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تکىیک های تحقیقاتی :
1
2
3
4
5
6
7

ویٙذِی ًٙاِىشزیىی  ٚؽیٕیبیی جٟز اِمبء صزع ثجز دشب٘غیُ ٞبی ػُٕ ٔیذا٘ی ٛٔ( invivoػ ٞبی صحزایی ثیٟٛػ  ٚثٟٛػ دارای حزوزآساد٘invitro ٚ ) freely moving rats, ٝ
سٟی ٝثزػ ٞبی ٔغشی ( ) Brain Sliceجزاحی اعشزئٛسبوغیهوبٌ٘ َٛذاری ٚاِىشزٚدٌذاری ٔغشسىٙیه PCRٔذِٟبی رفشبری  Plus mazeثزای اضغزاة Passive and active avoidance ،ثزایحبفظ ٚ Tail flick ،ٝسغز فزٔبِیٗ ثزای درد

عالقه مىدی تحقیقاتی :
1
2
3
4
5

صزع  ٚسؾٙجیبدٌیزی  ٚحبفظ ٝثب اعزفبد ٜاس سىٙیىٟبی اِىشزٚفیشیِٛٛصیه  ٚرفشبریدرداضغزاةٌ-یبٞبٖ دارٚیی

مقاالت کامل :
CA1
 -1اثز عیغشبٔیٗ ثزؽىُ دذیزی ٘بؽی اس سحزیه سشب٘یه  ٚسٚج – دبِظ در ٘بحیٝ
ٞیذ ٛوٕخ ٔٛػ صحزایی ( ٔحٕذ رعشٓ دٛر  ،یؼمٛة فشح اِٟی  ،عؼیذ عٕٙب٘یبٖ ،
عٟزاة حبجی ساد ، ٜعیذ جٚاد ٔیز ٘جفی سادٔ . ٜجّ ٝفیشیِٛٛصی  ٚفبرٔبوِٛٛصی – جّذ – 4
) 1379
 -2اثزار سشریك داخُ ٚریذی دزی رایٙبَ  -2وّز ٚآد٘ٛسیٗ ثزویٙذِی ًٙاِىشزیىی آٔیٍذاَ
ٔٛػ ٞبیی صحزایی (ٔحٕذ رضب دبِیشٚاٖ ٔ ،حٕذ حغٗ دٛر غالٔی  ،عیذ جٛاد ٔیز ٘جفی ساد، ٜ
ٔحٓد رعشٓ دٛر ٔ .جّ ٝػّٕی دضٞٚؾی ؤٛؼ ،جّذ)1379، 2
2

 -3اثز ٟٔبر ٘بحیٞ CA1 ٝیذ ٛوٕخ دؾشی سٛعظ ِیذ ٚوبئیٗ ثزر٘ٚذ ویٙذِی ًٙآٔیٍذاَ در
ٔٛػ صحزایی ( عیذ ٔصغفی ٔزسضٛی ،عیذ جٛاد ٔیز ٘جفی ساد ،ٜیؼمٛة فشح اِٟی ٔ ،غؼٛد
ػالع٘ٛذٔ ،حٕذ رضب دبِیشٚاٖ ٔ ،حٕذ رعشٓ حٚر ٔ .جّ ٝدا٘ؾٍب ٜػّ ْٛحسؽىی وزٔبٖ  ،دٚر، ٟٓ٘ ٜ
ؽٕبر)1381 ،4 ٜ
 -4ثزرعی اثز ػصبر ٜآثی والِ ٌُ ٝسػفزاٖ (  ) Crocus Sativusثزوغت  ٚثیبٖ حغبعیز
حزوزی ٘بؽی اس ْـٚرفیٗ در ْـٚػ  ٜـایی وٛچه ٘ز ( ثٟزٚس خبوخ ـٚر ٔ ،حٕذ رعشٓ ح ـٚر،
ـ
 ٜـدایز صحزایی ٔ ،حٕذ وٕبَ ٘ضاد ،جٕبَ ؽٕظ ٔ .جّ ٝدشؽىی وٛثز  ،دٚر ، 12 ٜؽٕبر4 ٜ
سٔغشبٖ )1386
اعشفاد ٜاس ٔؼبدالر ْـرج ـع
ـ
ػزٚقی افزاد ایزا٘ی ثب
ـ
حیبری لّجی –
ـ
ةار ػـاخص  ٜـای
ٔ -5حبطـ
( عٝـراة حبج ـی ساد ، ٜعكـراط فمیـ ٜسادٔ ، ٜحّٓ ـد خبوغبری ٔ ،حّٓ د حغیٗ ثغهـاةـادی ،
اوتر دضٞٚبٖ ٔ ،حّٓ د رطسٓ حٚر ٟٔ ،یٗ دیب٘ز  ،جٛاد ٘بصزیبٖ ٔ .جّ ٝدا٘ؼ  ٚسٙذرعشی  ،دا٘ؾٍبٜ
ـ
ػّ ْٛدشؽىی  ٚخدٔبر ثٟذاؽشی درٔبٖی ؽبٞزٚد  ،دٚر ، 2 ٜؽٕبر) 1386 ،4 ٜ
- 6ا٘ذاسٌ ٜیزی ؽبخص ٞبی سٙفغی در جٕؼیز ٞبی ٕ٘ٙٔ ٝ٘ٛبعك ٔخشّف ایزاٖ  ٚسؼییٗ
ٔؼبدِٞ ٝبی ٔزجغ ثٙٔ ٝظٛر ثزآٚرد ایٗ ؽبخص ٞب ( ٔحّٓد حغیٗ ثغىبثبری  ،اوجز دضٞٚبٖ ،
ٔحّٓد رعشٓ دٛر ،دزٚیٗ ثبثبئی ٟٔ ،یٗ دیب٘ز  ،جٛاد ٘بصزیبٖ ٔ ،حّٓد اثزاٞیٓ رضٛا٘ی  .فصّٙبٔٝ
دا٘ؼ  ٚسٙذرعشی  ،دٚر ، 4 ٜؽٕبر ، 1 ٜثٟبر )1388
 - 7ثزرعی اثز ػصبر ٜآثی –اِىّی ثزي عذاة ) (Ruta graveolensثزسؾٙج اِمبؽذ ٜثب دٙشیّٗ
سزراس َٚدر ٔٛػ عٛری ٘ز ( فبئش ٜویٟب٘یبٖٔ ،حّٓ د رعشٕذٛر ،أیٗ عؼیذی ٘یب،ػّیزضب
ػّٕیٔ،ٝجّ ٝدا٘ؾٍب ٜػّ ْٛدشؽىی ثبثُ ،دٚر ٜچٟبرد ،ٓٞؽٕبر ، 4 ٜسیزٔب 1391 ٜصفح-36 ٝ
)30
- 8ثزرعی اثز ػصبر ٜآثی – اِىّی ثبث (Matricaria chamomilla) ٝ٘ٛثزسؾٙج اِمبؽذ ٜثب
دٙشیّٗ سشزاس َٚدر ْٚػ عٛری ٘ز ( ٔحٕذ رعشٓ دٛر ،ایزج آلبیی ،ثٟزاْ عّغب٘ی ،ثٟزٚس
خبوذٛر) ،سحز چبح ٔجّ ٝػّٕی دضٞٚؾی دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛدشؽىی ٌیالٖ
ة :اٍّ٘یغی :
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1. M.H. Pourgholami, M. Rostampour, J. Mirnajafi – Zadeh, M. R.
Palizivan. Intra – amygdale infusion of 2-Chlroadenosine suppress
amaygdala- kindled seizures . Brain Res ,775 (1997) 37-42
2. J. Mirnajafi – zadeh, M. H. Pourgholami, M.R. Palizvan, M.
Rostampour, M. Fallahi. Anticonvulsant action of 2- Chlroadenosine
focally in to the perirhinal cortex in amygdaloid kindled rats. Epilepsy
Res, (1999)37-43
3. M . Rostampour,V.Fathollahi ,S.Semnian,S. Hajizadeh ,J.Mirnajafi Zadeh,M.Shafizadeh the ability of hippocampal CA1 area for induction of
long – term potenti ation is persistently reduced by prior treatment with
cysteamine an invitro study .Neuropeptides 34 (2002)263- 270
4. M. Rostampour,Y. Fathollahi, S. Semnian, S. Hajizadeh, J.Mirnajafi Zadeh, M.Shafizadeh. Cysteamine pre- treatment reduces pentylene
tetrazol- induced plasticity and epileptiform discharge in the CA1 region of
rat hippocampal slices. Brain Res, (2002) 98-103.
5. M. Rostampour, A. Ghafari, P. Salehi, F. Saadat. Effects of hydroalcoholic extract of Anethum graveolens seed on
pentylenetetrazol-induced seizure in adult male mice.
Basic and Clinical Neuroscience, 2014; volume 5,
number 3, 199-204.
6. I. Aghaei, M. Rostampour*, M. Shabanie, N. Naderi, F. Motamedi, P.
Babaei, B. Khakpour-Taleghani.
Palmitoylethanolamide attenuates PTZ-induced seizures through CB1and
CB2 receptors. Epilepsy Research, 2015; 117: 23-28.
: خالصه مقاالت در کىگره های داخلی ي بیه المللی
، ٜاد ٔیز ٘جفی سادٛبی صحزایی (جٟؽٛٔ ًَ اِىشزیىی آٔیٍذاٙذِیٙسیٗ ثز ویٛ٘ آدٚ وّز2 اثز- 1
ٜعیـٚ ر، ر فالحیٚصـٙٔ ، رٚ ٔحّٓ د رعشٕخـ، ٖاٚ ٔحّٓد رضب دبِیش، ر غالٔیٛٔحّٓد حغیٗ د
)1997، ريٛعٗ دشزسث،
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وُر ٚآد ٘ٛسیٗ  ٚوبفئیٗ در آٔیً ــ داَ ثز ویٙذِی ًٙآٔیٍذاَ ٔٛؽٟبی صحزایی
- 2اثزار  2ـ
(ٔحّٓد رعشٕذٛر ٔ ،حّٓ د حغیٗ دٛر غالٔی  ،دٚاسدٕٞیٗ وٍٙز ٜفیشیِٛٛصی  ٚفبرٔبوِٛٛصی،
ایزاٖ ،دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛدشؽىی ایزاٖ )
- 3فؼبِیز ضذ سؾٙجی سشریك داخُ آٔیٍذاَ  -2وّز ٚآد٘ٛسیٗ ثز ویٙذِی ًٙآٔیٍذاَ ٔٛؽ ٝای
،
 ،عیذ جٛاد ٔیز ٘جحفی سادٜ
صحزایی ( ٔحّٓد رعشٕذٛر ٰٔ ،حّٓد حغیٗ دٛر غالٔی
ٔحّٓد رضب دبِیشٚاٖ  ،عیشدٕٞیٖ وٍٙز ٜفیشیِٛٛصی  ٚفبرٔبوِٛٛصی  ،ایزاٖ ،دا٘ؾٍب ٜػّْٛ
دشؽىی اصفٟبٖ )
– دبِظ در ٘ب حیٝ
- 4اثز عیطسبٔیٗ ثزؽىُ دذیزی عیٙبدغی ٘بؽی اس سحزیه سشب٘یه  ٚسٚج
ٞ CA1یذ ٛوٕخ ٔٛػ صحزایی ( ٔحّٓد رعشٕذٛر  ،یؼمٛة فشح اِٟی  ،عؼیذ عٕٙب٘یبٖ ،
عٟزاة حبجی ساد ، ٜعیذ جٛاد ٔیز ٘جفی ساد ، ٜاِٚیٗ ٌزد ٕٞبیی دا٘ؾجٛیبٖ سحصیالر
سىٕیّی داخُ  ٚخبرج ایزاٖ  ،سٟزاٖ )
- 5اثز عیغشبٔیٗ ثزؽىُ دذیزی عیٙبدغی ٘بؽی اس سحزیه سشب٘یه  ٚس ٚج – دبِظ در ٘بحیٝ
ٞ CA1یذ ٛوٕخ ٔٛػ صحزایی (ٔحّٓد رعشٕذٛر  ،یؼمٛة فشح اِٟی  ،عؼیذ عٕٙب٘یبٖ ،
عٟزاة حبجی ساد ، ٜعیذ جٛاد ٔیز ٘جفی ساد ، ٜثیغشٕیٗ ٌزد ٕٞبیی ػّٕی ػّ ْٛاػصبة
 ًٙٞو) ًٙ
در
- 6اثز سشریك داخـُ صفـبلی ثز دٚر ٜسحـزیه ٘بدذیزی ثذ٘جـبَ سؾٙجـبر ٔذَ ویٙذِیًٙ
ٔٛػ ٞبی صحزایی (عیذ جٛاد ٔیز ٘جفی سادٔ ، ٜحّٓ د رضب دبِیشٚاٖ ٔ ،حّٓ د رعشٕذٛر ،
دب٘شدٕٞیٗ وٍٙز ٜفیشیِٛٛصی  ٚفبرٔبوِٛٛصی ،ایزاٖ ،دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛدشؽىی ؽیزاس )
- 7اثز فؼبِیز ٌیز٘ذٞ ٜبی آد٘ٛسیٙی ٞ A1غش ٝآؤٛجٙظ ثزسؾٙجبر ٘بؽی اس ویٙذِیًٙ
آٔیٍذاَ ٔٛػ ٞبی صحزایی ( ػّی رٚضبسی  ،عیذ جٛاد ٔیز ٘جفی ساد ، ٜیؼمٛة فشح اِٟی
ٔ،حّٓد ٔحّٓ د سادٔ ، ٜحّٓد رعشٕذٛر ٔ ،حّٓد رضب دبِیشٚاٖ  ،دب٘شدٕٞیٖ وٍٙز ٜفیشیِٛٛصی ٚ
فبرٔبوِٛٛصی ،ایزاٖ ،دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛدشؽىی ؽیزاس )
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- 8اثز فؼبِیز ٌیز٘ذٞ ٜبی آد٘ٛسیٙی  A1لؾز ا٘ش ٛریٙبَ ثزسؼجبر ٘بؽی اس وی٘ذِی ًٙآٔیٍذاَ
یّد ج ـٚاد ٔیـر ٘جفی ساد ، ٜیؼمٛة فز ـح اِٟی ،
ٔٛػ ٞبی صحزایی (ٔحّٕذ ٔحّٕذ ساد ، ٜع ـ
ػّی رٚضبسیٔ ،حّٓ د رضب دبِیشٚاٖ ٔ ،حّٓ د رعشٕذٛر  ،دب٘شدٕٞیٖ وٍٙز ٜفیشیِٛٛصی ٚ
فبرٔبوِٛٛصی ،ایزاٖ ،دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛدشؽىی ؽیزاس)
- 9اثز عیغشبٔیٗ ثزؽىُ دذیزی ٘بؽی اس سحزیه سشب٘یه ٘بحیٔ CA1 ٝمبعغ س٘ذٞ ٜیذ ٛوٕخ
ٔٛػ صحزایی (ٔحّٓد رعشٕذٛر  ،یؼمٛة فشح اِٟی  ،عؼیذ عٕٙب٘یبٖ عٟزاة حبجی ساد، ٜ
عیذ جٛاد ٔیز ٘جفی سادٟٔ ، ٜؾیذ ؽفیع ساد ، ٜؽب٘شدٕٞیٗ وٍٙز ٜفیشیِٛٛصی  ٚفبرٔبوِٛٛصی
ایزاٖ  ،دا٘ؾٍب ٜسزثیز ٔذرط )
-10دیؼ سیٕبر ثبعیغشبٔیٗ ػوُ دذیزی عیٙبدغی ٘بؽی اس ٔحیظ فبلذ ٔٙیشیٓ را در ٘بحیٝ
ٔ CA1مبعغ س٘ذٞ ٜیذ ٛوٕخ ٔٛػ صحزایی وبٞؼ ٔی دٞذ (ٔحّٓد رعشٕذٛر  ،یؼمٛة فشح
اِٟی ،عؼیذ عٕٙب٘یبٖ عٟزاة حبجی ساد ، ٜعیذ جٛاد ٔیز ٘جفی سادٟٔ ، ٜؾیذ ؽفجغ ساد،ٜ
دٔٚیٗ عٕذٛسی ْٛآعیبیی  ٚ FAONSعٔٛیٗ وٍٙز ٜػّ ْٛاػصبة ایزاٖ  ،سٟزاٖ )
-11دیؼ سیٕبر ثبعیغشبٔیـٗ ؽىُ دذیـزی عیٙبدغـی را در ٘بحیٔ CA1 ٝمبعغ س٘ذٞ ٜیذٛ
وٕخ ٔٛػ صحزایی وبٞؼ ٔی دٞذ (ٔحّٓد رعشٕذٛر  ،یؼمٛة فشح اِٟی  ،عؼیذ عٕٙب٘یبٖ
عٟزاة حبجی ساد ، ٜعیذ جٛاد ٔیز ٘جفی ساد ، ٜؽب٘شدٕٞیٗ وٍٙز ٜفیشیِٛٛصی  ٚفبرٔبوِٛٛصی ،
ایزاٖ  ،دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛدشؽىی وزٔبٖ )
( فزؽیذ
-12اثز ػصبر ٜسػفزاٖ ثزحغبعیز حزوشی ٘بؽی اس ٔٛرفیٗ در ٔٛؽٟبی عٛری ٘ز
ثشرٌی  ،ثٟزٚس خبوذٛر ٔ ،حّٓد رعشٕذٛر  ،دزٚیٗ ثبثبیی ٞ ،ذایز صحزایی ٞ ،فذٕٞیٗ وٍٙزٜ
فیشیِٛٛصی  ٚفبرٔبوِٛٛصی  ،ایزاٖ  ،دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛدشؽىی وزٔبٖ )
-13ثزرعی اثز ػصبرٞ ٜیذر ٚاِىّی ثبث ٝ٘ٛثزسؾٙجبر ٘بؽی اس  PTZدر ٔٛؽٟبی عٛری ٘ز
(ٔحّٓد رعشٕذٛر  ،ثٟزاْ عّغب٘ی  ،ایزج آلبیی  ،ثٟزٚس خبوذٛر  ،دزٚیٗ ثبثبیی ٞ ،یجذٕٞیٗ
وٍٙز ٜفیشیِٛٛصی  ٚفبرٔبوِٛٛصی  ،ایزاٖ  ،دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛدشؽىی ٔؾٟذ )
-14ثزرعی اثز ا٘ذٚوب٘بثیٛٙئیذ دبِٕیشٛیُ اسب٘ َٛآٔیذ  PEZثزویٙذِی٘ ًٙبؽی اس  PTZدر
ٔٛؽٟبی صحزایی ٘ز ( ایزج آلبیی ٔ ،حّٓد رعشٕذٛر ،فزؽشٔ ٝؼشٕذی  ،دزٚیٗ ثبثبیی  ،ثٟزٚس
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خبوذٛر ٘،یٕب ٘بدری ٞ ،یجذٕٞیٗ وٍٙز ٜفیشی ِٛٛصی  ٚفبرٔبوِٛٛصی  ،ایزاٖ  ،دا٘ؾٍب ٜػّْٛ
دشؽىی ٔؾٟذ)
-15اثز ػصبر ٜسػفزاٖ ثزاِمب  ٚثیبٖ ٚاثغشٍی ثٛٔ ٝرفیٗ در ٔٛؽٟبی عٛری (ثٟزٚس خبوذٛر،
ٔحّٓد رعشٕذٛر ٔ ،حّٓد رضب ٘ٛرط فزد ٞ ،ذایز صحزایی ٞ ،یجذٕٞیٗ وٍٙز ٜفیشیِٛٛصی ٚ
فبرٔبوِٛٛصی  ،ایزاٖ  ،دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛدشؽىی ٔؾٟذ )
-16اثز عٗ ثز دزدر دی ٘بؽی اس اعشزط ( دزٚیٗ ثبثبیی ،ثٟزا ْ عّغب٘ی ٔ ،حّٓ د رعشٕذٛر ،
ٞیجذٕٞیٗ وٍٙز ٜفیشیِٛٛصی  ٚفبرٔبوِٛٛصی  ،ایزاٖ  ،دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛدشؽىی ٔؾٟذ )
ا٘شَی )
وًٙر ٜثیٗ إِّّی درد  ،ـ
ٔ-17ىب٘یغٓ ٞبی ٔحیغی ٔ ٚزوشی درد ٔ ،حّٓد رعشٕذٛر  ،ـ
-18ػصبرٞ ٜیذر ٚاِىّی ثب ث ، ٝ٘ٛآعشب٘ ٝدرد را در ٔٛؽٟبی صحزایی دچبر اط سزط ؽٙبی
اججبری افشایؼ ٔی دٞذ (ٔحّٕذ رعشٕذٛر ،ثٟزاْ عّغب٘ی ،دزٚیٗ ثبثبیی ٔ ،حٕذ رضب ٘ٛرط
فزد  ،وٍٙـز ٜثیٗ إِّّی درد  ،ا٘شِـی )
-19اثزار ػصبرٞ ٜیذر ٚاِىّی ثب ث ٝ٘ٛثز افشایؼ حغبعیز درد ٘بؽی اس اعشزط رٚا٘ی
اجشٕبػی (ثٟزاْ عّغب٘ی ،دزٚیٗ ثبثبیی ٔ ،حّٕذ رعشٓدٛر  ،وٍٙـز ٜثیٗ إِّّی درد  ،ا٘شِـی )

–

اصر دیؼ سیٕبر ثب ػصبرٞ ٜیذر ٚاِىّی ثب ثٛث ٝثزدزدردی ٘بؽی اس اعشزط رٚا٘ی – اجشٕبػی
 -20ـ
( ٔحّٓد رضب ٘ٛرط فزد  ،دزٚیٗ ثبثبیی ٔ ،حّٓد رعشٕذٛر  ،ثٟزاْ عّغب٘ی  ،وٍٙـز ٜثیٗ إِّّی
درد  ،ا٘شِـی )
-21ثزرعی اثز ػصبر ٜآثی – اِهِی دا٘ ٝؽٛیذ ثزسؾٙج ٘بؽی اس  PTZدر ٔٛؽٟبی عٛری ٘ز
( ٔحّٓد رعشٕذٛر ،دیٕبٖ صبِحی ،ارغٛاٖ غفبری ٛ٘ ،سدٕٞیٗ وٍٙز ٜفیشیِٛٛصی  ٚفبرٔبوِٛٛصی ،
ایزاٖ ،دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛدشؽىی ؽٟیذ ثٟؾشی ،سٟزاٖ )
-22اثز سشریك داخُ ٞیذ ٛوٕی عِّٟٛبی ثٙیبدی ٔشا٘ؾیٕی ثز اخشالالر حبفظٔ ٝزسجظ ثب عٗ
در ٔٛػ ٞبی صحزایی (دزٚیٗ ثبثبیی  ،ثٟزاْ عّغب٘ی ٔ ،حّٓ د رعشٕذٛر ،اػظٓ ٔؾفك ،
٘ٛسدٕٞیٗ وٍٙز ٜفیشیِٛٛصی  ٚفبرٔبوِٛٛصی  ،ایزاٖ ،دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛدشؽىی ؽٟیذ ثٟؾشی،
سٟزاٖ )
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اعشفاد ٜاس ٔؼبدالر ْ ـر جغ (
ـ
ایزاٖی ثب
ٔ -23حبعج ٝؽبخص ٞبی حیبسی لّجی – ریٛی افزاد ـ
عٟزاة حبجی ساد ، ٜعكـراط فمی ٝسادٔ ، ٜحّٓـد خبوغبری ٔ ،حّٓ د حغیٗ ثغىبةـادی  ،اوجز
وٍٙز ٜفیشیِٛٛصی ٚ
دضٞبٖ ٔ ،حّٓ د رعشٕذٛر ٟٔ،یٗ دیب٘ز  ،جٛاد ٘بصزیبٖ ٛ٘ ،سدٕٞیٗ
فبرٔبوِٛٛصی  ،ایزاٖ ،دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛدشؽىی ؽٟیذ ثٟؾشی ،سٟزاٖ)
 -24ثزرعی اثز ػصبر ٜآثی –اِهِی ثزي ریحبٖ ثزسؾٙج ٘بؽی اس  PTZدر ٔٛػ عٛری ٘ز
(ٔحّٓد رعشٕذٛر  ،آسٙب رحیٕی  ،دیٕبٖ صبِحی ،ثیغشٕیٗ وٍٙز ٜفیشیِٛٛصی  ٚفبرٔبوِٛٛصی ،
ایزاٖ  ،دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛدشؽىی ٕٞذاٖ)
 -25ثزرعی اثز ػصبر ٜآثی –اِىّی ثزي عذاة ثزسؾٙج ٘بؽی اس  PTZدر ٔٛػ عٛری ٘ز
(فبئش ٜویٟب٘یبٖٔ ،حّٓد رعشٕذٛر ،أیٗ عؼیذی ٘یب،ػّیزضب ػّٕی،ٝوٍٙزّٔ ٜی ٌیبٞبٖ
دارٚیی،ویؼ 29ٚ28 ،اردیجٟؾز )1391
 -26ثزرعی اثز ػصبر ٜآثی –اِىّی ثزي ثیذ عفیذ ثزسؾٙج ٘بؽی اس  PTZدر ٔٛػ عٛری ٘ز
(ٔحّٓد رعشٕذٛر  ،فخزی خّیمی  ،فبئش ٜویٟب٘یبٖ ،ثٟزاْ عّغب٘ی ،ثٟزٚس خبوذٛر ثیظسٕیٗ ٚ
یىٕیٗ وٍٙز ٜفیشیِٛٛصی  ٚفبرٔبوِٛٛصی ،ایزاٖ ،دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛدشؽىی سجزیش)
 -27ثزرعی اثز ػصبر ٜآثی –اِىّی ثزي سیش ٖٛثزسؾٙج ٘بؽی اس  PTZدر ٔٛػ عٛری ٘ز ،
رػٙب ؽٟبثیٔ ،حّٓد رعشٕذٛر  ،ثٟزاْ عّغب٘ی ،ثٟزٚس خبوذٛر ثیغشٕیٗ  ٚیىٕیٗ وٍٙز ٜفیشیِٛٛصی
 ٚفبرٔبوِٛٛصی ،ایزاٖ ،دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛدشؽىی سجزیش)
طرحُای پژيَشی پایان یافتٍ :
ٔ- 1غبِؼ ٝعیغشٓ آد٘ٛسیٙی در آٔیٍذاَ ٔٛؽٟبی صحزایی ثبویٙذِیًٙ
- 2ثزرعی اثز عیغشبٔیٗ ثزؽىُ دذیزی عیٙبدغی ٘بحیٔ CA1 ٝمبعغ س٘ذٞ ٜیذ ٛوٕخ ٔٛػ
صحزایی
ٔ -3غبِؼ ٝاثز ا٘ذ ٚوب٘ب ثیٛٙئیذ دبِٕیسٛیُ اسب٘ َٛآْ یذ ٌ ٚ PEAیز٘ذٞ ٜبی احشٕبِی آٖ
ثزویٙذِی٘ ًٙبؽی اس  PTZدر ٔٛػ ٞبی صحزایی ٘ز
 -4اثز ػصبر ٜسػفزاٖ ثزاِمب  ٚثیبٖ حغبعیز حزوشی ٘بؽی اس ٔٛرفیٗ در ٔٛػ ٞبی عٛری
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 -5ثزرعی اثز ػصبرٞ ٜیذر ٚاِىّی ثب ث ٝ٘ٛثزسؾٙج ٘بؽی اس  PTZدر ٔٛؽٟبی عٛری ٘ز
 -6ثزرعی اثز ػصبرٞ ٜیدر ٚاِىّی دا٘ ٝؽٛیذ ثزسؾٙج ٘بؽی اس  PTZدر ٔٛؽٟبی عٛری ٘ز
 -7ثزرعی اثز ػصبرٞ ٜیذر ٚاِىّی ریحبٖ ثزسؾٙج ٘بؽی اس  PTZدر ٔٛؽٟبی عٛری ٘ز
ٔ -8حبعج ٝؽبخص ٞبی لّجی – ریٛی افزاد ایزا٘ی ثب اعشفبد ٜاس ٔؼبدالر ٔزجغ
 -9ثزرعی اثز ػصبرٞ ٜیذر ٚاِىّی ثزي ثیذ عفیذ ) (Salix albaثزسؾٙج ٘بؽی اس  PTZدر
ٔٛؽٟبی عٛری ٘ز
راَىمایی پایان وامٍ :
- 1دبیبٖ ٘بٔ ٝوبرؽٙبعی ارؽذ ٔغبِؼ ٝاثز ا٘ذ ٚوب٘ب ثیٛٙئیذ دبِٕیشٛیُ اسب٘ َٛآٔیذ ٌ ٚ PEAیز٘ذٜ
ٞبی احشٕبِی آٖ ثزویٙذِی٘ ًٙبؽی اس  PTZدر ٔٛػ ٞبی صحزایی ٘ز
- 2دبیبٖ ٖأ ٝوبرؽٙبعی ارؽذ ثزرعی ا ثز ضذ اضعزاثی ػصبرٞ ٜیذرٚاِىّی دٛعز لزٔش دغشٚ ٝ
٘مؼ احشٕبِی عیغشٓ ٌبثبارصیه ٌ ٚیز٘ذٞ ٜبی اعشزٚصٖ در ٔٛؽٟبی صحزایی ٔبد٘ ٜضاد
ٚیغشبر
 - 3دبیبٖ ٘بٔ ٝوبرؽٙبعی ارؽذ ثزرعی اثز ضذ اضغزاثی ػصبرٞ ٜیذرٚاِىّی دا٘ ٝؽٛیذ ٘ ٚمؼ
احشٕبِی عیغشٓ ٌبثبارصیه ٌ ٚیز٘ذٞ ٜبی اعشزٚصٖ در ٔٛؽٟبی صحزایی ٔبد٘ ٜضاد ٚیغشبر
 - 4دبیبٖ ٘بٔ ٝدوشزای حزف ٝای ثزرعی اثز ػصبرٞ ٜیذر ٚاِىّی دا٘ ٝؽٛیذ ثزسؾٙج ٘بؽی اس PTZ
در ٔٛؽٟبی عٛری ٘ز
مشايرٌ پایان وامٍ دکترای حرفه ای  ٚوبرؽٙبعی ارؽذ:
- 1اثز ػصبر ٜسػفزاٖ ثز اِمب ٚثیبٖ حغبعیز حزوشی سٙبؽی اس ٔٛرفیٗ در ٔ ٛؽٟبی عٛری
- 2ثزرعی ٔ ٚىب٘یغٓ احشٕبِی ػصبر ٜآثی – اِىّی ٌیب ٜراسن ) (Humulus lupulusثز درد در
ٔٛػ عٛری ٘ز
کارگاَُای تحقیقاتی تخصصی:
- 1رٚؽٟبی وبر ثب ج٘ٛذٌبٖ  ،دا٘ؾٍبٔ ٜه ٔغشز وب٘بدا
- 2ثیٟٛؽی ثب ٌبس در ج٘ٛذٌبٖ  ،دا٘ؾٍبٔ ٜه ٔغشز وب٘بدا
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- 3سىٙیه  ، Patch clampدا٘ؾٍب ٜسزثیز ٔذرط
- 4رٚؽٟبی رفشبری در ػّ ْٛاػصبة  ،دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛدشؽىی سٟزاٖ
برگزیذٌ شذن در جشىًارٌ َای کشًری :
ثزٌشیذٞ ٜؾشٕیٗ جؾٛٙار ٜسحمیمبسی دشؽىی راسی – سٟزاٖ
عضًیت در اوجمه َای آکادمیک :
-1
-2

ػض ٛا٘جٕٗ فیشیِٛٛصی  ٚفبرٔبوِٛٛصی ایزاٖ
ػض ٛا٘جٕٗ ثیٗ إِّّی IBRO
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