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تاریخ شريع
طرح

عىًان طرح

مجری طرح

َمکار طرح

هقبیسِ اثش هحیط ّبی اًجوبدی فبقذ کلسین ثب هحیط

91/5/4

ّبی کلسین داس دس ثْجَد اًجوبد ضیطِ ای تخوک

دکتر مرتضی اوًری

فاطمٍ طاَری

ّبی ثبلػ هَش

تبثیش تشکیت  ٍ eCGاستشادیَل ثش هیضاى ثیبى گیشًذُ

94/5/11

اسپشم  ،صًٍب پلَسیذا ٍ B-catenin ،E-cadherin
دس سٍیبًْبی هشحلِ ثالستَسیت حبصل اص اًجوبد

دکتر محمذ علی خلیلی

معصًمٍ محمذزادٌ

تخوک ّبی ثبلػ هَش
هقبیسِ فشاسبختبس ثبفت تخوذاى اًسبًی پس اص اًجوبد

94/8/1

آّستِ ٍ ضیطِ ای ،پس اص کطت سٍی  CAMتخن

دکتر محمذ علی خلیلی

محثًتٍ يطه پرست

هشغ
ثشسسی اثشات عصبسُ گیبُ ٌّذٍٍاًِ اثَجْل (

94/5/11

)Citrullus Colocynthisسٍی فشایٌذ ّبی التْبة
ٍ اکسیذاتیَ استشس دس هَش ّبی هجتال ثِ سٌذسم

دکتر َمایًن خسعلی
دکتر سیذ مُذی کالوتر

محمذ حسیه ترزگر
تفريیی

تخوذاى پلی کیستیک

94/8/11

ثشسسی اثش لشصش دس هقیبس ًبًَ ثشٍی تکَیي جٌیي
ّبی چٌذسلَلی هَش دس آصهبیطگبُ

دکتر حثیة ویکًکار

آرزي خرادمُر

تبثیش فبکتَسّبی سضذ  BMP4 ،LIFثشٍی سضذ ٍ

94/8/11

تکثیش سلَل ّبی ثٌیبدی جٌیٌی هَش ثشٍی الیِ ّبی
تغزیِ کٌٌذُ HFF ٍ MEF

دکتر تُريز افالطًویان

ريشه رضایی

تَلیذ سلَل ّبی ثٌیبدی جٌیٌی هَضی ثشٍی الیِ

94/8/11

تغزیِ کٌٌذُ سلَل ّبی فیجشٍثالست پَست ختٌِ گبُ

دکتر تُريز افالطًویان

آرزي خرادمُر

اًسبًی
ثشسسی تبثیش ًبًَ رسات دی اکسیذ تیتبًیَم ثشٍی

94/11/14

کشٍهبتیي اسپشم ٍ َّسهَى ّبی جٌسی هَش سَسی

دکتر مرتضی اوًری

آرزي خرادمُر

ًش ٍ هبدُ
ثشسسی اثشات هَاد هؤثشُ گیبُ سشخذاس دس کٌتشل

94/12/1

سلَل ّبی سشطبًی تخوذاى دس سدُ سلَل سشطبًی
OVCAR-3

دکتر یًسفی
دکتر سیذ مُذی کالوتر

تی تی زَرا مذرسی درٌ
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ثشسسی استجبط پلی هَسفیسن طى ّبی ،CXCL2

95/1/26

 CCCL2 ،CXCR4ثب سقط هکشس دس جوعیت ثیوبساى

دکتر احسان فراشاَی

هشاجعِ کٌٌذُ ثِ هشکض ًبثبسٍسی یضد
ثشسسی اثش داسثست ًبًَکبهپَصیت ضیطِ صیست فعبل

95/12/6

سشاهیکی/کیتَسبى صیست تخشیت پزیش ثِ هٌظَس

دکتر حثیة ویکًکار

سضذ ٍ تکثیش سلَل ّبی فیجشٍثالست اًسبًی

مریم يفایی
َاویٍ ویکخًاٌ
آرر میذخت جاللی
جُرمی

هقبیسِ اثش یکی اص اًَاع ثبکتشیَسیي سَاس ضذُ ثش

96/3/4

سٍی ًبًَ الیبف تشکیجی فیجشٍئي /پلی الکتیک اسیذ ثش

دکتر حثیة ویکًکار

مائذٌ افضلی

سٍی سلَل ّبی ًشهبل ٍ سشطبى تخوذاى
ثشسسی اثش ثخطی حشکبت تشکیجی هٌظن ٍ هصشف

96/4/20

هکول ٍیتبهیي  ٍ Dکلسین ٍاگشدش استخَاًی دس ست

دکتر يفایی وسة

َما حاجی صادقی

ّبی اٍاسکتَهی ضذُ

96/7/6
96/7/6
96/8/21

ثشسسی اثش حفبظتی کَسکَهیي ثش سٍی پبساهتشّبی
اسپشم
ثشسسی اثش داسٍی سٍتیي هَسد استفبدُ ثیوبساى صشع ثش

سٍی پبساهتش ّبی اسپشم
سبخت پشٍتئیي  s1تَکسیٌی سیبُ سشفِ ٍ اسصیبثی
ایوٌی صائی آى
ضجکِ عصجی تخوذاى دس ًوًَِ ّبی طجیعی ٍ ثیوبساى

96/8/21
96/11/17

96/11/25

پلی کیستی :یک اسصیبثی سبختبس سِ ثعذی
ثشسسی تبثیشات هیذاى هغٌبطیسی ثش سلَل ّبی
فیجشٍثالست پَستی
ثشسسی عصبسُ ضیشیي ثیبى ثشٍی سَختگی دسجِ 2،3
ٍ دسهبى آى دس  65ست ًش ثبلػ

دکتر مرتضی اوًری

الٍُ فتحی

دکتر مرتضی اوًری

مُسا تذیه وژاد

دکتر مرتضی اوًری

دکتر مرتضی اوًری

دکتر امیه تمذن-
خرادمُر

فُیمٍ مظاَری

دکتر حثیة ویکًکار

مُران وقیة زادٌ

داوشکذٌ داريسازی

پًیا طاَری فرد

ثشسسی استفبدُ اص هحیط ضشطی ثذست آهذُ اص کطت

96/12/17

سلَل ّبی ثٌیبدی اًسبًی دس ثلَغ آصهبیطگبّی

دکتر تُريز افالطًویان

مریم ادیة

تخوک ّبی ًبسس هَش
ثشسسی استفبدُ اص هحیط ضشطی ثذست آهذُ اص کطت

96/12/17

سلَل ّبی اًسبًی دس ثلَغ آصهبیطگبّی تخوک ّبی

دکتر تُريز افالطًویان

ريشه رضایی

ًبسس هَش
ثشسسی سفتبسضٌبسی داسٍّبی اعصبة ثِ سٍی ست ًش ٍ

97/2/24

پبتَلَطی سیِ ًَصاد ّبی ست هبدُ تحت تیوبس ثب
داسٍّبی اعصبة

دکتر فاطمٍ تًکلی

علیرضا فالحتی -وًاب
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تْیِ ٍ اسصیبثی ٍیفش تَثئیي سذین ثِ عٌَاى پَضص ٍ

97/5/7

سیستن داسٍسبصی یشٍی تشهین صخن دس هَش

دکتر مرتضی اوًری

سُیل تفضلی

صحشایی

97/4/9

ثشسسی اثش پَدس گیبّی تشکیجی ثش پبساهتشّبی اسپشم
هَش سَسی ًش

دکتر محمذعلی عثذلی

خًاجٍ ای تافقی

تبثیش الکبسًیتیي ثش پبساهتشّب کیفیت کشٍهبتیي ٍ

96/12/23

آپَپتَص ٍ هبلَى دی آلذّیذ هَش ثبلجسی تیوبس ضذُ

دکتر علیرضا طالثی

داویال عستی

ثب فشهبلیي
ثشسسی اثش عصبسُ ضَیذ ثش سقط  ،جفت ٍ جٌیي دس

97/2/24

هَش ّبی سَسی هبدُ دس سٍصّبی هتفبٍت ثبسداسی دس
طَل دٍسُ ثبسداسی

دکتر محسه
میراسماعیلی

دَقان پًر

ثشسسی هیضاى پبساهتشّب ٍ کشٍهبتیي اسپشم اًسبًی پس

97/5/07

اص سٍش  Swim-Upدس صهبى ّبی هختلف دس دهبی

دکتر اعظم آقا رحیمی

مطُرٌ کریمی

اتبق
ثشسسی ًبًَرسات ٍ ّیذسٍطل ثذٍى ًبًَرسات ثش سًٍذ

98/1/20

تشهین صخن ّبی پَستی دس هذل حیَاًی ست دس دٍسُ

دکتر میرجلیلی

دکتر میرجلیلی

 17سٍصُ
ثشسسی صیست سبصگبسی فبیجشّبی تقَیت ضذُ ثب

98/4/22

کبهپَصیت حبٍی ًبًَ رسات ًقشُ ثِ عٌَاى ًگْذاسًذُ
ثبثت دسهبى استَدًسی

دکتر مرتضی اوًری

صاحثٍ طالثی

