تاريخ نگارش يا آخرين بازنگري79/4/3 :
نام خانوادگي  :نورالدينی

نام  :مهدي

رتبه دانشگاهي  :پايه 22
درجه علمي  :دانشیار
دانشگاه  :علوم پزشكی كاشان
آدرس محل كار  :كاشان – دانشكده علوم پزشكی
شماره تلفن محل كار با كد شهر و كشور 535-00005555 :
شماره نمابر135-11145552 :
آدرس پست الكترونيكيmnoureddini@yahoo.com :
٭ تاريخ تولد :

5347/10/51

٭ محل تولد  :كاشان
٭ وضعيت تاهل  :متاهل
٭ تعداد فرزندان 5 :
٭آدرس منزل،
٭ شماره تلفن همراه 55535633505 :
سوابق تحصیلی :
رشته تحصيلي
زيست شناسی
فیزيولوژي

گرايش تحصيلي
جانوري
فیزيولوژي
انسانی
فیزيولوژي

فیزيولوژي

انسانی

درجه علمي

دانشگاه محل تحصيل

شهر محل

كشور محل

تحصيل

تحصيل

كارشناسی

دانشگاه تهران

تهران

ايران

كارشناس ارشد

علوم پزشكی تهران

تهران

ايران

دكتري تخصصی

شهید بهشتی

پاياننامه هاي زمان تحصیل
1

تهران

ايران

تاريخ فارغالتحصيلي
92
91

05

عنوان پاياننامه

مقطع تحصيلي

اثر همزمان لیتوم وعوامل موثر بر تولید نیتريک اكسا يد روي عاليم قطع ناگهانی مرفین ()5391

استاد يا اساتيد راهنما

كارشناس ارشد

 :بررسی اثر  – Dگلوكز به داخل هسته شكمی  -میانی وجانبی هیپوتاالموس برروي ترشح تحريک شده
اسید معده ناشی از پنتاگاسترين و اندازه گیري سطح نوراپی نفرين هسته شكمی – میانی هیپوتاالموس به

دكتر احمدرضا دهپور -دكتر سید

دكتري تخصصی

شهاب الدين صدر
دكتر افسانه الیاسی

روش میكروديالیز

شركت در دورههاي آموزشی ،پژوهشی و اجرايی
نام دوره

طول مدت

محل برگزاري

تاريخ برگزاري

دوره
كارگاه مديريت آموزشي
كارگاه مقدماتي سنجش آزمون
كارگاه پيشرفته سنجش آزمون
كارگاه ارزيابي دروني ( حوزه مديريت و
سازماندهي )
كارگاه SPSS
كارگاه طرز استفاده از Refrence Manager
کارگاه Evidence - Based Medicine
كارگاه ارزيابي دروني ( حوزه هيات علمي )
كارگاه آموزشي حتقيقات مولكويل با تاكيد بر

1
1
2
1

د.ع.پ.كاشان
د.ع.پ.كاشان
د.ع.پ.كاشان
د.ع.پ.كاشان

81/22/38
22/20/38
20/20/38
12/20/38

2
1
1
1
8

د.ع.پ.كاشان
د.ع.پ.كاشان
د.ع.پ.كاشان
د.ع.پ.كاشان
هتران -انستيتو
پاستور ايران
د.ع.پ.كاشان

10/20/38
21/20/38
22/20/38
10/20/38
13/12/38
20/23/38

8

د.ع.پ.كاشان

82/20/30

0
2
2
2
1

د.ع.پ.كرمان
د.ع.پ.كاشان
د.ع.پ.كاشان
د.ع.پ.كاشان
د.ع.پ.كاشان

22/20/30
20/20/30
28/11/30
81/20/30
10/23/30

8
2

د.ع.پ.كاشان
د.ع.پ.كاشان

22/22/30
21/20/30

2

د.ع.پ.كاشان

20/20/30

1

د.ع.پ.كاشان

12/22/30

1

د.ع.پ.كاشان

20/22/30

2

بنايد پژوهشهاي
قرآني حوزه و
دانشگاه
د.ع.پ.كاشان
د.ع.پ.كاشان
د.ع.پ.كاشان
د.ع.پ.كاشان
د.ع.پ.كاشان
د.ع.پ.مشهد
هتران

21/22/30

PCR

كارگاه ارزيابي دروني ( حوزه برنامه آموزشي
و حوزه دانشجو )
سومني كارگاه روشهاي حتقيق كيفيQualitative ،
Researchويژه اعضاي هيات علمي
هفدمهني كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
كارگاه SPSS
اولني كارگاه آموزشي استخراج DNAو PCR
كارگاه روش هاي موثر تدريس
چهارمني كارگاه آشنايي با فن ترمجه  ،ويژه
اعضاي هيئت علمي و كارشناسان
هفتمني مهايش سراسري علوم تشرحيي ايران
اولني كارگاه شيوه هاي ارتقاء شاخص هاي
پژوهشي
اولني كارگاه آموزشي  ACCESSويژه اعضاي هيات
علمي
اولني كارگاه حنوه ارسال مقاالت به جمالت علمي،

1

SUBMISSIN OF A MANUSCRIPT

كارگاه آموزش روندهاي مدرن در ارزيابي
فراگريان
يازدمهني هم انديشي اعضاي ستاد عايل و رؤساي
كميسيوهناي ختصصي مهايش ملي پژوهشهاي قرآني
حوزه و دانشگاه
كارگاه آموزشي برنامه ريزي اسرتاتژيك
كارگاه طراحي و حتليل مواد آزمون هاي تشرحيي
كارگاه آموزشي الگوهاي نوين روش تدريس
كارگاه مهارهتاي ارتباطي
كارگاه راههاي هبرت ارتباط با دانشجويان
هجدمهني كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
كارگاه آموزشي منابع الكرتونيكي و اطالعاتي
دانشيار

2
1
1
1
1
0
1
2

20/22/30
20/20/30
20/11/30
10/22/30
23/22/30
20/20/30
10/23/30

دمهني نشست ستاد عايل و هم انديشي اعضاي
كميسيوهناي ختصصي مهايش ملي پژوهشهاي قرآني
حوزه و دانشگاه
اولني كارگاه آموزشي مديريت خالقيت و نوآوري
مسينار پروتئوميكس در علوم پزشكي
دومني كارگاه آموزشي اخالق در پژوهش
اولني كارگاه آموزشي پادكستينگ و برنامه

0

بنياد پژوهشهاي
قرآني حوزه و
دانشگاه
د.ع.پ.كاشان
د.ع.پ.كاشان
د.ع.پ.كاشان
د.ع.پ.كاشان

22/28/30
82/23/30
11/12/30
20/23/30

1

د.ع.پ.كاشان

28/20/30

1
1
1
2

د.ع.پ.كاشان
د.ع.پ.كاشان
د.ع.پ.شهيد هبشيت
د.ع.پ.كاشان

21/22/30
22/20/33
23/20/33
22/20/33

1
1

د.ع.پ.كاشان
د.ع.پ.كاشان

20/20/33
20/11/33

1
2
0

د.ع.پ.كاشان
د.ع.پ.شرياز
مشهد

22/11/33
23/11/33
22/11/33

2
1

د.ع.پ.كاشان
د.ع.پ.كاشان

22/12/32
10/12/32

2

د.ع.پ.كاشان

10/20/22

1

د.ع.پ.كاشان

20/28/22

1

د.ع.پ.كاشان

22/22/22

1

د.ع.پ.كاشان

21/22/22

2
10

د.ع.پ.كاشان
د.ع.پ.كاشان

20/28/22
22/20/22

2
1
2
1

10/20/30

ITUNES

كارگاه آشنايي با راهكارهاي طراحي و نصب
دوره مقدماتي پزشكي باليين ()ICM
كارگاه ارتقاء اعضاي هيات علمي
كارگاه آشنايي با نرم افزار SPSS
كارگاه آموزشي توجيهي استادان مشاور
اولني كارگاه آموزشي مرور سيستماتيك ،ويژه
اعضاي هيات علمي
كارگاه آموزشي توجيهي استادان مشاور
اولني كارگاه آموزشي آشنائي با تازه هاي
پاورپوينت  2212ويژه اعضاي هيات علمي و
كارشناسان
اولني كارگاه آموزشي مديكال ژورناليزم
هنمني كارگاه آموزشي استاد مشاور
پنجمني دوره طرح واليت اساتيد عضو بسيج جامعه
پزشكي
كارگاه آموزشي پزشكي مبتين بر شواهد
كارگاه آموزشي آشنايي با ثبت سيگنال هاي
دستگاه  Power Labويژه اعضاي هيات علمي و
دانشجويان كارشناسي ارشد
كارگاه آموزشي مقاله نويسي پيشرفته ويژه
اعضاي هيات علمي
كارگاه آموزشي قرآن پژوهي ويژه اعضاي هيات
علمي و كاركنان دانشگاه
كارگاه آموزشي  Action Researchويژه اعضاي هيات
علمي
كارگاه آموزشي آشنائي با Windows 7ويژه اعضاي
هيات علمي
اولني كنگره قرآن پژوهي و طب
طرح آموزشي ضيافت انديشه استادان

سوابق آموزشی
عنوان درس ارائه شده
فيزيولوژي هوشربی
فيزيولوژي پرستاری
فيزيولوژي1
فيزيولوژي 2
فيزيولوژي اختصاصي هوشربی
1
فيزيولوژي اختصاصي هوشربی
2
مسينار متون آزمايشگاهي
فيزيولوژي عملي پزشکی
فيزيولوژي مدارک
فيزيولوژي علوم
آزمايشگاهی
فيزيولوژي هبداشت خانواده

محل تدريس

مقطع تحصيلي

سال تدريس

كارداني
كارشناسي
دكرتا پزشکی
دكرتا پزشکی
كارشناسي

د.ع.پ.كاشان
د.ع.پ.كاشان
د.ع.پ.كاشان
د.ع.پ.كاشان
د.ع.پ.كاشان

82/12/31
82/12/31
82/12/31
82/12/31
82/12/31

كارشناسي

د.ع.پ.كاشان

 82/12/31تا حبال

كارشناسي
دكرتا
كارداني
كارداني

د.ع.پ.كاشان
د.ع.پ.كاشان
د.ع.پ.كاشان
د.ع.پ.كاشان

82/12/31
82/12/31
82/12/31
82/12/31

حبال
حبال
حبال
حبال

كارداني

د.ع.پ.كاشان

 82/12/31تا حبال

8

تا
تا
تا
تا
تا

تا
تا
تا
تا

حبال
حبال
حبال
حبال
حبال

فيزيولوژي هبداشت حرفه ای
فيزيولوژي راديولوژی
فيزيولوژي  1مامائی
فيزيولوژي 2مامائی
فيزيولوژي  2دندان پزشکی
فيزيولوژي تغذيه
فيزيولوژي اناتومی
كار با حيوانات
آزمايشگاهي ميکروب
كار با حيوانات
آزمايشگاهي انگل شناسی
فيزيولوژي قلب و گردش
خون
روشهاي فيزيولوژي
حيوانات آزمايشگاهي
آناتومی
فيزيولوژي عمومی
فيزيولوژي غدد
فيزيولوژي عملي پرستاری
فيزيولوژي عملي مامائی
فيزيولوژي عملي علوم
آزمايشگاهی
فيزيولوژي بيوتکنولوژی
فيزيولوژي عملي
بيوتکنولوژی
فيزيولوژي دندانپزشکی
فيزيولوژي عملي
دندانپزشکی
بيوفيزيك
امار
نورواندوکرين علوم
اعتياد
کار با حيوانات
ترانسژنيک علوم سلولی
کاربردی
روشهای حتقيقات اعصاب
علوم اعتياد
ارتباطات سلولی علوم
سلولی کاربردی
روشهای پيشرفته علوم
سلولی کاربردی
بانک سلوهلای بنيادی علوم
سلولی کاربردی
آمار علوم سلولی کاربردی

تا
تا
تا
تا
تا
تا
تا
تا

حبال
حبال
حبال
حبال
حبال
حبال
حبال
حبال

كارداني
كارداني
کارشناسی
کارشناسی
دكرتا
کارشناسی
ارشد
كارشناسي
ارشد
كارشناسي
ارشد
كارشناسي
ارشد
كارشناسي
ارشد
كارشناسي
ارشد
كارشناسي
ارشد
كارشناسي
ارشد
كارشناسي
كارشناسي
كارشناسي

د.ع.پ.كاشان
د.ع.پ.كاشان
د.ع.پ.كاشان
د.ع.پ.كاشان
د.ع.پ.كاشان
د.ع.پ.كاشان
د.ع.پ.كاشان
د.ع.پ.كاشان

82/12/31
82/12/31
82/12/31
82/12/31
82/12/22
82/12/33
82/12/30
81/28/30

د.ع.پ.كاشان

 81/28/30تا حبال

د.ع.پ.كاشان

 81/28/33تا حبال

د.ع.پ.كاشان

 81/28/33تا حبال

د.ع.پ.كاشان

 81/28/33تا حبال

د.ع.پ.كاشان

 81/28/33تا حبال

د.ع.پ.كاشان

 81/28/32تا حبال

د.ع.پ.كاشان
د.ع.پ.كاشان
د.ع.پ.كاشان

 82/12/32تا حبال
82 /12/31تا حبال
 82/12/31تا حبال

كارشناسي
كارشناسي

د.ع.پ.كاشان
د.ع.پ.كاشان

 82/12/32تا حبال
 82/12/32تا حبال

دکرتی حرفه ای
دکرتی حرفه ای

د.ع.پ.كاشان
د.ع.پ.كاشان

 82/12/32تا حبال
 82/12/32تا حبال

كارشناسي
ارشد
كارشناسي
ارشد

د.ع.پ.كاشان

 81/28/22تا حبال

د.ع.پ.كاشان

 81/28/22تا حبال

PHD

د.ع.پ.كاشان

 81/28/22تا حبال

PHD

د.ع.پ.كاشان

 81/28/22تا حبال

PHD

د.ع.پ.كاشان

 81/28/22تا حبال

PHD

د.ع.پ.كاشان

 81/28/22تا حبال

PHD

د.ع.پ.كاشان

 81/28/22تا حبال

PHD

د.ع.پ.كاشان

 81/28/22تا حبال

PHD

د.ع.پ.كاشان

 81/28/22تا حبال

عضويت در انجمنها علمی ،كمیتهها ،شوراها
نوع خدمت

محل فعالیت انجمن

زمان شروع و پايان عضويت

عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 68/1/51تا بحال

عضو کمیته استاندار سازی آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 68/8/86تا بحال

عضو کمیته استعداد های درخشان

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 68/8/82تا بحال

کمیته ناظر بر نشریات

دانشگاه علوم پزشکی کاشان
0

 68/1/51تا بحال

عضو کمیته مدیران گروهای علوم پایه دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

68/55/03

عضو کمیته تحقیقات دانشجویی

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 67/7/6تا بحال

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

56/55/55

دبیر نظارت بر تشکلهای اسالمی

سوابق اجرايی
سمت

محل فعالیت

تاريخ شروع و خاتمه

مدیر گروه فیزیولوژی وفارماکولوژی

دانشگاه علوم پزشكي كاشان

78/3/6

78/4/12

مسئول اداره حیوانخانه دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشكي كاشان

76/21/16

77/22/2

مدیر آموزش وپژوهش دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشكي كاشان

76/1/29

09/22/2

سرپرست استعداد درخشان دانشگاه

دانشگاه علوم پزشكي كاشان

01

08

معاون آموزشی و پژوهش گروه سلولی کاربردی

دانشگاه علوم پزشكي كاشان

01

تابحال

معاون آموزشی ،پژوهشی و دانشجوئی پردیس خودگردان

دانشگاه علوم پزشكي كاشان

50/55/55

تابحال

همكاري با مجالت

:

نام مجله

محل انتشار

نوع همكاري با مجله

تاريخ شروع و خاتمه همكاري

فيض

دانشگاه علوم پزشكي

عضو كميته علمي داوري

30/7/5

كاشان
فيزيولوژي فارماكولوژي

تهران

30/7/5

عضو كميته علمي داوري

انتشارات

كتاب
نام همكاران

عنوان كتاب :

ناشر

نوع كار(ترجمه ،تاليف،

سال چاپ

گردآوري ،ويرايش)
فيزيولوژي گردش خون

تاليف

فيزيولوژي غدد

تاليف

درحال داوري
درحال داوري

مقاالت منتشر شده
عنوان مقاله
Comparison
of
simultaneous
Administration of Lithium with L-NAME
or L_arginine on Morphine Withdrawal
Syndrome in Mice
مقایسه اثر تزریق -Dگلوکز به داخل هسته شکمی –
میانی وجانبی هیپوتالموس بر روی ترشح تحریک
شده ناشی از پنتاگاسترین درموش صحرایی

نويسندگان

نام نشريه

Dehpour,
.R., Sadr,
S.Sh., Nouroddini,
M.,et al

Human
Psychophar
macology

مهدی نورالدینی ,افسانه
الیاسی

2

15

2008

87-93

مجله
فیزیولوژی
وفارماکولوژی

0

جلد

شماره

صفحه

سال چاپ

2

72

اثر پرفیوژن  -Dگلوکز به داخل هسته شکمی –میانی

مهدی نورالدینی ,شهره

هیپوتالموس  ,روی ترشح تحریک شده اسید ناشی از

خاتمی ,ناصرنقدی ,افسانه

انفوزیون وریدی پنتاگاسترین وسطح نوراپی نفرین

الیاسی ,معصومه جرجانی

هسته شکمی –میانی هیپوتاالموس درموش صحرایی

,ابوالحسن احمدیانی

مجله
فیزیولوژی

71

26

وفارماکولوژی

نر بیهوش
اثرتخریب دوطرفه هسته جانبی هیپو تاالموس بر
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دكرت مهدي نورالديين-
دكرت افسانه الياسي

خالصه مقاله:بررسي اثر
ضد دردي عرق نعناء در
موش صحرايي نر

دکرت مهدي نورالديين

Abstract: Interaction of sensory
experience and age in spatial
memory performance

دكرت سالمي -دكرت
نورالديين

Abstract of 2nd FAONS
Symposium and 3rd
Iranian Neuroscience

خالصه مقاله :بررسي اثر
ضد دردي عصاره آبي گياه
بومادران در موش صحرائي
نر

مهدي نورالديين-
وحيد رضا راستا-
حممد رضا شيعه -
اعظم مصداقي نيا-
غالمعباس موسوي
زهره فضل اهلي -مهدي
نورالديين -سريوس
مشيلي -نريه دايي
پور -مژگان نظري

خالصه مقاله :اثر ضد
دردي عرق بيدمشك در موش
صحرايي نر

مهدي نورالديين-
جواد وردي

خالصه مقاالت
پنجمني مسينار
ساليانه پژوهشي
دانشجويان علوم
پزشكي كشور
خالصه مقاالت
چهاردمهني
كنفرانس سراسري
و دومني كنفرانس
بني املللي زيست
شناسي ايران
خالصه مقاالت
هجدمهني كنگره
فيزيولوژي و
فارماكولوژي
ايران

خالصه مقاله :اثرات
خوراكي گازوئيل بر
فاكتورهاي خوني موش هاي
نر و ماده
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Abstract: Compling the effect of IV
infusion of 10% dextrose and
infusion of 40 IU/L oxytocin on
uterine contraction

صميمي -رفيعي-
نورالديين -موسوي

Abstract of 4th Pacific
Congress in Maternal
Fetal Medicine

China

23/20/30

خالصه مقاله :اثر عصاره
آبي ريشه ختمي بر
فعاليت انقباضي ناي
جداشده موش صحرايي

دكرت مهدي نورالديين-
حمبوبه موسوي
لردجاني

خالصه مقاله :مطالعه اثر
عصاره متانويل ريشه گياه
ختمي بر فعاليت انقباضي
عضله صاف ناي موش
صحرايي
خالصه مقاله :مقايسه اثر
ضد دردي عرق نعناء و
عرق بيدمشك در موش
صحرايي نر

مهدي نورالديين -علي
اكرب رشيدي -برزو
خالدي فرد

خالصه مقاالت
نوزدمهني كنگره
فيزيولوژي و
فارماكولوژي
ايران
خالصه مقاالت
سومني مسينار طب
اسالمي و ايراني

د.ع.پ.شه
يد هبشيت

10/23/33

د.ع.پ.شري
از

12/12/32

علي اكرب رشيدي-
مهدي نورالديين-
حمبوبه موسوي
لردجاني
فاطمه رضايي
جوشقاني-مهدي
نورالديين

خالصه مقاالت
سومني مسينار طب
اسالمي و ايراني

د.ع.پ.شري
از

12/12/32

خالصه مقاالت
بيستمني کنگره
فيزيولوژي و
فارماکولوژي
ايران
خالصه مقاالت
بيستمني کنگره
فيزيولوژي و
فارماکولوژي
ايران
خالصه مقاالت
اولني كنگره
قرآن پژوهي و
طب

د.ع.پ.مهد
ان

22/20/22

د.ع.پ.مهد
ان

22/20/22

د.ع.پ.كا
شان

20/28/22

Effect of aquous extract of walnut of
leaf on glucouse tolerance in the
normal and diabetic rats induced by
alloxan
Effect of long term oral
administration aqueous extract of
walnut leaf on serum levels of
glucose, in the diabetic rats

مهدي نورالديين-
فاطمه رضائي
جوشقاني

تغذيه و سالمت از ديدگاه
قرآن و علم نوين

مهدي نورالديين -امحد
پريوزمند -حممد افشار

سرپرستی پاياننامهها
عنوان پاياننامه

محل انجام

دوره

سمت

تاريخ دفاع

تحصیلی
بررسی اثر ضد دردي عصاره آبی گياه بومادران بر روي موش
صحرائی نر

پزشکی -
عمومی

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

استاد راهنما

83/07/01

بررسی اثر گرد ميوه حنظل بر قند خون موش صحرايی

پزشکی -

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مشاور تحقيقاتی

86/05/24
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بررسی اپيدميولوژيك تيروئيديت تحت حاد در شهرستان
کاشان از سال 5831- 5831

عمومی
پزشکی -
عمومی

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مشاور تحقيقاتی

86/06/18

اثر گازوئيل خوراکی روي المانهاي خونی در موش صحرائی نر

فيزيولوژي

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

استاد راهنما دوم

85/08/15

بررسی تآثيرالواژ صفاقی در نشت آناستوموز کلون گوسفند

پزشکی -
جراحی

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

استاد راهنما اول و
مشاور تحقيق

87/04/20

پزشکی -
جراحی

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مشاور تحقيقاتی

87/08/20

پزشکی -
عمومی

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

استاد راهنما سوم

88/02/21

پزشکی -
اطفال

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مشاور تحقيقاتی

88/04/28

پزشکی -
اطفال

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مشاور تحقيقاتی

88/04/28

پزشکی -
عمومی

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مشاور تحقيقاتی

88/07/20

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

استاد راهنما

88/03/11

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

استاد راهنما

90/04/06

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

استاد راهنما

83/07/01

دندريتیک و سرطان

PHD

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

استاد راهنما

94

بنیادي مشتق از چربی و سرطان

PHD

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

استاد راهنما

94

اندومتريوم و پاركینسون

ارشد

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

استاد راهنما

94

مقايسه اثر بوپی واکائين  1/0درصد زيرجلدي قبل و بعد از
برش آپاندکتومی بر درد ،تهوع  ،استفراغ  83ساعت اول بعد
از عمل در بيماران مذکر مبتال به آپانديسيت حاد
بررسی فراوانی بيماري هاي جنب مفصل و عوامل مرتبط با آن
در بيماران مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژي سال 5831
ارزيابی سطح سرمی آنتی بادي بر عليه آنتی ژن سطحی
ويروس هپاتيت  Bو بررسی ميران ابتال به اين عفونت در
کودکان پسر  58ساله واکسينه شده در زمان تولد در
شهرستان کاشان سال 5833
ارزيابی سطح سرمی آنتی بادي بر عليه آنتی ژن سطحی
ويروس هپاتيت  Bو بررسی ميران ابتال به اين عفونت در
کودکان دختر  58ساله واکسينه شده در زمان تولد در
شهرستان کاشان سال 5833
ارزيابی تآخير داخل بيمارستانی درمانی ترومبوليتيکی با
استرپتوکيناز ()SKدر بيماران با انفارکتوس حاد ميوکارد
باصعود قطعه  STدر بيمارستان شهيد بهشتی کاشان طی سال
 5831تا شهريور 5833
بررسی اثر ضد انقباضی عصاره آبی و الکلی ريشه ختمی بر
روي ناي جدا شده موش صحرايی
بررسی اثر ضد انقباضی قسمتهاي هوايی گياه زوفا روي عضله
صاف ناي جداشده موش صحرايی نر
بررسی اثر ضد دردي عصاره آبی گياه بومادران بر روي موش
صحرائی نر

زيست
شناسی
پزشکی -
عمومی
پزشکی -
عمومی

طرحهاي تحقیقاتی مصوب
عنوان طرح
اثر محروميت از تحريك حسی (نور) روي يادگيري و حافظه
موش صحرائی
اثر داخل معدي عرق نعناع روي ترشح اسيد معده موش
صحرائی نر
تقابل عمل محروميت از بينائی و تکامل پس از تولد روي
يادگيري و حافظه موشهاي صحرائی در ماز شعاعی هشت پر

نوع فعاليت
در طرح
03/55/35

موسسه محل پژوهش

زمان تصويب

وضعيت فعلی طرح

د.ع.پ.کاشان

پايان يافته

مجري

58/51/35

د.ع.پ.کاشان

پايان يافته

مجري

51/01/31

د.ع.پ.کاشان

پايان يافته

مجري
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بررسی اثر ايندومتاسين برتويچ نوار عضالنی جداشده معده
موش صحرائی
بررسی اثر ضد دردي عرق نعنا
بررسی تاثير نور آدرنالين هسته شکمی ميانی هيپوتاالموس
روي ترشح اسيدمعده
بررسی تاثير عصاره برگ انجير بر سطح گلوکز خون در موش
صحرايی ديابتی
بررسی اثر ضد درد ي عرق بيدمشك
بررسی الواژ مداوم صفاقی بر نشت آناستوموز کولون گوسفند
بررسی اثر ضد انقباضی قسمتهاي هوايی گياه زوفا روي عضله
صاف ناي جداشده موش صحرايی نر
اثر عصاره آبی برگ گردو بر سطح گلوکز .ليپيد موشهاي
ديابتی
بررسی اثر ضد دردي عصاره آبی گياه بومادران بر روي موش
صحرائی نر

15/03/35

د.ع.پ.کاشان

پايان يافته

مجري

51/50/31
18/50/35

د.ع.پ.کاشان
د.ع.پ.کاشان

پايان يافته
پايان يافته

مجري
مجري

00/03/31

د.ع.پ.کاشان

پايان يافته

مجري

11/01/38
10/51/31
5831

د.ع.پ.کاشان
د.ع.پ.کاشان
د.ع.پ.کاشان

پايان يافته
پايان يافته
پايان يافته

مجري
مجري
مجري

5831

د.ع.پ.کاشان

پايان يافته

مجري

5833

د.ع.پ.کاشان

پايان يافته

مجري
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