
تاريخ  عنوان فارسي رديف

 تصويب

شماره ثبت  مجريان طرح به ترتيب وضعيت طرح

 طرح

بررسي اثر تيامين برتشنج ناشي از  1

 پنتيلن تترازول درموش سوري

1392/02

/31 

آقاي دکتر  خاتمه يافته

حميدرضابنفشه ، 

خانم دکتر اعظم 

مصداقي نيا، آقاي 

 دکتر اژدر حيدري

9226 

بررسي اثر سلکوکسيب بر سطح  2

سرمي ويسفاتين در ديابت ناشي 

 از استرپتوزوسين  

1392/05

/04 

در دست 

 اجرا

آقاي دکتر اژدر 

حيدري، آقاي دکتر 

غالمعلي  حميدي و 

خانم  سمانه 

 السادات علوي

9266 

بر حافظه و  يادگيري در  Fk506اثر  3

 موش صحرايي

1392/07

/02 

ابوالفضل آقاي دکتر  خاتمه يافته

ارجمند، آقاي دکتر 

حميدرضا بنفشه و 
آقاي اميرمسعود 

 حاجي عسگري

9291 

استاندارد سازي  عصاره آبي  4

اسطوخدوس و بررسي اثر ضد 

 تجمعي آن روي آميلوئيد بتا

1392/05

/14 

در دست 

 اجرا

آقاي دکتر محمود 

سالمي و آقاي 

 مسعود سهيلي

9272 

اثر تحريک سيستم اوپيوئيدهاي  5

درونزاد بواسطه امواج مايکوويو 
 G?SM 900حاصل از تلفن همراه 

MHz   بر حافظه و يادگيري 

1392/05

/14 

در دست 

 اجرا

آقاي دکتر ابوالفضل 

 ارجمند 

9273 

)  WIN55، 2-212بررسي اثر  6

( آگونيست گيرنده هاي کانابينوئيدي

آنتاگونيست گيرنده هي )  AM251و 
CB1 بر تشنج ناشي ( کانابينوئيدي

 از پنتيلن تترازول در موش سوري

1392/10

/03 

در دست 

 اجرا

آقاي دکتر حميدرضا 

بنفشه و خانم دکتر 

 اعظم مصداقي نيا

92119 

بررسي اثر داروي دهيدرو ارگوتامين  7

بر روي درد نوروپاتيک القا شده به 

عصب روش آسيب فشاري مزمن 
 سياتيک در موش صحرايي

1392/10

/03 

در دست 

 اجرا

آقاي دکتر حميدرضا 

 بنفشه 

92120 

بررسي تاثير امواج تلفن همراه بر  8
روي تشنجات ناشي از پنتيلن 

 تترازول در موش 

1392/10
/17 

آقاي دکتر ابراهيم  خاتمه يافته
کوچکي ، آقاي 

دکترمرتضي معتقدي 
فرد و آقاي دکتر 

 حميدرضا بنفشه 

 
92134 

بررسي تاثير استرس صوتي حاد در  9
دوران بارداري موش صحرائي بر 

تغيير بيان ژن و پروتئين گيرنده هاي 
گلوکوکورتيکوئيدي و 

مينرالوکورتيکوئيدي در نورون هاي 

 هيپوکامپ فرزندان تولد يافته 

1392/10
/17 

در دست 
 اجرا

آقاي دکتر محمود 
سالمي ، آقاي 

سيدعليرضا طالئي  
و خانم  فاطمه 

 السادات سجادي

92136 

اثر متقابل سيستم اکسينژناز و  10

نيتريک اکسايد بر درد نوروپاتي 
 ديابتيک در موش صحرايي

1392/11

/01 

در دست 

 اجرا

آقاي دکتر غالمعلي 

حميدي ، آقاي دکتر 
اژدر حيدري ،آقاي 

ر حميدرضا دکت
بنفشه و خانم سيده 

 مريم حسيني

92142 

 


