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هٌصَر تزابی ًیا1395بزرعی بزخی ػَاهل خغز بیواری آلشایوز در جوؼیت عالوٌذ ؽْزعتاى دسفَل در عال 1

ًجوِ ػلیخاًی89-93تخویي تابغ تَلیذ بیوارعتاًْای تحت پَؽؼ داًؾگاُ ػلَم پشؽکی دسفَل عی دٍرُ سهاًی 2

غالهزضا هْؾاد1395بزرعی هیشاى باقیواًذُ آفت کؾْا ٍ فلشات عٌگیي کؾاٍرسی ؽْزعتاى دسفَل در عال 3

4

بزرعی هقایغِ ای تاثیز تغییز بزًاهِ ریشی کالعی رؽتِ پزعتاری بز هیشاى پیؾزفت تحصیلی، 

خغتگی ٍ فزعَدگی تحصیلی داًؾجَیاى پزعتاری داًؾگاُ ػلَم پشؽکی دسفَل در عال تحصیلی 

1395 -1396
ًزجظ کاظوی

 بزرعی هقایغِ ای صالحیت بالیٌی پزعتاراى اٍرصاًظ با دٍ رٍػ خَدارسیابی ٍ ارسیابی تَعظ 5

95عزپزعتاراى در بیوارعتاى ّای ٍابغتِ بِ داًؾگاُ دسفَل در عال 
 هغْزُ هَعَی

6
بزرعی تأثیز خاعزُ درهاًی اًغجاهی بز عالهت رٍاى سًاى عالوٌذاى عاکي در خاًِ عالوٌذاى هؼصَم 

95ؽْزدسفَل در عال 
 هغْزُ هَعَی

 هزاجؼِ کٌٌذُ بِ 2عٌجؼ عَاد عالهتی ػولکزدی، ارتباعی ٍ اًتقادی در بیواراى دیابتی ًَع 7

95درهاًگاُ دیابت در بیوارعتاى گٌجَیاى دسفَل در عال 
هغْزُ هَعَی

 هخفی در بیواراى ّوَدیالیشی هزکش ّوَدیالیش ؽْزعتاى دسفَل ٍ ػَاهل Bبزرعی  ؽیَع ّپاتیت 8

1395هؤثز بز آى در عال 
ػلی غفاری خلف هحوذی

بزرعی رفتار راًٌذگی در پزعٌل فَریت ّای پشؽکی ؽاغل در پایگاُ ّای تحت پَؽؼ داًؾگاُ ػلَم 9

1395پشؽکی دسفَل در عال 
پیواى رحوتی

ػزٍقی ٍ تٌفغی -بزرعی ارتباط بیي غلظت آالیٌذُ ّای َّا ٍ  هیشاى پذیزػ بغتزی بیواری ّای قلبی10

1394 لغایت اعفٌذهاُ 1390در ؽْزّای دسفَل ٍ اَّاس اس ابتذای فزٍردیي 
هزین دعتَر پَر

11
بز عاختواى ٍ ػولکزد تخوذاى در هَؽْای صحزایی  (Pistacia atlantica)بزرعی تأثیزػصارُ بٌِ 

دیابتی
هحوذ اهیي بْوٌؼ

12
بزرعی اپیذهیَلَصیک عٌگْای کلیَی ٍ بزخی ػَاهل هزتبظ در بیواراى هزاجؼِ کٌٌذُ بِ بیوارعتاى 

1394 تا 1389گٌجَیاى دسفَل اس عال ّای 
ًصزت بْزاهی

13
ٍ پپغیٌَصى در  B1  (BTG1)ارتباط ؽاخص ّای بافتی عزعاى  ٍبیاى صًْای تزاًغلَکًَی لٌفَعیت

عزم ٍ بافت تَهَری افزاد هبتال بِ عزعاى هؼذُ در دسفَل
 یَعف پزیذار

احوذ اداٍیرفتاری بز افغزدگی ٍ اهیذ بِ سًذگی داًؾجَیاى هبتال بِ ؽکغت ػاعفی-تاثیزدرهاًگزی ؽٌاختی14

15
بزرعی اثز حفاظتی ػصارُ گیاُ بَهادراى بز عویت کلیَی ًاؽی اس عیظ پالتیي در هَػ صحزایی 

(رت)
سّزا اعالهی فز

12
 عال  ؽْز دسفَل 15بزرعی ؽیَع ػفًَت ّای اًگلی رٍدُ ای ٍ بزخی ػَاهل هزتبظ در کَدکاى سیز   

1396
 هحوذحغیي فیض حذاد

13
ًقؼ هغیز : بزرعی اثز ضذ درد هَضؼی هًَتِ لَکاعت با اعتفادُ اس آسهَى فزهالیي در هَػ صحزایی

NO-cGMP-KATP Channelsعیگٌالیگ 
بٌْام قزباى سادُ

1396طرح های مصوب سال 



14
بزرعی ًقؼ عیغتن اپیَئیذی در اثزات ضذ افغزدگی عیوَعتاتیي در هذل ؽٌای اجباری هَػ 

عَری
هجتبی دٍلتؾاّی

15
هقایغِ تأثیز هکیذى غیزتغذیِ ای با دٍ رٍػ هکیذى عیٌِ خالی هادر ٍ هکیذى پغتاًک بز سهاى 

دعتیابی بِ تغذیِ دّاًی کاهل در ًَساداى ًارط
ًزگظ هجیذی پَر

 هحوذ اهیي بْوٌؼبزرعی تأثیز کاپتَپزیل ٍ لَسارتاى بز ًفزٍتَکغیغیتی ًاؽی اس  تاکزٍلیوَط در هَؽْای صحزایی16

 هحوذ اهیي بْوٌؼبزرعی تأثیز عیغتن رًیي آًضیَتاًغیي در عویت بیضَی ًاؽی اس  تاکزٍلیوَط در هَؽْای صحزایی17

18
ّای غیزکذکٌٌذُ بِ ػٌَاى ًؾاًگز ّای سیغتی در پاعخ RNAبزرعی تغییزات عغح بیاًی بزخی اس 

بِ جزاحی ٍ ؽیوی درهاًی در پالعوای بیواراى هبتال بِ عزعاى پغتاى
هزین هحغٌی کیا

19
 بغتزی ؽذُ 2بزرعی تغییزات پاراهتزّای اًؼقادی، بیَؽیویایی ٍ ّواتَلَصیک در بیواراى دیابتی ًَع 

1396با عکتِ قلبی، هزاجؼِ کٌٌذُ بِ بیوارعتاى بشرگ دسفَل در عال 
هیثن هزدعلغاًی

20
بزرعی عغح قٌذ خَى کَدکاى در هایغ درهاًی هؼوَل، ریٌگز ٍ ًزهال عالیي  ٍ ارتباعؼ با ػوق 

بیَْؽی در اػوال جزاحی الکتیَ
فزّاد ًؼٌایی

21
هغالؼِ : بزرعی ٍضؼیت پزیَ دًتال ٍ هیکزٍ ارگاًیغوْای پاتَصى در بیواراى هبتال بِ پزیَدًتیت هشهي

هزٍر عیغتواتیک ٍ هتا اًالیش
فاعوِ عایِ هیزی


