طشح ّب ٍ دبیبى ًبهِ ّبی دس حبل اًجبم آصهبیطگبُ ثیَسکٌَلَطی
سبسیخ
عٌَاى طشح

ضشٍع

هجشی طشح

ّوکبس طشح

طشح
96/3/4

ثشسسی قبثلیز سلَلْبی ادی سلیبل ٍاطى ثش سٍی داسثسشْبی دلی
یَسسبل اثشیطن

دکتر حبیب ویکًکار

وجمٍ دَقان

اسصیبثی داسثسز دلیوشی  PCL/PDMSثب ًبًَ الیبف الکششٍسیسی

96/5/1

ضذُ جْز سضذ ٍ سکثیش سلَل ّبی اًذٍهشش دس هٌْذسی ثبفز

دکتر حبیب ویکًکار

مُدیٍ دَقان

سحن
ثشسسی اثش ّن کطشی فَلیکَل ّبی سخوذاًی ثب سلَل ّبی

96/7/18

اسششٍهبی سخوذاى ثش سٍی داسثسز ّبی ًبًَ کبهذَصیشی ثشای

دکتر حبیب ویکًکار

مژگان مشرفی

هٌْذسی ثبفز سخوذاى

96/8/11

ثشسسی اثش دس هعشض گزاسی آًشبگًَیسز کیس دذشیي دس دیص اص
سَلذ ثشسٍی کیفیز سخوک دس هَش صحشایی

دکتر مرتضی اوًری

الٍُ صادقیان

ثشسسی اثش دس هعشض گزاسی آًشبگًَیسز کیس دذشیي ثشسٍی

96/8/11

دبساهشش اسذشم ّبی ًَصاد ّبی سر هشَلذ ضذُ دس هَش صحشایی

دکتر مرتضی اوًری

الٍُ صادقیان

سحز سیوبس ثب آًشبگًَیسز کیس دذشیي

96/9/28
97/11/15
97/12/1
97/07/19
97/04/6

ثشسسی سوبیض سلَل ّبی ثٌیبدی هضاًطیوی اًسبًی اسشخَاى ثشسٍی
ّیذسٍطل هغٌبطیسی ضذُ
اثش داسثسز فیجشٍئیي اثشیطن دس سضذ ٍ سکثیش سلَل ّبی
فیجشٍثالسز اًسبًی دس هحیط invivo ٍ invitro
ثشسسی سحشیک الکششیکی عصت سیبسیک ثش سضذ اًذام سحشبًی سر
ًش
ثشسسی سجَیض ًبًَرسار دی اکسیذ سیشبًیَم ثش ضبخص ّبی

اسششیَلَطی ًَسٍى ّبی گشاًَالس ّیذَکبهخ هَش سَسی ًش
هطبلعبر ثیَاًفَسهبسیکی ٍ آصهبیطگبّی ثشٍی ّ miRNAبی هَجَد
دس خَى دس ثیوبسی کجذ چشة غیشالکلی

دکتر حبیب ویکًکار

فاطمٍ صادقیان

دکتر حبیب ویکًکار

فاطمٍ صادقیان

دکتر مرتضی اوًری

کاظم اوصاری

دکتر مرتضی اوًری

شرارٌ رَىما

دکتر حسیه عبدل
تُراوی

فرزاوٍ خالًیی

سبثیش هصشف هکول کشٍم دیکَلیٌبر ٍ سوشیي هقبٍهشی ثش

97/7/19

97/7/19

ًطبًگشّبی دیبثز ٍ ثیبى دشٍسئیي  IRS-1دس سر ّبی دیبثشی

محمد علی
آذربایجاوی

هقبیسِ اثش لیذَّشح ٍ هشفَسهیي ثش سغییشار هشبثَلیک ٍ َّسهًَی

محمد علی
آذربایجاوی

ًَع2

هَش صحشایی هجشال ثِ سٌذسم سخوذاى دلیکیسشیک

محمد امیه

محسه عباسی

طشح ّب ٍ دبیبى ًبهِ ّبی دس حبل اًجبم آصهبیطگبُ ثیَسکٌَلَطی
ثشسسی اثش آدَدشَسیک عصبسُ ّیذسٍ گلیسشٍلی ثشگ دسخز حشا

98/2/22
98/2/22

ثش سدُ سلَل ّبی سشطبى سخوذاى اًسبًی Ovcar3دس ضشایط In
Vitro
ثشسسی سکبهل جٌیي ّبی سٍص  18ثبسداسی دس هَش ّبی ثبسداس
دسیبفز کٌٌذُ دٍص ّبی هخشلف داسٍّبی ًبثبسٍسی ٍ دشسَ گبهب

آرزي خرادمُر
آرزي خرادمُر

آرزي خرادمُر
فُیمٍ مظاَری

هقبیسِ سعذاد فَلیکَل ّب ٍ گسششش سیسشن عصجی سخوذاى دس

98/2/22

هَش ّبی صحشایی هجشال ثِ سٌذسم دلی کیسشیک ثب هصشف

آرزي خرادمُر

فُیمٍ مظاَری

خَساکی داسٍّبی گیبّی سشکیجی ٍ هشفَسهیي

98/5/2
98/5/2
98/5//2

ثشسسی اثش حفبظشی اسیششٍ دَیشیي ثشٍی قلت سر ّبی دیبثشی
ثشسسی اثش حفبظشی کَسکَهیي ثش ضبخص ّبی اسششیَلَطیک
سخوذاى هَش ّبی صحشایی ثذًجبل آسیت ًباضی اص اسکیوی
اثش سشّبلَص ،سَکشٍص ٍ  EGTAثش ٍیظگی ّبی اسذشم ثض دس اص فیشیض
ٍ دفشیض آى
ثشسسی هیضاى اثش دیطگیشی کٌٌذُ دَدس دشکالر ٍ سشجی سل ثش

98/5/2

چسجٌذگی ّبی داخل ضوکی دس اص عول جشاحی ّیسششکشَهی
دس هذل حیَاًی سر

دکتر فاطمٍ تًکلی

علیرضا اسالمیٍ

دکترعلیرضا طالبی

میىا ملک پًر افشار

آرزي خرادمُر

مسعًد متًسل
المُدی

دکتر عبدالحمید
عمًیی

دکتر ورگس دَقاوی

