
 

ته است به لیست  طرحها یا پایان نامه هایی که از طرف مرکز تحقیقات داروشناسی کاربردي مورد تایید قرار گرف
 شرح زیر می باشد:

طرح یا پایان  تحت نظر کدام مرحله؟
 نامه

 ردیف عنوان

 پایان نامه دکتر حسینی ارائه گزارش نهایی
انمیثم عباسی  

بر سمیت مزمن ریوي  (zizphora tenuior)گیاه کاکوتیبررسی اثر محافظتی عصاره 
 (chlorpyrifos)و کبدي کلرپیریفوس

1 

گزارش نهایی ارائه  بررسی نقش استرس اکسیداتیو بر بروز افسردگی و اضطراب ناشی از تزریق  طرح دکتر حسینی 
 استرپتوزوسین در موش سوري

2 

ر در انتظا -مرحله نهایی
 چاپ مقاله

 پایان نامه دکتر شرفی
 

رونیداز به مطالعه کشت بافت، باززایی درون شیشه اي و انتقال ژن گزارشگر بتاگلوکو
 Plumbago europaea گیاه دارویی

3 

بر روي سل الین  TGF-b بررسی اثر اپی نفرین، ایزوپروترنول و پروپرانولول بر ترشح طرح دکتر خیري 
 مبتال به مالتیپل مایلوما و افراد نرمالمایلومایی ، مزانشیمال استم سل بیماران 

4 

ر در انتظا -مرحله نهایی
 چاپ مقاله

بارگذاري شده با استاتین ها در  PCL-PEG-PCL بررسی اثرات ضد التهابی نانو ذرات طرح دکتر دانافر
 موش صحرایی و همچنین بررسی اثرات ضد سرطانی این نانوذرات در سلولهاي سرطانی

5 

بندي براي در حال جمع 
 دفاع

ددکتر یزدي نژا  پایان نامه 
 

 

در موش  (Alkanna frigida)تعیین اثرات آنتی دیابتیک عصاره ي تام گیاه هواچوبه
  هاي صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوسین

6 

در حال جمع بندي براي 
 دفاع

 پایان نامه دکتر قویمی
 

تحمل به اثرات ضد دردي و سندرم بر  Alkanna frigida تعیین اثر عصاره ریشه گیاه
  محرومیت از مرفین در موش صحرایی

7 

در حال انجام   پایان نامه دکتر حسینی 
 

بر روي افسردگی ناشی از جداسازي مادري در مدل موش  SAHAبررسی اثرات داروي
  سوري

8 

 پایان نامه دکتر حسینی در حال انجام
 

بررسی اثرات محافظتی احتمالی سلژیلین بر افسردگی ناشی از سندرم ترك مصرف مت 
  ...آمفتامین در 

9 

 پایان نامه دکتر رضایی در حال انجام
 

راه اندازي و معتبر سازي روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی باال براي اندازه گیري 
  فارماکوکینتیک بالینیمروپنم در پالسماي بیماران به منظور انجام مطالعات 

10 

خونرسانی مجدد ناحیه هیپوکمپ و اختالالت -تاثیر سلژیلین بر آسیب هاي ایسکمی پایان نامه دکتر حسینی درمرحله تصویب
  شناختی به دنبال ایسکمی فراگیر در موش هاي صحرائی نر

11 

اکسیداتیو استرس ناشی از سمیت مزمن کبدي و بررسی بیان ژن هاي دخیل در مسیر  پایان نامه دکتر شرفی در حال انجام
 Zizphora و اثرات محافظتی عصاره گیاه (chlorpyrifos)ریوي کلرپیریفوس

tenuior  

12 
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