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ثْذاؽت هحیظ

طر ح هبی پصوهشی مصوة ،در حبل انجبم و اتمبم یبفته :
 ثزرعی هیشاى آفالتَوغیي در ؽیزّبی خبم ٍ پبعتَریشُ ؽْزعتبى رفغٌجبى در عبل 1391 ثزرعی هیشاى آفالتَوغیي در پٌیزّبی صٌعتی ٍ غیز صٌعتی هصزفی ؽْزعتبى رفغٌجبى در عبل 90-91 ثزرعی تبثیزلزار دادى لٌگبس در عزفیي رحن ٍ ٍضعیت  30درجِ تزًذلٌجزي هعىَط در حیي جزاحی در جلَگیزی اس ثزٍس دردؽبًِ در ثیوبراى ثذًجبل عول جزاحی عشاریي تحت ثی حغی اعپبیٌبل
 همبیغِ راّجزد ّبی یبدگیزی ٍاصگبى اًگلیغی ثیي داًؾجَیبى جذیذ الَرٍد (ٍرٍدی  ٍ )91داًؾجَیبى تزم دٍم ٍعَم (ٍرٍدی ) 89 ٍ 90داًؾگبُ علَم پشؽىی رفغٌجبى
 ؽیَع اختالالت اعىلتی -عضالىی اًذام فَلبًی در وبرهٌذاى عیغتن اداری داًؾگبُ علَم پشؽهی رفغٌجبى -ارسیبثی رٍػ ّبی غزثبلگزی ثبوتزیَری ثذٍى عالهت در خبًن ّبی ثبردار

هزاجعِ وٌٌذُ ثِ هزاوش ثْذاؽتی درهبًی ؽْزعتبى

رفغٌجبى در عبل 1391
 ثزرعی صًَتیپْبی هختلف وذًٍْبی ؽوبرُ  248 ٍ11, 72صى  P53در ثیوبراى هجتال ثِ اًذٍهتزیَسیظ در ؽْز رفغٌجبى ثزرعی ارتجبط اضغزاة ٍ  psaعزم ثب ثیوبری فیجزٍویغتیه ثزرعی ٍ همبثغِ عغح عزهی ووَوبیي ّبی  )ccl26 ،ccl24 ،ccl11( eotaxinدر عزم خَى هبدراى دچبر ون وبری تیزٍئیذٍ ًَساداى آًْب در ؽْزعتبى رفغٌجبى در عبل 1392
 ثزرعی ؽیَع عزدرد ٍ عٌجؼ ًبتَاًی ّبی ًبؽی اس آى در وبرهٌذاى ؽبغل در ثخؼ اداری داًؾگبُ علَم پشؽىی رفغٌجبىدرعبل 1391
 ثزرعی تَسیع فزاٍاًی علل احتوبلی ًبثبرٍری هزداى هتمبضی اعپزهَ گزام ثِ رٍػ وبهپیَتزی در ؽْز رفغٌجبى (عبل )13942

 ثزرعی ؽیَع ون خًَی ًبؽی اس فمز آّي در عِ هبِّ اٍل ٍ عَم حبهلگی در سًبى ثبردار هزاجعِ وٌٌذُ ثِ هزاوش ثْذاؽتیدرهبًی ؽْز ثٌذرلٌگِ در عبل 1393
 -تعییي هیشاى ؽیَع ًوبیؼ تِ در سایوبى ّبی اًجبم ؽذُ در ثیوبرعتبًْبی داًؾگبُ علَم

پشؽىی رفغٌجبى در ًیوِ اٍل عبل

 ٍ 1394ثزرعی ثزخی اس عَاهل خغزایجبد وٌٌذُ ًوبیؼ تِ
 ثزرعی ارتجبط عالهت هعٌَی ،هیشاى اضغزاة ٍ افىبر خَدوؾی در داًؾجَیبى داًؾىذُ پزعتبری ٍهبهبیی داًؾگبُ علَمپشؽىی رفغٌجبى درعبل 1393
 ثزرعی هیشاى ؽیَع اضبفِ ٍسى دٍراى ثبرداری ٍ عٍارض ًبؽی اس آى در سًبى هزاجعِ وٌٌذُ ثِ هزوش آهَسؽی -درهبًی ًیه ًفظ،علی اثي اثیغبلت (ع) ٍ ًَساداى آًبى در عبل 1395-1394
 همبیغِ اثز ضذعفًَی وٌٌذگی ّیپَولزیت عذین Surfocept ٍ Deconex ،ثز لبلت ّبی آلضیٌبتی ثزرعی تبثیز هصزف پَدر پغتِ ٍحؾی (ثٌِ) ثز تعذادی اس هتبثَلیت ّبی ثیَؽیویبیی خَى در افزاد ّبیپزلیپیذهیه ثزرعی تأثیز رٍسُ رهضبى ثز ویفیت خَاة ٍ ویفیت سًذگی عبلوٌذاى ؽْز رفغٌجبى در هبُ هجبرن رهضبى 1393ییؽذُ علَلی (آپَپتَس) ٍ ثیبى
ی ایراىی ( )Allium hirtifoliumثز هیشاى هزي ثزًبهِ ر س
 ثزرعی اثز عصبرُ ّیذرٍالىلی هَطرصىّبی  P53 ٍ Bcl2در ردُ علَلی عزعبى وجذ HepG2
  :ثزرعی اثز وبرتٌَئیذ وزٍعیي ( ) Crocinثز عغح عزهی ٍ ثیبى صى )BDNF (Brain Derive Neurotrophic Factorدر ًَاحی ( VTA )Vental Tegmental Areaهغش هَػ ّبی صحزایی ًز در ؽزایظ درهبى ًگِ دارًذُ ثب هتبدٍى ،پظ اس
ٍاثغتگی ثِ هزفیي
یهبراى هجتال ثِ عزعبى هعذُ ؽْز وزهبى ثب دٍرٍػ  ٍSSCPتَالی یبثی
 ثزرطی جْؼ صًْبیMICAL2,P53 ,Bcl-2در ة ارتجبط ثیي ؽبخص تَدُ ثذًی ثز اعبط عي ٍ رٍیؼ اٍلیي هَلز دائوی در وَدوبى 6-7عبلِ ؽْز رفغٌجبى در عبل 1394 همبیغِ دلت رادیَگزافی ّبی داخل دّبًی هعوَلی ( ٍ )E- speedدیجیتبل ( )CMOSدر تؾخیص ضبیعبت پزی اپیىبل ثزرٍی هٌذیجل گَعفٌذ
 ثزرعی اثز تزٍگشرٍتیي (  ) Troxerutinثز پزٍفبیل چزثی ٍ عغح اعتزط اوغیذاتیَ در هَػ ّبی صحزایی ًز هجتال ثِ عٌذرمهتبثَلیه المبء ؽذُ تَعظ فزٍوتَس
مشبوره پبیبن نبمه :
 ثزرعی عَاهل هَثز در فزاخَاى ًَساداى در عزح ّبیپَتیزٍئیذی هبدرسادی ثزرعی هیشاى ؽیَع پزُ اوالهپغی ٍ ریغه فبوتَر ّبی ثزٍس آى در سًبى ثبردار ثغتزی ؽذُ در سایؾگبُ ًیه ًفظ رفغٌجبى درعبل 1391
 ثزرعی ؽیَع عزدرد ٍ عٌجؼ ًبتَاًی ّبی ًبؽی اس آى در وبرهٌذاى ؽبغل در ثخ ػ اداری داًؾگبُ علَم پشؽىی رفغٌجبىدرعبل 1391
 ثزرعی هیشاى ؽیَع ثی اختیبری ادراری ٍ ثزخی فبوتَرّبی هزتجظ ثب آى در سًبى ثبردار هزاجعِ وٌٌذُ ثِ سایؾگبُ ًیه ًفظ ٍولیٌه ّبی تخصصی سًبى ٍ سایوبى ؽْزعتبى رفغٌجبى در  6هبِّ اٍل عبل 1392
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 ثزرعی هیشاى ؽیَع اختالل خَاة ٍ ثزخی اس عَاهل هزتجظ ثِ آى در سًبى ثبردار هزاجعِ وٌٌذُ ثِ سایؾگبُ ًیه ًفظ ٍ ولیٌیهّبی تخصصی سًبى ٍ سایوبى ؽْزعتبى رفغٌجبى در  6هبِّ اٍل عبل 1392
 ثزرعی ٍ همبثغِ عغح عزهی ووَوبیي ّبی  )ccl26 ،ccl24 ،ccl11( eotaxinدر عزم خَى هبدراى دچبر ون وبری تیزٍئیذٍ ًَساداى آًْب در ؽْزعتبى رفغٌجبى در عبل 1392
 ارسیبثی رٍػّبی غزثبلگزی ثبوتزیَری ثذٍى عالهت در خبًن ّبی ثبردار هزاجعِ وٌٌذُ ثِ ولیٌیه عزپبیی هزوش آهَسؽی–درهبًی ًیه ًفظ ؽْزعتبى رفغٌجبى در عبل 1391
 ثزرعی هیشاى ؽیَع پزُ اوالهپغی ٍ ریغه فبوتَرّبی ثزٍس آى در سًبى ثبردار هزاجعِ وٌٌذُ ثِ سایؾگبُ ًیه ًفظ رفغٌجبى در 6هبِّ اٍل عبل 1391
 ثزرعی هیشاى ؽیَع اختالل خَاة ٍ ثزخی اس عَاهل هزتجظ ثِ آى در سًبى ثبردار هزاجعِ وٌٌذُ ثِ سایؾگبُ ًیه ًفظ ٍ ولیٌیهّبی تخصصی سًبى ٍ سایوبى ؽْزعتبى رفغٌجبى در  6هبِّ اٍل عبل 1392
 ثزرعی یبفتِ ّبی ثبلیٌی ٍ فزا ثبلیٌی عٌذرم تًَل وبرح در ثیوبراى هزاجعِ وٌٌذُ ثِ ثخؼ الىتزٍ دیبگٌَعتیه ثیوبرعتبى علیثي اثیغبلت رفغٌجبى در عبل1392
شرکت در کبرگبههب:
 ؽزوت در وبرگبُ End note ارسؽیلجی ٍ داٍری ًمبداًِ همبالت علَم عالهت عزح ضیبفت اًذیؾِ اعتبداى (علَم ٍ دیي ،تعلین ٍ تزثیت در اعالم) ؽزوت در عزح ضیبفت اًذیؾِ (اصَل تعلین ٍ تزثیت اعالهی ٍ اخالق علوی -حزفِ ای) -ؽزوت در عزح هعزفت افشایی

مذرض کبرگبه:
 -وبرگبُ آهَسؽی SPSS

مسئولیت هبی اجرایی:
 داٍری در هجلِ علوی پضٍّؾی داًؾگبُ علَم پشؽىی رفغٌجبى ؽزوت در جلغبت پضٍّؾی ٍاحذ تَععِ تحمیمبت ثبلیٌی ثیوبرعتبى -ؽزوت در جلغبت پضٍّؾی داًؾىذُ پشؽىی
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 .12ارتجبط عالهت هعٌَی ٍ ثزٍس افىبر خَدوؾی در داًؾجَیبى داًؾىذُ پزعتبری ٍ هبهبیی داًؾگبُ
علَم پشؽىی رفغٌجبى در عبل 1393
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