
مجريان طرح به  وضعيت طرح تاريخ تصويب عنوان فارسي رديف

 ترتيب

شماره ثبت 

 طرح

بررسي مقايسه اي سطح   1

تاليوم ادراري درافراد سيگاري با 
 گروه کنترل

در دست  1395/03/04

 اجرا

آقاي دکتر حميد 

رضا بنفشه، آقاي 
امير قادري، آقاي 

 پيام ناصح غفوري

9520 

ناشي از  بررسي اثر تشنج  2

پنتيلن تترازول  بر يادگيري 

وابسته به وضعيت مورفين و 
سنجش پروتئين متصل شونده 

به جزء  پاسخ دهنده آدنوزين 
در ( CREB)مونوفسفات حلقوي 

ناحيه هيپوکامپ موش بزرگ 
 آزمايشگاهي

در دست  1395/08/04

 اجرا

آقاي دکتر ابوالفضل 

ارجمند، آقاي دکتر 

ابوالفضل اعظمي، 
ضيه خانم مر

 توسلي، 

9572 

بررسي اثرپيش شرطي سازي  3

رژيم مايع اتانول بر اختالل 
حافظه و يادگيري ناشي از 

پنتيلن تترازول و بيان زير واحد 
NR1  گيرندهNMDA  گلوتامات در

 موش آزمايشگاهي بزرگ

در دست  1395/08/25

 اجرا

آقاي دکتر ابوالفضل 

ارجمند، آقاي دکتر 
ابوالفضل اعظمي، 

اعظم علي خانم 
 نقي پور

9583 

بررسي ارتباط واريته اگزوني  4
Arg399Gin  در ژنXRCC1  با

 خطر ابتال به سرطان پروستات

در دست  1395/09/16
 اجرا

آقاي دکتر مهدي 
نورالديني و آقاي 

 محمد کريميان

95103 

تعيين دوز بهينه پرتو گاما براي  5

سرکوب سيستم ايمني جهت 
ي ي حيوان¬ها¬ايجاد مدل

 سرطان زنوگرفت

در دست  1395/10/28

 اجرا

آقاي دکتر غالمعلي 

حميدي، آقاي دکتر 
حسن نيکويي نژاد، 

آقاي دکتر علي 

 محمد عليزاده

95113 

مقايسه آناليز آزمايشگاهي  6

کيفي و کمي تاليوم ادراري در 
 بيماران اپيوئيدي

در دست  1395/10/28

 اجرا

آقاي دکتر حميد 

آقاي رضا بنفشه و 
 امير قادري 

95121 

بررسي تداخل کلرپرومازين و  7

نيتريک اکسايد بر تشنج ناشي 
 از پنتيلن تترازول در موش سوري

در دست  1395/11/12

 اجرا

آقاي دکتر حميدرضا 

بنفشه، خانم 
 فرشته ضيائي

95132 

بررسي اثرات مکمل پروبيوتيکي  8
بر روي شکل پذيري سيناپسي، 

شاخصهاي حافظه و برخي 

بيوشيميايي پالسما در يک مدل 
 حيواني آلزايمري

در دست  1395/11/12
 اجرا

آقاي دکتر محمود 
سالمي، آقاي دکتر 

 غالمرضا سپهري

95137 

بررسي ميزان  انتقال سلولهاي  9
بنيادي اندومتر رها سازي شده 

در داخل  بيني به ماده سياه و  
تمايز آنها به سلولهاي 

وشهاي کوچک دوپامينرژيک در م

 آزمايشگاهي  مدل پارکينسون 

در دست  1395/12/10
 اجرا

دکتر مهدي 
نورالديني ، سعيد 

باقري محمدي ، 
 دکتر  بهرنگ علني

95144 

بررسي اثرترامادول بر آستانه  10

تشنجات ناشي از پنتيلن تترازول 
نقش گيرنده :  در موش سوري

هاي اپيوئيدي و سروتونيني 

(5HT3  ") 

در دست  1395/12/10

 اجرا

، دکتر حميد رضا 

بنفشه ، مژگان عمو 
 علي

95147 

 


