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 داًشگاُ علَم پزشکی ٍ خدهات بْداشتی درهاًی گلستاى

 ایسکویکهرکز تحقیقات اختالالت          

 

 

 صثح  0330ساعت  16/11/1336هَرخ رٍز دٍشٌثِ جلسِ شَرای پژٍّشی هرکس تحقیقات اذتالالت ایسکویک 

ٍ ترگسار اتاق جلسات هرکس گَارش ٍ کثد ٍاقع در تیوارستاى صیاد شیرازی شَرا در هحل هحترم تا حضَر اعضاء 

 یل تررسی ٍ هَرد تصَیة قرار گرفت3هَارد ذ

 

 

 "تحت عٌَاى  ٍحید ذَری ٍ ٍحید علیساددکتر  اىیآقا پایاى ًاهِ ایتحقیقاتی  گسارش ًْایی طرح .1

در هکاًیسن هحافظتی پیش شرطی سازی در هَشْای صحرایی  9ٍ 8ٍ 3بررسی هیساى فعالیت کاسپاز ّای 

 .گرفت قرار تصَیة هَرد تررسی از پسهطرح ٍ  " BDL سیرٍتیک با هدل

 
تحت  ذاًن فرذٌدُ پَرسلطاىٍ ی زاّدی دهْدکتر  یآقا تحقیقاتی پایاى ًاهِ ای گسارش ًْایی طرح .2

ثبت ٍ کٌترل کیفی درهاى بیواراى هبتال بِ  اًفارکتَس هیَکارد بستری شدُ در هراکس اهَزشی  "عٌَاى 

 تررسی از پسهطرح ٍ  " هرداد(-)دی99-99درهاًی شْید صیاد شیرازی ٍ پٌجن آذرگرگاى در سال 

 .گرفت قرار تصَیة هَرد

 
تحت عٌَاى  یاى دکتر هْدی زاّدی ٍ اهیرحسیي رفیعیآقا تحقیقاتی پایاى ًاهِ ای طرحگسارش ًْایی  .3

شدُ در  یبستر َکاردیهبتال بِ اًفارکتَس ه واراىیدر ب کیتیٌَلیبریپاسخ بِ درهاى با ف ساىیه یبررس "

 تررسی هطرح ٍ "هرداد(-ی)د99-99در سال  ی)ع( کردکَ يیرالوَهٌیاه یدرهاً یهرکس آهَزش

 .گرفت قرار تصَیة هَردهشرٍط تِ اًجام اصالحات ذیل 

اًدازُ گیری شدُ ٍ کلیِ هتغیرّا کِ در قسوت ذالصِ گسارش ًْایی تا تَجِ تِ عٌَاى طرح ،  -

 ًتیجِ پاسد تِ درهاى در جدٍل هتغیرّا آٍردُ شَد.

 هعیارّای پاسد تِ درهاى تا دارٍّا در قسوت رٍش اجرا گسارش ًْایی آٍردُ شَد. -

 هعیار ّای ٍرٍد ٍ ذرٍج دادُ ّا در رٍش اجرا گجسارش ًْایی اٍردُ شَد. -

 گسارش ًْایی در ًْایت پس اعوال ًظرا آقای دکتر عظیوی ٍ   -
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 MicroRNA-206,Let-7a,and microRNA-21 pathways"تحت عٌَاى  ISIارائِ هقالِ  .4

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

hormone therapy in breast cancer "   جایگسیي گسارش ًْایی طرح تحقیقاتی آقایاى دکتر

بررسی اثرات اکسی تَسیي در  "ٍحید ذَری، دکتر علیوحود علیسادُ هصَب ایي هرکس تحت عٌَاى 

هَرد تصَیة قرار پس از تررسی هطرح ٍ  " در سرطاى سیٌِ هدل حیَاًی NFkB-miR195هْار کوپلکس 

 گرفت.

 

 The effects of low-level laser irradiation on breast"  تحت عٌَاى ISIارائِ هقالِ  .5

tumor in mice and the expression of let-7a,mir-155,mir-

21,mir125,andmir376b "   ،جایگسیي گسارش ًْایی طرح تحقیقاتی آقایاى دکتر ٍحید ذَری

بررسی اثرات درهاًی تابش لیسر کن تَاى بررٍی  "ادُ هصَب ایي هرکس تحت عٌَاى دکتر علیوحود علیس

در هدل  بِ عٌَاى ًشاًگرّای زیستی miR-10b, miR-155, miR-21, Let-7سطح بیاًی پرٍفایل ّای 

 هَرد تصَیة قرار گرفت.پس از تررسی هطرح ٍ  "حیَاًی سرطاى پستاى

 

پایاى ًاهِ ای ذاًن فرٍز صیدی تحت درذَاست آقای دکتر ٍحید ذَری استاد راٌّوا طرح تحقیقاتی  .6

در بیواراى هبتال بِ سٌدرم کرًٍری حاد  هصرف کٌٌدُ  کَرتیکَسترٍىبررسی سطح سرهی  "عٌَاى

ن آذر هراجعِ کٌٌدُ بِ بیوارستاى ّای شْید صیاد شیرازی ٍ پٌج  یٍغیرهصرف کٌٌدُ ترکیبات اپیَئید

هثٌی تر تغییر َّرهَى کَرتیکَسترٍى تِ ّیدرٍکَرتیسٍى هطرح ٍ پس از تررسی  " شْرستاى گرگاى

 هَرد تایید قرار گرفت.

 

 

 یاى رسید.صثح تِ پا 10سِ در ساعت در ًْایت جل -
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