لیست طرح ّبی تحقیقبتی در سبل 96
ردیف

عنوان طرح

نام مجری

همکاران طرح

سال تصویب

1

بررسی اثر كٌجذ بر پبراهترّبی

هحوذ علی

ایرج اهیری

1396

آًبلیس اسپرم در هرداى بب ًبببرٍری

اهیرزرگر

ّبدی قبسوی

بِ علت عَاهل استرس اكسیذاتیَ

(هجری اصلی)

فرحٌبز سحبة رٍضي

در ضْر ّوذاى

هٌْبز یبًٍگی

هرین ضکَّی

ٍضعیت
در حبل اجرا

(هجری)
2

فبئسُ فرٍغی پرٍر

هٌیر طبّری

بررسی

اثر

عفًَت

تجربی

تَكسَپالسوب گًَذی بر فبكتَرّبی

(هجری اصلی)

اهیر حسیي هقصَد

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 اصلی)

رضَاى ًجفی

پرٍتئیٌْبی هَثر در التْبة در

طیبِ آرتیوبًی

خذیجِ كلًَذی

سلَلْبی اًذٍهتر اًسبى
4

ًَضیي ضببة

بررسی تأثیر هطبٍرُ هذیریت
استرس بر عولکرد جٌسی زًبى
ًبببرٍر

هراجعِ

1396

در حبل اجرا

بِ

كٌٌذُ

هركسًبببرٍری ضْر ّوذاى 1395

بتَل خذا كرهی

آرزٍ ضبیبى

(هجری اصلی)

دكتر سیذُ زّرا

فبطوِ قوری

هعصَهی

هْراى(بیي الولل)

فرخٌذُ جوطیذی

1395

در حبل اجرا

فبطوِ دستگردیبى
صغری ربیعی
5

بررسی چبلطْبی اخالقی هَجَد

آرش خلیلی

هٌْبز یبًٍگی

در اّذاء كٌٌذگبى ٍ گیرًذگبى

( هجری اصلی)

(هطبٍر علوی)

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 اصلی)

ّ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

زلیخب كلی پَر

سبرا سلیوبًی اصل

1396

در حبل اجرا

چَضلی( هجری)

( )ADSCsتیوبر ضذُ بب هالتًَیي بر
درهبى هذل آلسایور در هَش
صحرایی
8

بررسی

ارتببط

هیبى

هتیلي

غالهرضب ضفیعی

حیذر طیبی ًیب

1396

در حبل اجرا

ردٍكتبز

( هجری اصلی)

طیبِ قیبسًَذ

تتراّیذرٍ

فَالت

( ٍ )MTHFRهیساى  -sآدًَزیل

هرین بْوي زادُ

ایرج اهیری

( هجری)

هٌْبز یبًٍگی

بررسی تبثیر دارٍی ایٌَفَلیک بر

طیبِ آرتیوبًی

هحوذ ًجفی

عولکرد هیتَكٌذری ٍ هیساى

( هجری اصلی)

هرین حقیقی

رًٍَیسی شى ّبی BMP51،GDF9

هْذی هْذیسادُ

هتیًَیي بب ًبببرٍی هرداى
9

و  Dnmt5در اٍٍسیت  MIIهَش

1396

در حبل اجرا

( هجری)

هذل سٌذرم تخوذاى پلی كیستیک
PCOS

11

بررسی تبثیر هصرف قرظ چبی

طیبِ آرتیوبًی

سبرا سلیوبًی اصل

سبس ٍ هتفَرهیي بر رٍی سیستن

( هجری اصلی)

هسعَد سعیذی جن

آًتی اكسیذاًی  ٍ Nrf2سیتَكیي

هٌْبز یبًٍگی

سویِ براتی

ّبی پیص التْببی TNF-α ٍ IL-6در

(هجری)

اهیر براتی هصلح

سلَلْبی پلی هَرفَ ًَكلئر خَى

ًَضیي ضببة خذیجِ

هحیطی خبًوْبی هبتال بِ سٌذرم

كلًَذی

1396

در حبل اجرا

تخوذاى پلی كیستیک
11

بررسی هیساى استرس اكسیذاتیَ ٍ

طیبِ آرتیوبًی

جوطیذ كرهی

سیتَكیي ّب در هبیع فَلیکَلی

(هجری اصلی)

هْذی هْذیسادُ

زًبى هبتال بِ ًبزایی بِ علل سٌذرم

تخوذاى پلی كیستیک.

سْیال اسذی
ًجبت خیری پَر
هرضیِ قرببًی

1395

پبیبى یبفتِ96

