
شماره  رديف
ثبت 
 طرح

تاريخ  عنوان فارسي
 تصويب

وضعيت 
 طرح

 حوزه بررسي مجريان طرح به ترتيب 

1 9638 

 Matricaria)اثر عصاره آبی ـ الکلی بابونه 
chamomilla ) برتشنجات ناشی از مدل کیندلینگ و

پنتیلن تترازول و پارامترهای بیوشیمیایی انفوزیون 
 درموش سوری نر

 در دست اجرا 1396/03/09

آقای دکتر غالمرضا قوی 
آقای دکتر  -پنجه

خانم مریم  -اژدرحیدری
آقای  -کاظمی

دکترسیدمجتبی بنی 
 طبا

 پایان نامه -طرح 

2 9642 
ها بر ویژگیهای ¬مخلوط پروبیوتیکبررسی اثر 

 شناختی و فاکتور های التهابی در مبتالیان  به آلزایمر
 در دست اجرا 1396/03/09

آقای دکتر غالمعلی  
حمیدی،آقای دکتر 

محمود سالمی،آقای 
دکترمصطفی  

حمدیه،آقای دکتر رضا 
دانشور کاخکی ، خانم 

آزاده آگاهی ،خانم اعظم 
علی نقی پور ، آقای 

 تر مسعود سهیلیدک

 پایان نامه -طرح 

3 9652 
بررسی اثر مخلوط پروبیوتیکی بر نقض حافظه فضایی 

، فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو و تشنجات  
 حاصل از کیندلینگ در موش های بزرگ آزمایشگاهی

 در دست اجرا 1396/04/13

محمود آقای دکتر 
سالمی، آقای دکتر اژدر 
حیدری و خانم سمانه 

 باقری

 پایان نامه -طرح 

4 9655 
بررسی اثر سربرولیزین بر میزان ضایعه انفار کتوس  "
  TNF-aو IL6 و فاکتورهای التهابی  Iمیوکارد، تروپونین

  در موش های صحرایی نر
 در دست اجرا 1396/05/17

غالمرضا قوی آقای دکتر 
پنجه، آقای دکتر اژدر 

حیدری،آقای دکتر علی 
اصغر پورشانظری، آقای 

 دکتر ابوالفضل ارجمند

 طرح

5 9670 
مواجه حاد و مزمن با کافئین بر آستانه تشنج  اثر "

نقش گیرنده  ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری،
 های آدنوزین و نیتریک اکساید

 در دست اجرا 1396/05/03
آقای دکتر اژدر حیدری، 
 خانم زهرا اسماعیلی

 پایان نامه -طرح 

6 9680 
اثر مواجهه مزمن با نیترات در طول دوره بارداری و پس 
از تولد بر تشنجات صرعی ناشی از پنتیلن تترازول و 

 حافظه احترازی در موش سوری
 در دست اجرا 1396/05/31

اژدر حیدری، آقای دکتر 
آقای دکتر ابوالفضل 

 ارجمند، خانم لیال گلفام
 پایان نامه -طرح 

7 9683 

بررسی اثر کورکومین براختالل حافظه و یادگیری 
و سطح CREBاحترازی ناشی از مورفین، بیان پروتیین 

در هیپوکامپ موش بزرگ  NOمتابولیت های 
 آزمایشگاهی 

 در دست اجرا 1396/05/31

آقای دکتر ابوالفضل 
ارجمند، آقای دکتر 

بهرنگ علنی، آقای دکتر 
اژدر حیدری، خانم خاطره 

 خوارزمی

 پایان نامه -طرح 

8 9685 

اثر مکمل یاری پروبیوتیک برشدت عالئم بالینی، 
مقاومت به انسولین، فاکتورهای التهابی و 

بیومارکرهای استرس اکسید اتیو در بیماران مبتال به 
 ( " MS)مالتیپل اسکلروزیس

 در دست اجرا 1396/05/31

آقای دکتر 
محمودسالمی، آقای 

امیدرضا تمتاجی، آقای 
دکتر ذات اله عاصمی، 

آقای دکتر ابراهیم 
 کوچکی

 پایان نامه -طرح 

9 9687 
عصاره آبی ـ الکلی گیاه نپتا منتوئیدس بررسی اثر 

برتشنجات ناشی از پنتیلن تترازول و مدل الکتروشوک 
 حداکثر درموش های سوری نر 

 در دست اجرا 1396/05/31

آقای دکتر اژدر حیدری، 
خانم دکتر بتول رحمتی، 

خانم فاطمه زائری 
 ایرانی

 پایان نامه -طرح 

10 9696 
در هیپوکامپ  CREBو پروتئین mir 33ژن بررسی بیان 

 در یادگیری وابسته به وضعیت مورفین 
 در دست اجرا 1396/05/31

آقای دکتر ابوالفضل 
ارجمند، آقای دکتر 
بهرنگ علنی، آقای 

 صادق مرادی

 پایان نامه -طرح 

11 96126 

بررسی اثر االنزاپین و نقش گیرنده های 
ارکسینرژیکی نوع یک در ناحیه پوسته هسته 

سود در / اکومبنس بر روی تصمیم گیری مدل هزینه
 موش صحرایی نر

 در دست اجرا 1396/07/25

آقای دکتر غالمعلی 
حمیدی، آقای دکتر 
علیرضا عابد، خانم 

سعیده نصراللهی، خانم 
 سارا کریمی

 پایان نامه -طرح 

12 96137 

بررسی تاثیر کرم نانوامولسیونی حاوی اسانس الواند 
وفاکتورهای استرس و عصاره شیرین بیان بر بهبود 

اکسیداتیو زخم پوستی عمیق در مدل موش 
 صحرایی

 در دست اجرا 1396/07/25

آقای دکتر سیدعلیرضا 
طالیی زواره، آقای دکتر 
محمدحسین اعرابی، 
آقای دکتر محمدرضا 

معمارزاده، خانم مریم 
 کاظمی رحمت آبادی

 پایان نامه -طرح 

13 96145 
پوستی و اثرات ضد دردی ژل بررسی سمیت 

نانوامولسیونی حاوی اسانس گیاهان رزماری و نعناع 
 فلفلی در مدل حیوانی استئوآرتریت

 در دست اجرا 1396/07/25

آقای دکتر سیدعلیرضا 
طالیی زواره، آقای دکتر 
محمدحسین اعرابی، 

خانم دکتر فرشته 
بهمنی، آقای دکتر 

محمدرضا معمارزاده، 

 پایان نامه -طرح 



 دی فرخانم مژگان محم

14 96159 
بررسی تاثیر محرومیت از تیمارمادری بر وابستگی به 
مورفین، یادگیری و حافظه فضایی و القای تقویت دراز 

 در هیپو کامپ موش های صحرایی بالغ ( LTP)مدت
 در دست اجرا 1396/08/23

سیدعلیرضا آقای دکتر 
طالیی زواره، آقای دکتر 
محمود سالمی، خانم 

 فاطمه عقیقی

 طرح

15 96160 
تاثیر مصرف مورفین در دوره شیر دهی بر یادگیری و 

در هیپو ( LTP)حافظه فضایی و القای تقویت دراز مدت
 کامپ موش های صحرایی بالغ 

 در دست اجرا 1396/08/23

سیدعلیرضا آقای دکتر 
طالیی زواره، آقای دکتر 
محمود سالمی ، آقای 
دکتر حمیدرضا بنفشه، 
خانم فاطمه عقیقی، 
خانم اعظم علی نقی 

 پور

 طرح

16 96201 
بررسی مکمل پروبیوتیکی بر آسیب ناشی از فشار  

و شاخص های استرس ( CCI)مزمن عصب سیاتیک 
 اکسیداتیو در موش های صحرایی نر

 در دست اجرا 1396/11/17

آقای دکتر سید علیرضا 
طالئی، خانم مژگان 

محمدی فر، خانم فاطمه 
عقیقی، خانم دکتر 

 فرشته بهمنی

 طرح

17 96202 
بررسی مکمل پروبیوتیکی بر نوروپاتی دیابتی و 
شاخص های استرس اکسیداتیو در موش های 

 صحرایی دیابتی
 در دست اجرا 1396/11/17

آقای دکتر سید علیرضا 
طالئی، خانم مژگان 

محمدی فر، خانم فاطمه 
عقیقی، خانم دکتر 

 فرشته بهمنی

 طرح

 


