لیست طرح ّبی تحقیقبتی در سبل 96
ردیف

عنوان طرح

نام مجری

همکاران طرح

سال تصویب

1

بررسی اثر كٌجذ بر پبراهترّبی

هحوذ ػلی

ایرج اهیری

1396

آًبلیس اسپرم در هرداى بب ًبببرٍری

اهیرزرگر

ّبدی قبسوی

بِ ػلت ػَاهل استرض اكسیذاتیَ

(هجری اغلی)

فرحٌبز سحبة رٍضي

در ضْر ّوذاى

هٌْبز یبًٍگی

هرین ضکَّی

ٍضؼیت
در حبل اجرا

(هجری)
2

فبئسُ فرٍغی پرٍر

هٌیر طبّری

بررسی

اثر

ػفًَت

تجربی

تَكسَپالسوب گًَذی بر فبكتَرّبی

(هجری اغلی)

اهیر حسیي هقػَد

ببرٍری رت ّبی ًر

هرین بْوي زادُ

هحوذ فالح

1396

در حبل اجرا

(هجری)
3

بررسی تبثیر پالسوبی غٌی از

ایرج اهیری

هٌْبز یبًٍگی

پالكت بر رٍی هیساى بیبى شًْب ٍ

(هجری اغلی)

رضَاى ًجفی

پرٍتئیٌْبی هَثر در التْبة در

طیبِ آرتیوبًی

خذیجِ كلًَذی

سلَلْبی اًذٍهتر اًسبى
4

ًَضیي ضببة

بررسی تأثیر هطبٍرُ هذیریت
استرض بر ػولکرد جٌسی زًبى
ًبببرٍر

هراجؼِ

كٌٌذُ

1396

در حبل اجرا

بِ

هركسًبببرٍری ضْر ّوذاى 1395

بتَل خذا كرهی

آرزٍ ضبیبى

(هجری اغلی)

دكتر سیذُ زّرا

فبطوِ قوری

هؼػَهی

هْراى(بیي الولل)

فرخٌذُ جوطیذی

1395

در حبل اجرا

فبطوِ دستگردیبى
غغری ربیؼی
5

بررسی چبلطْبی اخالقی هَجَد

آرش خلیلی

هٌْبز یبًٍگی

در اّذاء كٌٌذگبى ٍ گیرًذگبى

( هجری اغلی)

(هطبٍر ػلوی)

تخوک در هركس ًبببرٍری ضْر

سحر افطبر

سیذُ زّرا قبضی ًَری

( هجری)

طببطببیی

بررسی هقبیسِ ای اثرات هتفَرهیي

حیذر طیبی ًیب

ّبدی قبسوی

ٍ كَركَهیي بر پبراهتر ّب ٍ

( هجری اغلی)

ّیرش هریذی

كرٍهبتیي اسپرم در رت ّبی

هرین بْوي زادُ

حسیي ضبطری

ّوذاى
6

دیببتی تیپ 2

1396

1396

در حبل اجرا

در حبل اجرا

( هجری)
ایرج خذادادی
كْالى
( هجری)

7

بررسی تبثیرپیًَذ سلَلْبی بٌیبدی
برگرفتِ از ببفت چربی
( )ADSCsتیوبر ضذُ بب هالتًَیي بر
درهبى هذل آلسایور در هَش
غحرایی

زلیخب كلی پَر
چَضلی( هجری)

سبرا سلیوبًی اغل

1396

در حبل اجرا

8

هتیلي

غالهرضب ضفیؼی

حیذر طیبی ًیب

بررسی

ارتببط

ردٍكتبز

( هجری اغلی)

طیبِ قیبسًَذ

( ٍ )MTHFRهیساى  -sآدًَزیل

هرین بْوي زادُ

ایرج اهیری

( هجری)

هٌْبز یبًٍگی

بررسی تبثیر دارٍی ایٌَفَلیک بر

طیبِ آرتیوبًی

هحوذ ًجفی

ػولکرد هیتَكٌذری ٍ هیساى

( هجری اغلی)

هرین حقیقی

رًٍَیسی شى ّبی BMP51،GDF9

هْذی هْذیسادُ

تتراّیذرٍ

هیبى

فَالت

هتیًَیي بب ًبببرٍی هرداى
9

و  Dnmt5در اٍٍسیت  MIIهَش

1396

1396

در حبل اجرا

در حبل اجرا

( هجری)

هذل سٌذرم تخوذاى پلی كیستیک
PCOS

11

بررسی تبثیر هػرف قرظ چبی

طیبِ آرتیوبًی

سبرا سلیوبًی اغل

سبس ٍ هتفَرهیي بر رٍی سیستن

( هجری اغلی)

هسؼَد سؼیذی جن

آًتی اكسیذاًی  ٍ Nrf2سیتَكیي

هٌْبز یبًٍگی

سویِ براتی

ّبی پیص التْببی TNF-α ٍ IL-6در

(هجری)

اهیر براتی هػلح

سلَلْبی پلی هَرفَ ًَكلئر خَى

ًَضیي ضببة

هحیطی خبًوْبی هبتال بِ سٌذرم

خذیجِ كلًَذی

1396

در حبل اجرا

تخوذاى پلی كیستیک
11

تبثیر ٍیتبهیي ّبی هحلَل در

رقیِ ػببسؼلی

ضیوب خبى ٍردیلَ

چربی بر كبّص سویت ًبضی از

پَركبیرُ

آرش هرادی

ًبًَررات تیتبًیَم دی اكسیذ در

1396

در حبل اجرا

هصدُ قذیری
هرین بْوي زادُ

ببفت بیضِ ی رت

ًسب ضیبء هجیذی
ابَالفضل غفَری
خسرٍضبّی
12

بررسی تبثیر ادیپَراى بر رٍی ببفت

طیبِ آرتیوبًی

رضَاى ًجفی

تخوذاى ٍ هیساى بیبى شًْب ٍ

سبرا سلیوبًی اغل

دست

فْیوِ قبسوی هرٍج

ّبی

پرٍتئیي
ادیپًَکتیي

پبییي

،APPL5

سؼیذ افطبر

ضبهل

 PPARα , AMPKدر تخوذاى هَش

زّرا زًذیِ

1396

در حبل اجرا

هذل هبتال بِ سٌذرم تخوذاى پلی
كیستیک
13

بررسی

تبثیر

رزٍراترٍل

بر

پبراهترّب ٍ كرٍهبتیي اسپرم در رت

زّرُ ػلیسادُ

هحوذ تقی گَدرزی

هرین بْوي زادُ

اػظن رضبیی فریوبًی

ّبی ًر دیببتی ًَع  2القب ضذُ بب

1393

پبیبى یبفتِ

ًسیبِ فتحی

استرپتَزٍتَسیي ً -یکَتیي آهیذ
14

بررسی هیساى استرض اكسیذاتیَ ٍ

طیبِ آرتیوبًی

جوطیذ كرهی

سیتَكیي ّب در هبیغ فَلیکَلی

(هجری اغلی)

هْذی هْذیسادُ

زًبى هبتال بِ ًبزایی بِ ػلل سٌذرم
تخوذاى پلی كیستیک

سْیال اسذی
ًجبت خیری پَر
هرضیِ قرببًی

1395

پبیبى یبفتِ

15

تبثیر ًبًَ ررات ًقرُ بر پبراهترّبی
اسپرم،

استرض

اكسیذاتیَ

زّرُ ػلیسادُ

طیبِ طبّری

ٍ

زّرا ابَالفتحی

سبختبر بیضِ ٍ اپیذیذم در هَش

هرین بْوي زادُ

ّبی غحرایی

1396

در حبل اجرا

هرین سْرابی
هحوذ جَاد ػػبری

16

بررسی تبثیر ایوٌَگلَبَلیي داخل

طیبِ آرتیوبًی

قبسن سلگی

هقبدیر

ضوین پیلِ ٍری

هٌْبز یبًٍگی

ٍریذی

بر

رٍی

 Th5:Th2,Th51و  +CD16+56در

هرضیِ فریوبًی

بیوبراى هبتال بِ ضکست هکرر

غغری ربیؼی

ببرٍری بب ػلت ًبهطخع

طیبِ ریحبًی

1396

در حبل اجرا

هْسب رضبیی پَر
رخسبرُ ظرٍفی
17

شًْبی

طیبِ آرتیوبًی

سبرا سلیوبًی اغل

بررسی

هیساى

بیبى

 ٍ ADAMTS 5,1,1 and 9ارتببط آًْب

(هجری اغلی)

هسؼَد سؼیذی جن

بب كیفیت اٍٍسیت ٍ سراًجبم

1394

پبیبى یبفتِ

هٌْبز یبًٍگی

ART

در سلَلْبی كَهَلَض بیوبراى

ایرج اهیری

هبتال بِ سٌذرم تخوذاى پلی

ًَضیي هحوذپَر
ًَضیي ضببة

كیستیک

سپیذُ گَّری تبببى
18

wet

هٌْبز یبًٍگی

هْذی بیگلرخبًی

هقبیسِ تأثیر حجبهت (

 ٍ )cuppingخًَگیری بر كبّص

(هجری اغلی)

غغری ربیؼی

دٍرُ سیکل قبػذگی ٍ هقبٍهت بِ

اػظن هؼیبری

هرضیِ سٌَیی فریوبًی

اًسَلیي در بیوبراى هبتال بِ

(هجری)

سٌذرم تخوذاى پلی كیستیک
()Pcos

1395

پبیبى یبفتِ

