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 داًشگاُ علَم پزشکی ٍ خدهات بْداشتی درهاًی گلستاى

 ایسکویکهرکز تحقیقات اختالالت          

 

  12030غبعت  00/00/1305هَزخ زٍش یکؿٌجِ جلػِ ؾَزای پطٍّؿی هسکص تحقیقبت اختالالت ایػکویک 

ٍ ّوچٌیي حضَز آقبی دکتس هحػي اعساثی عضَ ّیبت هَغع هسکص اش ؾَزا هحتسم ثب حضَز اعضبء  ظْس

هَازد ذیل ٍ ثسگصاز ثیوبزغتبى صیبد ؾیساشی  گسٍُ قلتاتبق جلػبت دز هحل داًؿگبُ علَم پصؾکی هبشًدزاى 

 ثسزغی ٍ هَزد تصَیت قساز گسفت.

 

خبًن  ٍ زاُ کبزّب ٍ پیؿٌْبداتخبًن پَزاثَک کبزؾٌبظ هسکص گصازؾی اجوبلی اش هبهَزیت ثِ تْساى دز اثتدا آقبی 

هجٌی ثس ازغبل هػتٌدات الشم جْت کػت هَافقت  کبزؾٌبظ هساکص تحقیقبتی قطعی ٍشازت ثْداؾت ثسّوت

آقبی دکتس شًدُ دل زئیع هسکص تحقیقبت ثیَلَضی غسطبى هجٌی ثس جرة آقبی دکتس  پیؿٌْبد ٍ ّوچٌیيقطعی 

 ًوَدًد.علیوحودعلیصادُ عضَ ّیئت علوی داًؿگبُ تْساى ثِ عٌَاى عضَ پبزُ ٍقت هسکص زا اعالم 

 

 Risk Pathway is involved in oxytocin post conditioning"تحت عٌَاى  ISI ازائِ هقبلِ . 1

in isolated rat heart"   داًؿگبُ علَم پبیبى ًبهِ ای هؿتسک ثب  گصازؼ ًْبیی طسح تحقیقبتیجبیگصیي

 "هصَة ایي هسکص تحت عٌَاى  دکتس ٍحید خَزی، خبًن دکتس خدیجِ جبهی االحودی پصؾکی هؿْد  آقبی

–ایػکوی  دز هکبًیػن پیؽ ؾسط غبشی  اکػی تَغیي دز هدل RISK/SAFEثسزغی ًقؽ هػیس غیگٌبلیٌگ 

 هطسح ٍ هَزد تصَیت قساز گسفت. " زی پسفیَضى  قلت جدا ؾدُ  هَؼ صحسایی  

 MicroRNA-206,Let-7a,and microRNA-21 pathways"تحت عٌَاى  ISI. ازائِ هقبلِ 2

involved in the anti-angiogenesis effects of the interval exercise training and 

hormone therapy in breast cancer "  دکتس ٍحید  بىجبیگصیي گصازؼ ًْبیی طسح تحقیقبتی آقبی

بررسی اثرات اکسی توسیه در مهار کمپلکس  "هصَة ایي هسکص تحت عٌَاى  دکتس علیوحود علیصادُخَزی، 

NFkB-miR195 هطسح ٍ هَزد تصَیت قساز گسفت. " در سرطان سیىه مدل حیواوی 
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 The effects of low-level laser irradiation on breast tumor in"تحت عٌَاى  ISI. ازائِ هقبلِ 3

mice and the expression of let-7a,mir-155,mir-21,mir125,andmir376b "   جبیگصیي گصازؼ

ثسزغی  "هصَة ایي هسکص تحت عٌَاى  ًْبیی طسح تحقیقبتی آقبیبى دکتس ٍحید خَزی، دکتس علیوحود علیصادُ

 miR-10b, miR-155, miR-21, Let-7ات دزهبًی تبثؽ لیصز کن تَاى ثسزٍی غطح ثیبًی پسٍفبیل ّبی اثس

 هطسح ٍ هَزد تصَیت قساز گسفت. "دز هدل حیَاًی غسطبى پػتبى ثِ عٌَاى ًؿبًگسّبی شیػتی

ٍ دکتس ٍحید خَزی دکتس یبى آقبازائِ ؾدُ ثِ هعبًٍت علوی ٍ فٌبٍزی زیبغت جوَْزی  کالى طسح تحقیقبتی. 4

ساخت بافت مهندسی شده قلبی از کاردیومیوسیت انسانی با استفاده از ماتریکس  "تحت عٌَاى علی داٍزیبى 

 ثسزغی اش پعٍ هطسح  "خارج سلولی قلب طبیعی رت جهت آزمایشات غربالگری داروها در مقیاس آزمایشگاهی 

 گسفت. قساز تصَیت هَزد

 

 صجح ثِ پبیبى زغید. 10ػِ دز غبعت دز ًْبیت جل
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