1385و فنوتیپ در بین شیگال فلکسنري. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دوره یازدهم، زمستان 
ی: فعالیت آنزیم بتاگاالکتوزیداز جدا شده از الکتوباسیل هاي موجود در جمیله نوروزي، ناهید رهبر، المیرا قیطانچ-41

87بهار -1شماره -شیر و پنیر. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. دوره دوم
جمیله نوروزي، آنیتا خنافري، شیرین بیگلري: جداسازي و شناسایی باکتري هاي اسید الکتیک موجود در دهان -42

دارندگی شان بر روي برخی از باکتري هاي بیماریزاي روده اي. مجله دنیاي میکروب ها، دانشگاه افراد و بررسی اثر باز
1387شماره اول، زمستان - سال اول-آزاد اسالمی واحد جهرم

الهه تاج الدین، پریسا فرنیا، محمد کارگر، جمیله نوروزي، رشید رمضان زاده، مهدي کاظم پور، محمد رضا -43
کبر والیتی: بررسی الگوي ژنتیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس جدا شده از بیماران مبتال به سل ایرانی و مسجدیان، علی ا

. 1387. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان. دوره سیزدهم، پائیز VNTRافغانی: با استفاده از روش تایپینگ 
61-53
یترا صالحی: بررسی غنی سازي پروبیوتیکی نوشیدنی ماء سودابه خلخالی، محمد رضا فاضلی، جمیله نوروزي، م-44

1387، زمستان 1الشعیر با استفاده از چهار گونه الکتوباسیل. دانش میکروب شناسی، سال اول، شماره 
پریسا فرنیا، جمیله نوروزي، محمد کارگر، بنفشه نصیري: مطالعه الگوي ژنتیکی گونه هاي مایکوباکتریوم -45

روش انگشت نگاري، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوري اسالمی ایران. سال توبرکولوزیس به 
1387، بهار 64تا 59، صفحات 1ششم، شماره 

مجتبی ساده، فرهاد رازجو، مهتاب مقصودلو، جمیله نوروزي: ارزیابی کاربرد صحیح ویرکن در کاهش میزان آلودگی -46
,179-184، صفحات 87، پاییز 3، شماره 5الکتی. فصلنامه خون، دوره باکتریایی واحدهاي واحدهاي پ

بهاره بیگدلی، محمد رضا فاضلی، جمیله نوروزي: بررسی تاثیر دماي خروجی اسپري درایر روي بقاء پودر -47
1388، بهار 2پروبیوتیکی بیفیدوباکتر. فصلنامه دانش میکروب شناسی، سال اول، شماره 

محمد رضا فاضلی، بهاره بیگدلی، : بررسی تاثیر تیمارهاي مختلف و پري بیوتیک مالتودکسترین جمیله نوروزي،-48
1388، تابستان 3روي بقاء پودر پروبیوتیکی بیفیدوباکتر. فصلنامه دانش میکروب شناسی، سال اول، شماره 



٧

فضه حیدري، پریسا فرنیا، جمیله نوروزي احمد مجد، الهه تاج الدین، محمد رضا مسجدیان، علی اکبر والیتی: -49
با روش QUB3232(590bp)تشخیص سریع مایکوباکتري هاي آتیپیک در بیماران با عالئم سل ریوي: ارزیابی لوکوس 

VNTR44تا 33.صفحات 1388تابستان 67دهم، شماره . مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان. دوره هف
محمد سعید جوادي، جمیله نوروزي، مسعود امامی: بررسی آلودگی وسایل بیمارستانی. فصلنامه دانش میکروب -50

1388، زمستان 5شناسی، سال دوم، شماره 
ي، محمد رضا مسجدي، علی نورالهدي سعدایی جهرمی، پریسا فرنیا، محمد کارگر، مهدي کاظم پور، جمیله نوروز-51

و بیماري سل ریوي در بین جمعیت 12رسپتور اینترلوکین 1اکبر والیتی: بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم هاي ژن بتا 
1388شماره دوم، -سال دوم-ایرانی. مجله دنیاي میکروب ها، دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم

د، پریسا فرنیا، صابر انوشه، سید مهران مرعشیان، محمد ورهرام، مهدي مهدیه بیات، جمیله نوروزي، پرویز پاکزا-52
به روش هاي INF-γو TNF-αکاظم پور، محمد رضا مسجدي، علی اکبر والیتی: بررسی سطح سرمی و پلی مورفیسم 

ELISA وPCR-RFLPی ایران، در بیماران مبتال به سل ریوي و مقایسه آن با افراد سالم. مجله میکروب شناسی پزشک
15-23، صفحات 1388، 4، شماره 3سال 

در gtf، منابع کربن، کلرهگزیدین و ژن pHبررسی تاثیر مریم قوام شیرازي، فرزانه حسینی و جمیله نوروزي، -53
1389، تابستان 7فصلنامه دانش میکروب شناسی، سال دوم، شماره تشکیل بیوفیلم استرپتوکوکوس موتانس،

درسودوموناس phzMد، جمیله نوروزي، عباس اخوان سپهی و مهرناز ذوالعلی: بررسی حضور ژن افروز رشنونژا-54
1389، زمستان 9فصلنامه دانش میکروب شناسی، سال سوم، شماره آئروجینوزا و خاصیت ضد میکروبی پایوسیانین،

پور: بررسی فعالیت زهره بهادري، جمیله نوروزي، عباس اخوان سپهی، جهانگیر سبزواري، رویا رضوي -55
پژوهشی -، فصلنامه علمیPCRبتاگاالکتوزیداز الکتوباسیل هاي جداشده از شیر و پنیر به روش هاي بیوشیمیایی و 

43، مسلسل89، بهار 1، شماره 12دانشگاه علوم پزشکی لرستان، یافته، دوره 
دکتر غالمرضا جوادي، حجت اهللا سید حسین شاهچراغی، دکتر جمیله نوروزي، دکتر محمد حسن شاه حسینی، -56

در باسیلوس هاي غیر بیماریزا با مشاهده باند پالسمیدي و باند پروتئینی در pXOمرادي: بررسی فراوانی پالسمید 
، دوره 89الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید. مجله علمی پژوهشی زیست فناوري میکروبی دانشگاه آزاد اسالمی تابستان 

.41- 49فحه دوم، شماره، پنجم، ص
2–حمیده امینی، سید داود حسینی، جمیله نوروزي، دالور شهباززاده: استخراج و کلون سازي ژن اینترلوکین -57

,16-23، صفحات 1389)، بهار 6جوجه پرورشی ایران، مجله دنیاي میکروب ها، سال سوم، شماره اول (پیاپی 
نه حسینی، شهرام آگاه، سیامک خالقی: اثر ضد میکروبی جمیله نوروزي، مهتاب گل محمدي قادیکالیی، فرزا-58

–مجله علمی نانوذرات بر باکتري هاي اوره آز مثبت غیر از هلیکوباکتر پیلوري جداشده از بیماران مبتال به زخم معده،
.101-108، صفحات 1389) تابستان 7، (پیاپی 2پژوهشی دنیاي میکروب ها، سال سوم، شماره 

، نعمت اهللا غیبی، جمیله نوروزي، تقی ناصرپور، حسن جهانی هاشمی، نادر دیوان خسروشاهی، مرضیه حبیبی-59
صفرعلی علیزاده: اثر لیزر کم توان بر رشد استافیلوکوکوس اورئوس در حضور و حضور کافئیک اسید. مجله میکرب 

34-42، صفحات 1390، بهار و تابستان 5، شماره 5شناسی پزشکی ایران، سال 
کتر فرزانه حسینی، مریم قوام شیرازي و دکتر جمیله نوروزي، اثر عوامل ضد میکروبی بر روي سلول هاي د-60

، شماره  17پالنکتونیک و بیوفیلم سویه هاي استرپتوکوکوس موتانس جدا شده از پالك هاي دندانی، افق دانش، دوره اي 
1390، تابستان 2



٨

و qacA/Bبراهیمی، رویا رضوي پور: بررسی وجود ژن هاي مقاومت بیوسایدي پرویز پاکزاد، المیرا اجمیله نوروزي، -61
smrپژوهشی –مجله علمی پژوهنده (و غیرکلینیکی.در استافیلوکوکوس اورئوس هاي به دست آمده از منابع کلینیکی

1390، خرداد و تیر 2، شماره 16، سال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
ژن رمضان رجب نیا: تمایز اشریشیا کلی و شیگال از سایر انتروباکتریاسه ها با استفاده از تکثیجمیله نوروزي، ر-62

lamB 23-28، صفحات 1390) تابستان 10، مجله دنیاي میکروب ها، سال چهارم، شماره اول و دوم (پیاپی
PCR-RFLPبا استفاده از روش فضه حیدري، پریسا فرنیا، جمیله نوروزي، احمد مجد: ارزیابی سه پرایمر وختلف-63

پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، مجله یافته، دوره –براي تمایز مولکولی مایکوباکتریوم آتیپیک، فصلنامه علمی 
,85-92، صفحات 90سیزدهم، تابستان 

بررسیشاهچراغی: حسینسیدجوادي،غالمرضاحسینی،شاهحسنمحمدنوروزي،جمیلهمرادي،الهحجت-64
. مجله . PCRظر در طبقه بندي باسیلوس  ها با روش در باسیلوس هاي غیربیماریزا و تجدید نpXOپالسمیدفراوانی

.21- 28، دوره چهارم، شماره،سیزدهم، صفحه 91علمی پژوهشی زیست فناوري میکروبی دانشگاه آزاد اسالمی تابستان 
رویا رضوي پور: شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس داراي ژن جمیله نوروزي، گویا گودرزي، پرویز پاکزاد، -65

، 3، شماره 6پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم،  دوره –، مجله علمی PCRتوسط روش TSST-1و A-Eانتروتوکسین 
1391پائیز 

در qacE/qacEΔ1جمیله نوروزي، رباب رفیعی طباطبایی، کیمیا حمیري و محبوبه ستارزاده تبریزي: باند ژن هاي -66
پژوهشی بیماري هاي عفونی و –سودوموناس آئروژینوزا هاي جداشده از بیماران مبتال به سوختگی، مجله علمی 

.39-43، صفحات 1391، پائیز 58گرمسیري، سال هفدهم، شماره 
گوشتی و بررسی میله نوروزي، الهام سیاسی تربتی و رباب بهاروند: جداسازي لیستریا مونوسیتوژنز از محصوالت ج-67
پژوهشی - در باکتري هاي جداسازي شده و مقایسه آن با نمونه هاي کلینیکی و نمونه استاندارد. مجله علمیprfAژن 

101-110، 1392) آذر 78(شماره پیاپی 9، شماره 16دانشگاه علوم پزشکی اراك. سال 
در اشریشیا کلی جداسازي شده از بیماران sul2زاز زاده: ردیابی ژن بجمیله نوروزي، عباس اخوان سپهی، نگار -68

پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی –مبتال به عفونت هاي ادراري مراجعه کننده به مراکز کلینیکی شهر خوي. مجله علمی 
..83تا 76، صفحات 1392آذر و دي 88، شماره ي 21زنجان، دوره ي 

با (pine oil)مقاومت استافیلوکوکوس اورئوس به روغن کاج جمیله نوروزي، کامیار متواضع، طیبه اعال رحیمی: -69
پژوهشی بیماري هاي عفونی –مجله علمی .PCRدر mecAو sigBاستفاده تست آنتی بیوگرام و مشاهده باند ژن هاي 

.7-13، صفحات 1392، پائیز 60و گرمسیري، سال هیجدهم، شماره 
در اشریشیا کلی هاي جداشده از مبتالیان به عفونت fimH: فراوانی ژن علی شجائیان، جمیله نوروزي، پرویز پاکزاد-70

، 61پژوهشی بیماري هاي عفونی و گرمسیري، سال هیجدهم، شماره –مجله علمی دون سنگ کلیه. ادراري با و ب
32-38، صفحات 1392تابستان 

اشریشیا کلی جداسازي شده از بیماران مبتال در sul2جمیله نوروزي، عباس اخوان سپهی، نگار بزاززاده: ردیابی ژن -71
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، –به عفونت هاي ادراري مراجعه کننده به مراکز کلینیکی شهر خوي. مجله علمی 

76-83، صفحات 1392و دي ، آذر88، شماره 21دوره اي 
ي میکروب ها، سال ششم، شماره سوم (پیاپی جمیله نوروزي، سهیال مرادي بیدهندي، مرضیه شفیعی: مجله دنیا-72
246-252، صفحات 1392) پائیز 16
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تشخیصواینیهاسترپتوکوکوسجداسازي: کاظمیبهرامنوروزي،جمیلهپور،بندهمژگانکیکاوسی،نورادهمهرنوش-73
.1992پاییز 9شماره7سال، مجله میکروبشناسی ایران، PCRتوسط آن
در papGIIIو papIIجمیله نوروزي، غالمرضا گودرزي، فرناز خیراندیش: بررسی فراوانی ژن هاي افسانه شعبان،-74

–اشریشیا کلی جداسازي شده از ادرار و خون بیماران بستري در بیمارستان هاي شهرستان خرم آباد، فصلنامه علمی 
.22-33، صفحات 1993، بهار 27پژوهشی پژودا، سال نهم، شماره 

در luxS ،qseC ،rsbAاحمدي بادي، جمیله نوروزي، عباس اخوان سپهی: بررسی وجود باندهاي ژن هاي سارا-75
باکتري هاي اشریشیا کلی و پروتئوس میرابیلیس در بیماران مبتال به عفونت هاي دستگاه ادراري. پژوهنده (مجله علمی 

. 1393رداد و شهریور ، م3، شماره 19پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)، سال –
انسانی ScFvحمیده روحانی نژاد، جلیل فالح نژاد، جمیله نوروزي، مهدي مهدوي: ساخت کتابخانه ژنی آنتی بادي -76

مولکولی، دوره پنجم، شماره هفدهم، زمستان –علیه توکسین کزاز. تازه هاي بیوتکنولوژي سلولی T Vectorبر پایه 
1393.

و تاثیر اسید rsbAهی: بررسی وجود باند ژن دکتر جمیله نوروزي، دکتر عباس اخوان سپسارا احمدي بادي،-77
میریستیک در بیماریزایی پروتئوس میرابیلیس جدا شده از عفونت هاي ادراري. پژوهش در پزشکی (مجله پژوهشی 

، 1393، پائیز 3ماره ، ش38دانشکده پزشکی) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دوره 
.166تا 162صفحات 

: الهام گلین عباسیان، منصور بیات، سید امیرمحسن ضیایی استرآبادي، جمیله نوروزي، سعید ذاکر بستان آباد-78
بررسی جنس سنگ و جداسازي باکتري هاي موجود در لگنچه بیماران مبتال به سنگ هاي ادراري. تازه هاي 

.42-36، صفحات 1393ی، دوره چهارم، شماره شانزدهم، پائیزمولکول-بیوتکنولوژي سلولی
الناز اکبرزاده، جمیله نوروزي، وهاب پیرانفر، داریوش قاسمی، شیوا میرکالنتري، رضا میرنژاد: شناسایی همزمان و -79

-PCRبا روش و تایید آنMultiplex PCRمقایسه بروسالهاي بیماریزا در بین نمونه هاي سرمی و خون انسان به روش 

RPLP ،10-17. 1394دوره بیستم، فروردین و اردیبهشت . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان.
در لیستریا مونوسیتوژنز جداشده از lmoبتی، محمدرضا کریمی: حضور ژن ، الهام سیاسی ترجمیله نوروزي-80

- 66، صفحات 1394، بهار 68سال بیستم، شماره بیماري هاي عفونی و گرمسیري، پژوهشی–سبزیجات. مجله علمی
59.
در بین سویه هاي MBLو KPCمریم طرهانی، دکتر علی هاشمی، دکتر مژده حاکمی واال: فراوانی ژن هاي -81

سودوموناس آئروژینوزاي جداشده از بیماران مبتال به سوختگی و سیستیک فیبروزیس. پژوهنده (مجله پژوهشی دانشگاه 
.358-350فحات ص، 1394بهمن و اسفند ، 108، پی در پی 6شهید بهشتی). سال بیستم، شماره علوم پزشکی 

سویه هاي recAو 16SrRNAپگاه نوري، جمیله نوروزي، رباب رفیعی طباطبایی: میزان تشابه توالی نوکلئوتیدي -82
پژوهشی  بیماري هاي –علمی اشریشیا کلی و پروتئوس میرابیلیس به دست آمده از سنگ هاي شاخ گوزنی. مجله

17-24، صفحات 1394، زمستان 71عفونی و گرمسیري، سال بیستم، شماره 
آرزو سعادتیان فریور، دکتر جمیله نوروزي، گیتا اسالمی، آذر سبکبار، علی هاشمی: بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی -83

. پژوهش در پزشکی Real-time PCRبا استفاده از oqxA ،acrAایزوله هاي کلبسیال پنومونیه و میزان بیان ژن هاي 
، 1، شماره 40(مجله پژوهشی دانشکده پزشکی) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دوره 

.48تا 42، صفحات 1395پائیز 
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مواد ضدعفونی کننده و سپیده ریحانی، دکتر جمیله نوروزي، عباس اخوان سپهی: فراوانی باکتري هاي مقاوم به -84
انتی بیوتیک ها در هواي ایستگاه هاي مترو در شهر تهران. پژوهش در پزشکی (مجله پژوهشی دانشکده پزشکی) 

,78تا 73، صفحات 1395، پائیز 2، شماره 40دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دوره 
در اشریشیا کلی papGفراوانی سروتایپ هاي انتروپاتوژن داراي ژن افسانه شعبان، جمیله نوروزي: بررسی -85

پژوهشی دانشگاه –جداسازي شده از ادرار و خون بیماران بستري در بیمارستان هاي شهرستان خرم آباد، مجله علمی 
.111تا 102، صفحات 1395، مرداد و شهریور 104، شماره 22علوم پزشکی زنجان، دوره 

آملی، جمیله نوروزي، آذر سبکبار، رمضان رجب نیا: فراوانی تولید فاکتورهاي بیماریزایی در جدایه هاي رابعه ایزدي-86
، صفحات 1395، مهر 10کلینیکی استنوتروفوموناس مالتوفیلیا، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، دوره هیجدهم، شماره 

59–53.
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