
شماره  رديف
ثبت 
 طرح

تاريخ  عنوان فارسي
 تصويب

وضعيت 
 طرح

 حوزه بررسي مجريان طرح به ترتيب 

1 9717 
  tDCSبررسی اثر تحریک مستقیم فراجمجمه ای 

برمیزان ولع، عود و پارامترهای سالمت روان در 
 بیماران اپیوئیدی تحت درمان نگهدارنده با متادون

 در دست اجرا 1397/03/29

آقای دکترحمیدرضا 
بنفشه، آقای دکتر 
عبداهلل امیدی،آقای 
 محمد صادقی بیمرغ

 پایان نامه -طرح 

2 9732 
بررسی اثر سربرولیزین بر وسعت ضایعه و ظرفیت 
آنتی اکسیدانی در انفارکتوس قلبی القاء شده 

 توسط ایزوپروترنول در موش های صحرایی نر
 در دست اجرا 1397/05/02

آقای دکترغالمرضا قوی 
پنجه ، آقای دکتر 

ابوالفضل ارجمند، آقای 
محمد اسماعیل شهاب 

 الدین

 طرح

3 9733 
اثر تجویز حاد پاراگزانتین بر تشنج از ماگزیمال 

نقش آدنوزین و نیتریک : الکتروشوک در موش سوری
 اکساید

 در دست اجرا 1397/05/02
آقای دکتر اژدر حیدری، 
 خانم زهرا اسماعیلی

 طرح

4 9739 
کوئینیدین بر آستانه تشنج ناشی /اثر دکسترومتورفان

نقش گیرنده های : از پنتیلن تترازول در موش سوری
NMDA/ سیگنالینگNO 5و  1-، سیگماHT1A  

 در دست اجرا 1397/05/02
اژدر آقای دکتر 

حیدری،آقای حسن 
 جمالی 

 پایان نامه -طرح 

5 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

6 9717 
  tDCSبررسی اثر تحریک مستقیم فراجمجمه ای 

برمیزان ولع، عود و پارامترهای سالمت روان در 
 بیماران اپیوئیدی تحت درمان نگهدارنده با متادون

 در دست اجرا 1397/03/29

آقای دکترحمیدرضا 
بنفشه، آقای دکتر 
عبداهلل امیدی،آقای 
 محمد صادقی بیمرغ

 پایان نامه -طرح 

7 9732 
بررسی اثر سربرولیزین بر وسعت ضایعه و ظرفیت 
آنتی اکسیدانی در انفارکتوس قلبی القاء شده 

 توسط ایزوپروترنول در موش های صحرایی نر
 در دست اجرا 1397/05/02

آقای دکترغالمرضا قوی 
پنجه ، آقای دکتر 

ابوالفضل ارجمند، آقای 
محمد اسماعیل شهاب 

 الدین

 طرح

8 9733 
اثر تجویز حاد پاراگزانتین بر تشنج از ماگزیمال 

نقش آدنوزین و نیتریک : الکتروشوک در موش سوری
 اکساید

 در دست اجرا 1397/05/02
آقای دکتر اژدر حیدری، 
 خانم زهرا اسماعیلی

 طرح

9 9739 
کوئینیدین بر آستانه تشنج ناشی /اثر دکسترومتورفان

نقش گیرنده های : از پنتیلن تترازول در موش سوری
NMDA/ سیگنالینگNO 5و  1-، سیگماHT1A  

 در دست اجرا 1397/05/02
اژدر آقای دکتر 

حیدری،آقای حسن 
 جمالی 

 پایان نامه -طرح 

10 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

11 9717 
  tDCSبررسی اثر تحریک مستقیم فراجمجمه ای 

برمیزان ولع، عود و پارامترهای سالمت روان در 
 بیماران اپیوئیدی تحت درمان نگهدارنده با متادون

 در دست اجرا 1397/03/29

آقای دکترحمیدرضا 
بنفشه، آقای دکتر 
عبداهلل امیدی،آقای 
 محمد صادقی بیمرغ

 پایان نامه -طرح 

12 9732 
بررسی اثر سربرولیزین بر وسعت ضایعه و ظرفیت 
آنتی اکسیدانی در انفارکتوس قلبی القاء شده 

 توسط ایزوپروترنول در موش های صحرایی نر
 در دست اجرا 1397/05/02

آقای دکترغالمرضا قوی 
پنجه ، آقای دکتر 

ابوالفضل ارجمند، آقای 
محمد اسماعیل شهاب 

 الدین

 طرح

13 9733 
اثر تجویز حاد پاراگزانتین بر تشنج از ماگزیمال 

نقش آدنوزین و نیتریک : الکتروشوک در موش سوری
 اکساید

 در دست اجرا 1397/05/02
آقای دکتر اژدر حیدری، 
 خانم زهرا اسماعیلی

 طرح

14 9739 
کوئینیدین بر آستانه تشنج ناشی /اثر دکسترومتورفان

نقش گیرنده های : از پنتیلن تترازول در موش سوری
NMDA/ سیگنالینگNO 5و  1-، سیگماHT1A  

 در دست اجرا 1397/05/02
اژدر آقای دکتر 

حیدری،آقای حسن 
 جمالی 

 پایان نامه -طرح 

 


