طرح های تمام شده آزمایشگاه بیوتکنولوژی از فروردین 1391
عنوان طرح

تاریخ شروع طرح

91/5/14
91/6/8

91/9/21

91/9/11

ثشسسی تبثیشات ًبًَ رسات ًقشُ ثش سٍی سبختبس کشٍهبتیي ٍ  DNAاسپشم هَش

ثشسسی تبثیش داسٍّبی آسپشیي ٍ ایجَپشٍـي ثش ًبٌّجبسی ّبی کشٍهبتیي اسپشم هَش

ثشسسی تبثیش داسٍّبی هحشک تخوذاى دس ثبسٍسی هَش ّبی هبدُ تبثص دیذُ اص پشٍّبی گبهب
ثشسسی اثش ٍیتبهیي ث خَساکی دس کبّص ضٌَایی ًبضی اص سشٍ صذا دس ست

مجری طرح

همکار طرح

دکتش طبلجی

هٌْبص یبٍسی

دکتش طبلجی

ًبّیذ عبثذی

دکتش هضدساًی

طبّشُ دّقبى

دکتش هْذی کالًتش
دکتش لَک صادُ

دکتش اسوبعیلی دکتشکالًتش
دکتشهْشپشٍس دکتشحکیوی

تصَیت عٌَاى:
91/3/7

ثشسسی اثشات تَکسیسیتی ًبًَ رسات دی اکسیذ تیتبًیَم ثش سٍی ثبـت تخوذاى دس هَش
آصهبیطگبّی
ثشسسی تبثیش تَکسیسیتی ًبًَرسات دی اکسیذ تیتبًیَم ثش سٍی ثبـت ثیضِ ٍ پبساهتشّبی اسپشم
هَش سَسی

92/6/12

92/6/27

92/11/26

93/1/7

93/5/19

93/6/12

سبخت سلَلْبی ثٌیبدی پش تَاى القبیی اص سلَلْبی ـیجشٍثالست اًسبًی ثب استفبدُ اص اًتقبل
طى ّبی C-MYC ،KLF4 ،SOX2 ،OCT4
ثشسسی اثش هتآهفتبهیي ثش آپَپتَص ٍ ًبٌّجبسیّبی کشٍهبتیي اسپشم هَش ًظاد سَسی
ثشسسی تبثیش ًبًَرسات ًقشُ ثش سٍی هَسـَلَطی ٍ تؽییشات کشٍهَصٍهی جٌیي دس هذل هَش
آصهبیطگبّی

دکتش هشتضی اًَسی

دکتش هشتضی اًَسی

آسصٍ خشادهْش

دکتش احسبى ـشاضبّی

صّشُ ّبضویبى

سیذ هْذی کالًتش
علیشضب طبلجی
دکتش سیذ هْذی کالًتش

ثشسسی تأثیشات حبد ٍ هضهي ًبًَ رسات طال ( )Auثب دٍصّبی هختلؿ ثش سبختبس کشٍهبتیي ٍ

دکتش علیشضب طبلجی

هیضاى آپَپتَص اسپشم هَش

دکتش هحوذ حسیٌی

ثشسسی ًقص Cosmetic Microsurgeryدسجٌیي ّبی اًسبًی ـشیض ضذُ ثِ سٍش
اًجوبد ضیطِ ای دس هشحلِ کلیَاطی ثش ًتبیج ART

آسصٍ خشادهْش

دکتش هحوذ علی خلیلی

تبثیش هَسـیي تضسیقی ثش پبساهتشّب ،سبختبس  ، DNAکیفیت کشٍهبتیي ٍ هیضاى هبلَى دی

دکتش علیشضب طبلجی

آلذئیذ دس اسپشم اپیذیذیوی هَش

دکتش حسیي ًٌْگی

هظدُ صجَس

هشین هظفشی

هْسب ًظشی

ایوبى حلَایی

حسي ثْبسی
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93/10/19

ثشسسی اثش هت آهفتبهیي دس دٍساى هختلؿ ثبسداسی ثش سضذ ٍ تکبهل جٌیي ّبی هَش سَسی

93/11/12

ثشسسی هَسـَلَطی اسپشم ثب MSOM

دکتش هحوذ علی خلیلی

ثشسسی ًقص  Cosmetic Microsurgeryدسجٌیي ّبی اًسبًی ـشیض ضذُ ثِ سٍش

دکتش هحوذ علی خلیلی

اًجوبد ضیطِ ای دس هشحلِ کلیَاطی ثش ًتبیج ART

دکتش عجبع اـالطًَیبى

93/11/12

دکتش هشتضی اًَسی

آسصٍ خشادهْش

ضبّیي ؼضلی

سویِ صفشی

دکتش هشتضی اًَسی
94/2/2

94/2/6

94/2/16

94/4/11

94/5/6

ثشسسی عَاهل صیست هحیطی سن ـَصالَى ثش تَاًوٌذی ثبسٍسی ست ّبی ًش ثبلػ
ثشسسی تبثیش آهی تشیپتیلیي ٍ ًٍالـبکسیي دس حضَسس ٍیتَاهیي  Cثَس پبساهتشّب،سَاتتبس
،DNAکیفیَ کشٍهَاتیي اسپشم ٍ هیضاى هبلشى دی آلذئیذ سشهی دس هششBalb /c
ثشسسی اثش لیضس دیَدکن تَاى ثش تشهین صخن ًبضی اص ثشش جشاحی ثبـت ًشم حفشُ دّبى هَش
صحشایی

پبساهتشّب،کیفیت کشٍهبتیي ٍ هیضاى ثیبى  mRNAپشٍتبهیي اسپشم هَشSyrian

دکتش هحسي ـشٍصاًفش

ثشسسی هیضاى ثلَغ ٍ آسایص دٍک هیَصی ٍ الیِ ضفبؾ ثعذ اص اًجبم آصهبیطگبّی تخوک ّب

دکتش هحوذ علی خلیلی

آسپیشُ ًطذُ اص تخوذاى ثیوبساى سشطبًی قجل اص ضشٍع دسهبى

94/5/11

تبثیش تشکیت  ٍ eCGاستشادیَل ثش هیضاى ثیبى گیشًذُ اسپشم ،صًٍب پلَسیذا ٍ E-cadherin
 B-catenin ،دس سٍیبًْبی هشحلِ ثالستَسیت حبصل اص اًجوبد تخوک ّبی ثبلػ هَش

94/8/11

دکتشعلی ثٌْیب

اهیش آثبسیبى

تأثیش هصشؾ کَتبُ هذت ٍ دساص هذت داسٍّبی ضذ اـسشدگی ـلَکستیي ٍ ثَپشٍپیَى ثش

94/5/15

94/6/5

دکتش علیشضب طبلجی

الدى ثٌذگی

دکتش علیشضب طبلجی

ثشسسی اثش ّیستَلَطیک ًَ 4ع هبدُ دس دسهبى پبلپ هَش صحشایی

94/5/11

پشٍـسَس هْذی کالًتش

ثشسسی اثشات عصبسُ گیبُ ٌّذٍٍاًِ اثَجْل )( Citrullus Colocynthisسٍی ـشایٌذ

دکتش هحوذ علی خلیلی

هعصَهِ هحوذصادُ

دکتش ّوبیَى خضعلی

Ultrastructure of human spermatozoa vitrified with artificial

دکتش هحوذعلی خلیلی

ثشٍی الیِ ّبی تؽزیِ کٌٌذُ HFF ٍ MEF

ـشضتِ صفیبى

داًطکذُ دًذاًپضضکی

ّبی التْبة ٍ اکسیذاتیَ استشع دس هَش ّبی هجتال ثِ سٌذسم تخوذاى پلی کیستیک

تبثیش ـبکتَسّبی سضذ  BMP4 ،LIFثشٍی سضذ ٍ تکثیش سلَل ّبی ثٌیبدی جٌیٌی هَش

طبّشُ پیشجلی

اللِ داٍٍدی

دکتش سیذ هْذی کالًتش

seminal fluid

ـْیوِ هظبّشی

دکتش علیشضب طبلجی
دکتش ثْشٍص اـالطًَیبى

هحوذ حسیي ثشصگش ثفشٍیی

اعظن آقبسحیوی

سٍضي سضبیی
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94/8/11

94/9/16

94/11/14

94/11/16

94/12/1

95/5/12

95/8/5

تَلیذ سلَل ّبی ثٌیبدی جٌیٌی هَضی ثشٍی الیِ تؽزیِ کٌٌذُ سلَل ّبی ـیجشٍثالست
پَست ختٌِ گبُ اًسبًی
ثشسسی اثش ضذیخ ّبی هختلؿ ثش صًٍب پلَسیذا ٍ دٍک هیَصی تخوک ّبی ثبلػ هٌجوذ ضذُ
هَش سَسی ثِ سٍش اًجوبد ضیطِ ای
ثشسسی تبثیش ًبًَ رسات دی اکسیذ تیتبًیَم ثشٍی کشٍهبتیي اسپشم ٍ َّسهَى ّبی جٌسی
هَش سَسی ًش ٍ هبدُ
ثشسسی اثشات تشاتَطًیک تیتبًیَم دی اکسیذ( )Tio2خَساکی ثش جٌیي ّبی هَش NMRI
دس ّفتِ ّبی هختلؿ حبهلگی
ثشسسی اثشات هَاد هؤثشُ گیبُ سشخذاس دس کٌتشل سلَل ّبی سشطبًی تخوذاى دس سدُ سلَل
سشطبًی OVCAR-3
ثشسسی اثشات تشاتَطًیک تیتبًیَم دی اکسیذ ( )Tio2خَساکی ثش جٌیي ّبی هَش NMRI
دس ّفتِ ّبی هختلؿ حبهلگی

دکتش ثْشٍص اـالطًَیبى

آسصٍ خشادهْش

دکتش هحوذعلی خلیلی

ـبطنُ اکیبش

دکتش هشتضی اًَسی

آسصٍ خشادهْش

دکتش هشتضی اًَسی

هحوذ حسي عجذی

دکتش یَسفی
دکتش سیذ هْذی کالًتش
دکتش هشتضی اًَسی

سبخت داسثست ًبًَـیجشی پلیوشی سسبًب جْت سضذ ٍ توبیض سلَل ّبی ثٌیبدی جٌیٌی هَضی

دکتش حسیي ًبدسی هٌص

ثِ سلَل ّبی عصجی

دکتش سیذ هْذی کالًتش

ثی ثی صّشا هذسسی

هحوذ حسي عجذی

طبّشُ خطی

96/8/21

سبخت پشٍتئیي  s1تَکسیٌی سیبُ سشـِ ٍ اسصیبثی ایوٌی صائی آى

دکتش هشتضی اًَسی

دکتش حسیي ـشقبًی

96/11/17

ثشسسی تبثیشات هیذاى هؽٌبطیسی ثش سلَل ّبی ـیجشٍثالست پَستی

دکتش حجیت ًیکَکبس

هْشاى ًقیت صادُ

96/11/25

ثشسسی عصبسُ ضیشیي ثیبى ثشٍی سَختگی دسجِ  ٍ 2،3دسهبى آى دس  65ست ًش ثبلػ

داًطکذُ داسٍسبصی

پَیب طبّشی ـشد

