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Research projects:

طرحعنوان ردیف
محل عرضه

تاریخ ارائهتاریخ تکمیل
اسامی 

همکاران به 
ترتیب اولویت 

شامل نام (
)متقاضی

سمت 
فعالیت

ملیاستانیموسسه

1
بررسی اثرات ریتالین 

بر کورتکس مغز 
وتغییرات 

یک و رمورفومت
هیستومورفیک 

تخمدان در موش 
سوري نابالغ

مرکز 
تحقیقات 
سلولی 

ومولکولی 
دانشگاه ع 

پ ایران

منصوره 9.7.909.4.89
سلیمانی 

سیمین فاضلی 
پور

مجري

بررسی اثر حفاظتی 2
پنتوکسی فیلین بر 
کبد موش صحرایی 
ویستار متعاقب 

مصرف اکستازي

مرکز 
تحقیقات 

سلولی 
ومولکولی 

دانشگاه ع 
پ ایران

منصوره 15.5.9113.2.90
سلیمانی شبنم 
موثقی زهرا 

نادیاشریفی

مجري

3
بررسی تغییرات 

EEGایجاد شده در 
موش صحرایی مدل 
صرع به دنبال تزریق 

BDNFموضعی

مرکز 
تحقیقات 

سلولی 
ومولکولی 

دانشگاه ع 
پ ایران

منصوره 20.10.90ادامه دارد
سلیمانی 

محمدتقی 
جغتایی ساناز 

افتخاري

مجري

بررسی اثر افزایش 4
میزان سیکلیک 

AMP درون سلولی
بر تمایز سلولهاي 

مرکز 
تحقیقات 

سلولی 
ومولکولی 

منصوره 20.12.90ادامه دارد
سلیمانی مجید 

صفا

مجري



بنیادي مزانشیمی به 
سلولهاي عصبی

دانشگاه ع 
پ ایران

5
تعیین اثر 

نوروپروتکتیو 
گنادوتروپین 

کوریونی انسان و 
بر Eین ویتام

نورونهاي هیپوکامپ 
به دنبال ایسکمی 
ریپرفیوژن موش 

سوري

دانشکده 
پزشکی

دانشگاه ع 
پ ایران

منصوره 28.1.9228.3.91
سلیمانی 

ملیحه نوبخت 
مجید کاتبی 

هما رسولی

مجري

بررسی نقش 6
نوروپروتکتیو امواج 
الکترومغناطیس کم 
فرکانی باشدت پایین 
و کوکیوتن بر 

وش به هیپوکامپ م
دنبال استفاده از 

تري متیلن کلراید

مرکز 
تحقیقات 

علوم دارویی 
رازي

منصوره 12.10.9212.6.91
سلیمانی علی 
محمد شریفی 
سارا ریگی 

مجید کاتبی

مجري

7
بررسی تاثیر 

ایمپلنتاسیون 
داربست شیشه 
بیواکتیو ژالتین به 
همراه سلولهاي 
استرومال تمایز یافته 
ترشح کننده

BMP2 مغز
استخوان در ترمیم 
مدل تجربی دیفکت 

بحرانی استخوان

مرکز 
تحقیقات 

سلولی 
ومولکولی 

دانشگاه ع 
پ ایران

منصوره 11.11.90ادامه دارد
سلیمانی سعید 
کارگزار علی 

صمدي

مجري

بررسی تاثیر 8
ایمپلنتاسیون 

داربست شیشه 
بیواکتیو ژالتین به 
همراه سلولهاي 

یافته استرومال تمایز 
ترشح کننده 

BMP7 مغز
استخوان در ترمیم 
مدل تجربی دیفکت 

بحرانی استخوان

مرکز 
تحقیقات 

سلولی 
ومولکولی 

دانشگاه ع 
پ ایران

منصوره 10.5.92ادامه دارد
سلیمانی سعید 

کارگزار 
محمدتقی 

جغتایی 

مجري



9
GCSFبررسی تاثیر 

و GCSFو ترکیب 
هیپوترمی خفیف در 

کال مغز ایسکمی فو
رت نر

دانشکده 
پزشکی

دانشگاه ع 
پ ایران

منصوره 25.3.90ادامه دارد
سلیمانی لعیا 
قهاري مهدي 
مهدي زاده 

محمدتقی 
جغتایی

مجري

بررسی پروفایل بیان 10
ژنی سلولهاي بنیادي 
ماتریکس بند ناف در 
تمایز به سلولهاي 

عصبی

صندوق 
حمایت از 
پژوهشگران 

کشور

منصوره 3.3.91ادامه دارد
سلیمانی مجید 
صفا محمدتقی 

جغتایی

مجري

11

12

مطالعه نقش گیرنده 
بر A2ادنوزین 

اثرات نوروتوکسیک 
MDMA بر

نورونهاي هیپوکامپ 
و کورتکس رت

مقایسه نقش 
سلولهاي بنیادي 
مزانشیمی مشتق از 
خون و مغز استخوان 

در ترمیم زخم

مرکز 
تحقیقات 

سلولی 
ومولکولی 

ع دانشگاه
پ ایران

1.1.91

1.2.87

29.1.88

1.12.85

مهدي مهدي 
زاده منصوره 

سلیمانی

معصومه 
بخشایش 

منصوره 
سلیمانی

مجري 
دوم

مجري 
دوم

13
بررسی اثر 

A1نوروپرتکتیو 
رسپتور و اسید 
اسکوربیک بر 
نورونهاي هیپوکامپ 
به دنبال ایسکمی 

ریپرفیوژن

مرکز 
تحقیقات 

سلولی 
ی ومولکول

دانشگاه ع 
پ ایران

منصوره 25.9.9025.8.91
سلیمانی مهدي 
مهدي زاده 
محمد زمانی 

هما رسولی

مجري

تعیین اثر 14
نوروپروتکتیو 

کارنوسیک اسید و 
...ویتامین اي 

مرکز 
تحقیقات 

علوم دارویی 
رازي

منصوره 10.8.139030.8.91
سلیمانی ارش 

...سرو ازاد 

مجري

List of Skills and Techniques

MOLECULAR BIOLOGY - Electro Phoresis (SDS PAGE), Agarose Gel Electro
Phoresis , DNA Isolation, RNA Isolation,  Polymerase chain reaction (PCR), Real
time PCR, RTPCR, induction of protein expression and subsequent purification,
western blotting and extractions.



TISSUE CULTURE - Maintenance of transient polyclonal and stable cell lines ,
Primary cultures of  adult mesenchymal stem cells isolated from blood and bone
marrow, Cell migration assay,  Cell Prolifration Assay.

HISTOLOGY – Tissue processing and microtechniques including Histochemical and
Immunohistochemical staining of cells and tissues, Cell counting,
morphometery,(TEM) Electron Microscopy.

BIOCOMPUTATIONAL METHODS & COMPUTING – Computer softwares
including Microsoft office, Statistical analysis Software (SPSS) on PC platforms.

Publication

Books:

چاپ عنوان کتاب به زبان اصلیردیف
چندم

تاریخ ناشر
انتشار 

شامل (اسامی همکاران به ترتیب اولویت 
)نام متقاضی

مهارتهاي کار با موش کوچک 1
ازمایشگاهی و موش صحرایی

رویان پژوه اول
وانسان

اکرم علیزاده،منصوره سلیمانی،مجید کاتبی1389

و خوکچه مهارتهاي کار با خرگوش2
هندي

رویان پژوه اول
وانسان

منصوره سلیمانی،مجید کاتبی، اکرم 1392
علیزاده،فرزانه محمدزاده،مهران وثوق

رویان پژوه اولمدلهاي حیوانی بیماریهاي انسانی3
وانسان

منصوره سلیمانی،مجید کاتبی، اکرم علیزاده1390

4
بدن انساناناتومی عمومی

وه رویان پژاول
وانسان

همارسولی،منصوره سلیمانی،فاطمه حیدري1392

5
اناتومی عمومی

مجید کاتبی، منصوره سلیمانی،فرزانه 1391نشر رسولاول
محمدزاده

Peer Reviewed Papers

Abstracts:

محل نام کنگرهتاریخعنوانردیف
برگزاري

اسامی همکاران 
شامل (به ترتیب 



)نام متقاضی
اثرات حفاظتی باز کننده الف1

کانالهاي پتاسیمی 
میتوکندریایی از طریق 

افزایش بیان ژن بی سی ال 
2

مجید کاتبی همدانعلوم تشریح89خرداد 
منصوره 

سلیمانی مهدي 
مهدي زاده

تاثیر فعال سازي اسپرم با ب1
پروژسترون پیش از تزریق 

داخل سیتوپالسمی بر 
میزان باروري و تقسیم 

تخمک بازسازي سلولی در
شده به روش انتقال هسته 

در موش

منصوره  همدانعلوم تشریح89خرداد 
سلیمانی مجید 

کاتبی

اثر انکوبه شدن با الف2
پروژسترون ده دقیقه بر 

حرکت اسپرماتوزوا موش نر

اردیبهشت 
91

مجید کاتبی گیالنعلوم تشریح
منصوره 

سلیمانی فرزانه 
و افسانه 
محمدزاده

ر مصرف روغن زیتون تاثیب2
بر کاهش عوارض سکته با 

تکیه برهیپوکامپ

اردیبهشت 
91

محمد زمانی گیالنعلوم تشریح
منصوره 

سلیمانی  حسن 
جهان شاهی

شهریور 3
92

تهران،رازيدانش اعتیاد

The study of role ofالف4
peripheral blood
born and bone

marrow derived
mesenchymal stem

cell in wound healing

سپتامبر 
2009

منصوره ترکیهاناتومی
سلیمانی مجید 
کاتبی معصومه 

بخشایش

The study of effect ofب4
TGF-b and VFGF on

migration of
peripheral blood

borne mesenchymal
cells in wound

healing

سپتامبر 
2009

منصوره ترکیهاناتومی
سلیمانی مجید 

معصومه کاتبی 
بخشایش

5Neuroprotective role
of ATP dependent
potassium channel

regulators following
ischemia reperfugen

جوالي 
2006

مهدي مهدي اسپانیاالزایمر
زاده منصوره 

سلیمانی 
حمیدرضاپازوکی

6Adenosine A2A
receptors play and

active role in mouse

مجید کاتبی امریکاکنگره تحقیق در علوم پزشکی2008می 
منصوره 



bone marrow
stromal cell

proliferation and
differentiation to
mesenchymal cell

سلیمانی بروس 
کرون استین

7Combined treatment
of A1 receptor

agonist and ascorbic
acid protects

vulnerable neurons
in the mouse

hippocampus CA1
following ischemia-

reperfugen

جوالي 
2011

محمدزمانی اندونزياینده اناتومی
منصوره 

سلیمانی مهدي 
مهدي زاده 

ملیحه نوبخت

8Effect of incubation
with progestron on

motility spermatozoa
of male ICR mice

اپریل 
2012

IJRMفرزانه محمدزاده تبریز
مجید کاتبی

منصوره 
سلیمانی افسانه 

محمدزاده
بررسی اثر نوروپروتکتیو 9

ویتامین سی و ادنوزین  
رسپتور اي وان بر 
رادیوتراپی ناحیه 
هیپوکامپ موش

شهریور 
90

محمد زمانی مشهدبیولوژي کاربردي
کاوه تنها 
منصوره 

سلیمانی افسانه 
فامیلی رضا 

احمدي
10Neuroprotective

effect of COQ10 and
increase

neurogenesis
following ischemia

reperfusion

هجدهمین کنگره نورولوژي و 90خرداد 
الکتروفیزیولوژي

- تهران
صدا وسیما

- محمد زمانی
منصوره 
- سلیمانی

مهدي مهدي 
زاده

11The effects of bone
marrow

mesenchymal stem
cells in neural

regeneration and
accumulation of

amyloid beta in an
experimental model
of alzhimer disease

- تهراناولین کنگره مهندسی بافت2013می 
همایش

مینا افتخار 
ملیحه -زاده

نوبخت منصوره 
سلیمانی

Localization ofالف12
topographical
mapping of the
motorneuron

supplying agonist
and anta gonist adult
rat shulder muscels

نوامبر 
2012

-تهران اولین کنگره نوروساینس
رازي

بهنام جامعی 
اتوسا جان زاده 
مریم کرداري 

منصوره 
سلیمانی سجاد 

حسن زاده
بهنام جامعی -تهران اولین کنگره نوروساینسنوامبر Lightdependentب12



retinal mechanisms
induces synaptic

plasticity in CNS and
DLGN nuclei in light

deprived rat

عبدالرحمانی رازي2012
جان زاده مریم 

کرداري منصوره 
سلیمانی

A1 adenosineالف13
receptor agonist on

cortical neurons
following irradiation

in mouse

نوامبر 
2011

کاوه تنها شیرازفیزیک پزشکی
محمدزمانی 

منصوره 
سلیمانی دیبا 

فییوس
Neuroprotectiveب13

effects of concurrent
treatment of

vitamine c and the
adenosine A1

receptor agonist on
hippocampus in
animal model of

brain radiotherapy

نوامبر 
2011

محمد زمانی شیرازفیزیک پزشکی
کاوه تنها 
منصوره 

سلیمانی  افسانه 
فامیلی

یرات اگونیسـت  بررسی تاث14
بر ضـایعات  A2Aرسپتور 
MDMAناشی از 

دومین همایش علمی پژوهشی 89آذر 
کمیته هاي تحقیقات دانشجویی

ــانی  رفسنجان ــا فراه رض
ــوره  منصـــــ
ســــــلیمانی 
ــدعلی  محمـــ

عباسی مقدم
بررسی مقایسـه اي اثـرات   15

نوروتوکســیک دوزهــاي  
...مختلف متامفتامین 

ســلیمانی ســارا همدانعلوم تشریح89خرداد 
اصل مهدي زاده 
ــانی  نقــدي چوپ
فرهادي سامزاده 
کرمانی سلیمانی

بررسی نقش تعدیل کننـده  16
هاي کانال پتاسیمی وابسته 

....به 

اردیبهشت 
85

هفتمین همـایش سراسـري علـوم    
تشریحی

سلیمانی مهدي کاشان
زاده جغتایی

17The antiepileptic
role of
metabotropic
glutamate type
1-α receptor in
WAG/Rij rat

کـــــریم زاده  تهران2013کنگره نوروساینس 1392اذر 
موسوي قـدیري  

سلیمانی

18Traumatic brain
injury
accelerates
pentyleneterazol

اســالمی ســیاح تهران2013کنگره نوروساینس 1392اذر 
ــم   ــاجی قاس ح

سلیمانی



kindling in rat

19Transforming
growth factor-α
alters neurotoxicity
following ischemia-
reperfusion in
subventricular zone
of rat brain

علــی پنــاه زاده تهران2013کنگره نوروساینس 1392اذر 
ــوره  منصـــــ

سلیمانی

20Prptective effects of
transforming
growth factor-α on
ischemia

علــی پنــاه زاده تهران2013کنگره نوروساینس1392اذر 
ــوره  منصـــــ

سلیمانی

21Effects of Adenosine
….

ــان  تهران2013کنگره نوروساینس 1392اذر  کرمانیــــ
ــوره  منصـــــ

سلیمانی
22Role of Gene in… رسولی سلیمانیتهران2013کنگره نوروساینس

Papers:

نام نام کامل نشریهعنوان مقالهردیف
کشور

سال 
چاپ 

الهمق

۱
Postpubertal behavioral changes in
rats with neonatal iesion of ventral
hippocampusSaudi medical journal

عربستا
2011ن

۲

Increased phosphorylation of mTOR
is
involved in remote ischemic
preconditioningof hippocampus in
mice

Brain Research2013امریکا

۳

Effects of TGF-β and b-FGF on the
Potential of Peripheral Blood-Borne
Stem Cells and Bone Marrow-
Derived Stem Cells in Wound
Healing in a Murine Model

Inflamation2012امریکا



۴

NeuroProtective effects of adenosine
receptor agonist coadministration
with ascorbic acid on CA1
hippocampus
in a mouse model of ischemia
reperfusion injury

Metab Brain Dis2012امریکا

۵
Neuroprotective effects of a
mitochondrial K+-ATP channel
opener (diazoxide) are mediated by
Bcl-2 expression upregulation

NEURAL
REGENERATION
RESEARCH

2011امریکا

۶

Diminution of the NMDA Receptor
NR2B Subunit in Cortical
andSubcortical Areas of WAG/Rij
Rats

Synapse2013امریکا

۷
The Protective Role of Carnosic Acid
against Beta-Amyloid Toxicity in
Rats

ScientificWorld
Journal

2013هند

۸

Effect of adenosine receptor agonist
and antagonist on hippocampal
nuclear factor kB expression
proceded by MDMAMetabolic Brain Desease

2012امریکا

۹

Adenosine A2A receptors play an
active role in mouse bone marrow-
derived mesenchymal stem cell
development

Leukoc Biol2009امریکا

۱۰

The Effect of Diazoxide on
Ultrastructural Changes
Following Ischemia-Reperfusion
Injury of Rat Brain

Basic and clinical
neuroscience

2010ایران

۱۱

The effect of TGF-alpha on
neurogenesis in subventricular zone
of rat brain after ischemia-
reperfugen

Basic and clinical
neuroscience

2012ایران

۱۲
Transforming Growth Factor
Impairment and Neurogenesis
following Ischemia

Cell Journalایران
Acc
epte
d



Reperfusion2013

۱۳

Coenzyme Q10 Protects
Hippocampal Neurons against
Ischemia/ Reperfusion Injury via
Modulation of BAX/Bcl-2
Expression

Basic and Clinical
nourosciense

2012ایران

۱۴

Combination Therapy with A1
Receptor Agonist and Vitamin C
Improved Working Memory in a
Mouse Model of Global Ischemia-
Reperfusion

Basic and Clinical
nourosciense

2013ایران

۱۵

Evaluation of Bcl-2 Family Gene
Expression in
Hippocampus of 3, 4-
methylenedioxymethamphetamine
Treated Rats

Cell Journal2012ایران

۱۶
The Role of The A2A Receptor in
Cell Apoptosis Caused
by MDMACell Journal2011یرانا

۱۷

TGF- _1–mediated Apoptosis
Associated With
SMAD-dependent Mitochondrial
Bcl-2 Expression

Clinical Lymphoma,
Myeloma & Leukemia

2012امریکا

۱۸
Skeletal muscle post-conditioning by
diazoxide, anti-oxidative
and anti-apoptotic mechanismsMol Biol Rep2012امریکا

۱۹

Effect of DHA+EPA on oxidative
stress and
apoptosis induced by ischemia-
reperfusion
in rat kidneys

Fundamental &
Clinical Pharmacology

2013امریکا

۲۰

An Assay of bax and bcl2 Expression
in Mice Hippocampus Following
Ischemia-Reperfusion Treatment
with CoQ10

Zahedan2013ایران



۲۱
Effect of Pentoxifylline on Ischemia-
induced Brain Damage and Spatial
Memory Impairment in Rat

Iranian Journal of
Basic Medical Sciences

2012ایران

۲۲
Nitric Oxide is Necessary for
Diazoxide Protection Against
Ischemic Injury in Skeletal Muscle

Iranian Journal of
Pharmaceutical
Research

2012ایران

۲۳

The role of adenosine receptor
agonist and antagonist
on Hippocampal MDMA
detrimental effects;
a structural and behavioral study

Metab Brain Dis2012امریکا

۲۴

Pentoxifylline Protects the Rat Liver
Against Fibrosis and Apoptosis
Induced by Acute Administration of
3,4-
Methylenedioxymethamphetamine
(MDMA or Ecstasy

Iranian Journal of
Basic Medical Sciences

2013ایران

۲۵
Protective effects of N-acetylcysteine
on 3,
4-
methylenedioxymethamphetamine-
induced neurotoxicity
in male Sprague–Dawley rats

Metab Brain Dis2013امریکا

۲۶

THE MITOCHONDRIAL K-ATP
CHANNEL OPENER,
DIAZOXIDE, PROTECTS BRAIN
AGAINST
ISCHEMIA-REPERFUSION INJURY
IN THE RAT

Pak J Med Sci2007پاکستان

۲۷

Neuroprotective Effects of
Diazoxide and Its Antagonism by
Glibenclamide in Pyramidal
Neurons of Rat Hippocampus
Subjected to
Ischemia-Reperfusion-Induced
Injury

International Journal
of Neuroscience

2009ایران

۲۸
Late anti-apoptotic effect of K(ATP)
channel opening in skeletal muscleClin Exp Pharmaco

Physio
2012امریکا



۲۹
Effect of Mozart Music on
Hippocampal Content of BDNF in
Postnatal Rats

Basic and clinical
neuroscience

2011ایران

۳۰
Effects of dalteparin on structure of
hippocampal neurons of rats in
chronic stressBasic and Clinical N2012ایران

۳۱Antioxidant Role of Oleuropein on
midbrain and …

Iranian Biomedical
journal

2014ایران

۳۲
A stage related study of cytotoxic
effects of daunorubicun onAnnals of Iranian

medicine
2006ایران

۳۳
Neuroprotective role of ATP
dependent potassium channel
regulators following ischemia
reperfugen

International
proceedings of
Alzheimers Disease

2006امریکا

ردی
نام نام نشریهعنوان مقالهف

کشور
سال 
چاپ

سطحوتخمدانبافتبرهیدروکلرایدفنیدیتمتیلاثر1
نابالغآزمایشگاهیهايهیپوفیزموشهايگنادوتروپین

علومدانشگاهعلمیمجله
گرگانپزشکی

1392ایران

2
یک و ویتامین سی آگیرندهاثرحفاظتی اگونیست

ایسکمی ازناشیحافظهاختالالتبرتراکم سلولی و
نژاد بالغنرموشهیپوکامپدرمغزي

BALB/c

1391ایرانگرگان

اثر استرس مزمن مالیم بربیان ژن هپسیدین 3
1392ایرانگرگانایی نردرهیپوکامپ موش صحر

4
اثر دیازوکساید برفراساختار کورتکس پریتال موش 

1389ایرانگرگانصحرایی بعد از ایسکمی ریپرفیوژن

5
اثر فاکتور تغییر شکل دهنده برسلولهاي بنیادي شکنج 

دندانه اي و سلولهاي پیرامیدال هیپوکامپ موش 
صحرایی به دنبال ایسکمی ریپرفیوژن

1391ایرانگرگان



اثر حفاظتی اگونیست آ یک و ویتامین سی بر تراکم 6
سلولی و اختالالت حافظه ناشی از ایسکمی

1391ایرانگرگان

7
بررسی نقش گیرندههاي ادنوزین بر اثار نوروتوکسیک 

1391ایرانعلوم تشریحقرص اکستازي

8
Assay of TGF-β and b-FGF on the

Potential of Peripheral Blood-Borne
Stem Cells and Bone Marrow-Derived

Stem Cells In Wound Healing in a
Murine Model

1390ایرانعلوم تشریح

9The Role of Agonist of A2A Adenosine
Receptors on Neurotoxicity of MDMA
(Ecstasy Pill) on Rat’s Hippocampus

1390ایرانعلوم تشریح

1391ایرانعلوم تغذیه و صنایع غذاییتاثیر مصرف روغن زیتون برکاهش عوارض سکته مغزي10

اثر پنتوکسی فیلین بر ضایعات ناشی ازمصرف اکستازي 11
بر هپاتوسیتهاي کبد موش صحرایی

1392ایراندانشگاه ازاد اسالمی

تاثیر روغن زیتون  بر کورتکس 12
ریپرفیوژن–تمپورال مغز بدنبال ایسکمی 

1391ایرانبابل

پیدایش دردهاي نوروپاتیک پس از درمان مدل تجربی 13
اسیب نخاعی

1391ایرانارومیه

14

Comparison of Therapeutic Effects of
Vvitamin C and CoQ10

in Reducing of Damaged Cells in Mice
Hippocampus Following

Ischemia-Reperfusion
1391ایرانمازندران

اثر گنادوتروپین کوریونی انسانی و ویتامین اي بر 15
تراکم سلولی هیپوکامپ

1392ایرانگرگان

16
نقش سلولهاي فیبروسیت مشتق از خون محیطی در 

1390ایراندانشگاه ازاد اسالمیفیبروز محیطی در مدل اسکلرودرما

روم اولین گزارش موردي از عضله اکستانسور دیژیتو17
1382ایرانعلوم تشریحبرویس مانوس

بررسی تاثیرات میدان الکترومغناطیس یکنواخت بر مغز 18
1382ایرانعلوم تشریحموش صحرایی

تاثیر حفاظتی بازکننده هاي کانالهاي پتاسیمی 19
ATPمیتوکندریایی وابسته به 

1386ایرانعلوم تشریح

س یکنواخت بر بررسی تاثیرات میدان الکترومغناطی20
ایرانعلوم داروییتکامل عضله قلب رت

بررسی اثرات هیستولوژیک میدان الکترومغناطیس بر 21
1380ایرانمازندرانمخچه رت



بررسی اثرات میدان الکترومغناطیسی بر رشد وتکامل 22
1378ایرانهرمزگانجنین موش

ن ضد نوروژنز هیپوکامپ بیماریهاي افسرده کننده ودرما23
1389ایرانتازه هاي علوم اعصابافسردگی

1388ایرانتازه هاي علوم اعصابMDMAمبانی مولکولی داروي 24

Professional Memberships

2011. Member of Scientific Committee of Seminar on Alzheimer and Ageing,
Tehran University of Medical Sciences. Tehran, Iran
2010. Member of Scientific Committee of Seminar on Biology of Adiction ,
University of Rehabilitation Sciences (Behzisti) and Cellular and Molecular Research
Center of  Tehran University of Medical Sciences. Tehran, Iran
2011. Member of Scientific Committee of Seminar on Neurobiological Basic of Aging
and Alzheimer Disease , Cellular and Molecular Research Center of  Tehran
University of Medical Sciences. Tehran, Iran
2010-present.  Member of Intramural assessment Committee of Dept. of Anatomy of
Tehran University of Medical Sciences.
2010-present.   Member of Reviewer for Ph.D. and M.Sc. Thesis of Students of Dept.
of Anatomy of Tehran University of Medical Sciences.
2010. Member of Scientific Committee of 11th Royan Congress of reproductive
biomedicine. Tehran , Iran
2009-present.  Member of Scientific Committee of Cellular and Molecular Research
Center of  Tehran University of Medical Sciences. Tehran, Iran
2009. Member of Scientific Committee of 16th National and 1st International
Congress of Iranian Society for Reproductive Medicine. Shiraz, Iran
2008-present.   Reviewer for Research Proposals submitted to Cellular and Molecular
Research Center of Tehran University of Medical Sciences.
2006-present. Research associate of Cellular and Molecular Research Center of
Tehran University of Medical Sciences.
2000-present. Member of Iranian Society of Anatomy

Teaching experience

Trunk anatomy for medical student, Hormozgan University of Medical Sciences,
Bandar Abbas, Iran
Upper & Lower Limb Anatomy for medical student, Hormozgan University of
Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran
Trunk anatomy for medical student, Azad University of Medical Sciences, Tehran,
Iran
Medical Histology for medical student, Tehran University of Medical Sciences,
Tehran, Iran



Trunk Anatomy for medical student, Tehran University of Medical Sciences, Tehran,
Iran
Osteology for medical student, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Supervisor and advisor of Postgraduate Students:

ردی
ف

عنوان پایان 
نامه

ان دوره تحصیلیعنو

محل انجام
اسامی همکاران به 

شامل ( ترتیب اولویت 
)نام متقاضی

سمت 
در 

ارتباط 
با پایان 

نامه
MP
H

کارشناس
ي ارشد

دکتري 
عمومی 
گروه 
پزشک

ي

دوره 
تخصص

ي

دکترا
)PhD

(

فوق 
تخصص

ي

بررسی ژنهاي 1
مسوول حرکت 
میتوکندري در 
مدل افسردگی

گروه *
فیزیولوژي

فاطمه بختیارزاده،
ارزونهاوندي،منصوره 

سلیمانی

مشاور

مطالعه 2
اثرکوانزیم 
کوکیوتن 

برضایعه نخاعی 
در موشهاي 

صحرایی مدل 
منوپوز

علوم *
تشریح

سجاد حسن زاده،بهنام 
الدین جامعی ،منصوره 

سلیمانی،مهرداد 
بختیاري،فرینازنصیرنژاد

راهنما
ي دوم

بررسی اثر اهن 3
وز در بر

افسردگی ناشی 
از استرس مزمن 
و غیر قابل پیش 

بینی در موش

سارا مهر فیزیولوژي*
پویا،ارزونهاوندي،منصور

ه سلیمانی

مشاور

بررسی اثر 4
نوروپروتکتیو 
هاش س ج و 
ترولوکس بر 

نورونهاي 
هیپوکامپ به 
-دنبال ایسکمی
ریپرفیوژن 
موش سوري

علوم *
تشریح

اسرین 
یان،منصوره باباحاج

سلیمانی،ملیحه 
نوبخت،هما 

رسولی،مجید کاتبی

راهنما



بررسی زیست 5
سازگاري 
داربست 

نانوکامپوزیت 
شیشیه -ژالتین

بایواکتیو و تاثیر 
ایمپالنتاسیون 

ان به همراه 
سلولهاي 

استرومال مغز 
استخوان در 
ترمیم مدل 

تجربی

*
بیوتکنولوژ

ي

سعیدکارگذار،علی 
صمدي،منصوره 

سلیمانی

راهنما
ي دوم

بررسی اثر 6
ایسکمیک 

پرکاندیشنینگ 
کلیه بر 

اسیبهاي ناشی 
از ایسکمیاي 
ریپرفیوژن 

ناحیهسی اي 
وان هیپوکامپ 

...موش سوري و

*

فیزیولوژي
فاطمه زارع،ناهید 
ابوطالب،حمیدرضا 
پازوکی،منصوره 

نیسلیما

مشاور

بررسی اثرات 7
تجویز خوراکی 

عصاره برگ
زیتون بر 

سیستم انتی 
اکسیدانی مغز 

میانی و 
سلولهاي ناحیه 

متراکم ماده 
سیاه در رتهاي 

نر پیروجوان

علوم *
تشریح

مریم سربیشگی،فرشته 
مهرایین،منصوره 
سلیمانی ،محمد 

شعبانی،بهرام رسولیان

مشاور

بررسی تاثیر 8
سازه 

نانوکامپوزیتی 
هیدروکسی 

اپاتیت ژالتین 
به همراه 

لولهاي س
استیوبالست و 
اندوتلیال در 
ترمیم مدل 

تجربی دیفکت 
بحرانی 

استخوان رت

زیست *
فناوري 
پزشکی

بهروز 
جوهري،محمدمراد فرج 

اللهی،منصوره 
سلیمانی،علی صمدي

مشاور



9
بررسی نقش 
هپسیدین در 

بروز افسردگی 
ناشی از استرس 
مزمن در موش 

صحرایی

*

فرج دخت،تهفرشفیزیولوژي
ارزونهاوندي،منصوره 

سلیمانی

مشاور

تعیین تاثیر 10
نوروپروتکتیو 
ان استیل ال 
سیستیین بر 

روي 
نوروتوکسیسیت

ي القا شده 
4و3توسط 

متیلن دي 
اکسی 

متامفتامین در 
ناحیه سی اي 
وان هیپوکامپ 
موش صحرایی 

نر

علوم *
تشریح

سارا سلیمانی 
اصل،مهدي مهدي 

م الدین زاده،بهنا
جامعی،کاظم موسوي 

زاده،علی 
صمدي،منصوره 

سلیمانی

مشاور

بررسی اثرامواج 11
الکترومغناطیس 
کم فرکانس با 

شدتپایین 
وکوکیوتن بر 

هیپوکامپ موش 
نر بالب سی به 
دنبال اسیب 
تري متیلن 

کلراید

علوم *
تشریح

سارا ریگی ،منصوره 
سلیمانی،مهدي مهدي 

ید زاده،بهرام بلوري،مج
کاتبی

راهنما
ي اول

بررسی نقش 12
عصاره گیاه 

رزماري بر علیه 
اثر تخریب 

نورونی اسید 
کایینیک در 

ناحیه 
هیپوکامپ موش 

صحرایی نر

علوم *
تشریح

الهه نادر علی ،هما 
رسولی،ملیحه 
نوبخت،فرناز 

نیکبخت،منصوره 
سلیمانی

مشاور



بررسی اثر 13
نوروپروتکتیو

A1آگونیست 

رسپتور و 
اسکوربیک 

اسید  بر نورون 
هاي ناحیه 

CA1

در هیپوکامپ 
–ایسکمی مدل

ریپرفیوژن در 
موش سوري

علوم *
تشریح

منصوره ،محمد زمانی
مهدي ,سلیمانی 

مهدیزاده
راهنما
ي اول

اتبررسی اثر14
TGF-alpha

هایپوکامپ بر
موش صحرایی 

به دنبال
-ایسکمی 

ریپرفیوژن

علوم *
تشریح

حسن علی پناه زاده، 
مهدي مهدیزاده،، 
منصوره سلیمانی

مشاور

نقش گیرنده 15
متابوتروپیک 

گلوتاماتی گروه 
اول در هسته 

جانبی -پشتی
تاالموس بر 

در  غیابیصرع 
مدل ژنتیکی 

موش صحرایی 
WAG/Rij

علوم *
فریبا کریم زاده،تشریح

محمد تقی جغتایی،
هدي علی  گرجی، م
مهدیزاده

منصوره سلیمانی

مشاور

بررسی تاثیر بتا 16
آدرنوسپتورها 2

و فلوکستین از 
مسیر 

سیگنالینگ 
cAMP-Epac

Cx43بر بیان 
در آستروسیت 

ها

علوم *
حسین تشریح

مصطفوي،محمدتقی 
جغتایی، محمودرضا 

حاجی قاسم، منصوره 
سلیمانی،غالمرضا حسن 

زاده

مشاور



یست بررسی ز17
سازگاري 
داربست 

نانوکامپوزیت 
شیشه –ژالتین 

بیواکتیو سه 
جزئی و تاثیر 
ایمپالنتاسیون 

ان به همراه 
سلولهاي 

اندوتلیال در 
ترمیم مدل 

تجربی دفکت 
بحرانی 

استخوانی در 
رت

بیوتکنولوژ*
ي

منصوره کاظمی محمد 
مراد فرج اللهی منصوره 
سلیمانی علی صمدي 

کوچکسرایی

راهنما
ومي د

بررسی تاثیر 18
سازه 

نانوکامپوزیتی 
هیدروکسی 

ژالتین –اپاتیت 
به همراه 
سلولهاي 

استئوبالست در 
ترمیم مدل 

تجربی دفکت 
بحرانی 

استخوانی در 
رت

فناوري *
پزشکی

مریم احمد زاده 
محمدمراد فرج اللهی 
منصوره سلیمانی علی 

صمدي کوچکسرایی

راهنما
ي دوم

Organizer of Workshops:

مدت بر تاریخنام دورهردیف
حسب 
ساعت

مالحظاتامتیازمحل دوره
تااز

کارگاه اموزشی روش تحقیق 1
و نوشتن پروپوزال

بهمــــن 17و 16
1390

ــوم 16 ــگاه علـ دانشـ
پزشکی تهران مرکز 
ــلولی  ــات س تحقیق

مولکولی
ــوم ساعت28.4.914یادگیري الکترونیک2 ــگاه علـ دانشـ

تهرانپزشکی
ــوم ساعت27.4.914یادگیري مبتنی بر تیم3 ــگاه علـ دانشـ

پزشکی تهران
ــوم روز2تـــــــا 12.10.90کارگاه وسترن بالتینگ4 ــگاه علـ کمیته اجراییدانشـ



پزشکی تهران مرکز 14.10.90
ــلولی  ــات س تحقیق

مولکولی
ــی داوري  5 ــاه اموزشـ کارگـ

مقاالت علمی
ــومروز19.11.901 ــگاه علـ دانشـ

پزشکی تهران مرکز 
ــلولی  ــات س تحقیق

مولکولی

کمیته اجرایی

ــدوین  6 ــی ت ــاه اموزش کارگ
End noteپروپوزال و 

تـــــــا 16.11.90
17.11.90

ــوم روز2 ــگاه علـ دانشـ
پزشکی تهران مرکز 
ــلولی  ــات س تحقیق

مولکولی

کمیته علمی

7
ــدوین   ــی ت ــاه اموزش کارگ

End noteپروپوزال و 

تـــــــا 16.11.90
17.11.90

ــوم روز2 ــگاه علـ دانشـ
پزشکی تهران مرکز 
ــلولی  ــات س تحقیق

مولکولی

کمیته اجرایی

ــی داوري  8 ــاه اموزشـ کارگـ
مقاالت علمی

ــوم روز19.11.901 ــگاه علـ دانشـ
پزشکی تهران مرکز 
ــلولی  ــات س تحقیق

مولکولی

کمیته علمی

تـــــــا 12.10.90کارگاه وسترن بالتینگ9
14.10.90

ــوم روز2 ــگاه علـ دانشـ
تهران مرکز پزشکی 

ــلولی  ــات س تحقیق
مولکولی

کمیته علمی و سخنران

ــوم روز12.12.911همایش روز نواوري10 ــگاه علـ دانشـ
پزشکی تهران

ــات  11 ــا حیوان ــار ب ــاه ک کارگ
ازمایشگاهی

ــوم روز23.3.891 ــگاه علـ دانشـ
پزشکی ایران مرکـز  
ــلولی  ــات س تحقیق

مولکولی

کمیته اجرایی

تـــــــا Real time PCR21.9.89کارگاه 12
22.9.89

ــوم  ــگاه علـ دانشـ
پزشکی ایران مرکـز  
ــلولی  ــات س تحقیق

مولکولی

کمیته اجرایی4.5

کارگــاه اموزشــی ســلولهاي 13
بنیادین

ــوم ا روزه18.11.88 ــگاه علـ دانشـ
پزشکی ایران مرکـز  
ــلولی  ــات س تحقیق

مولکولی

سخنران

کارگــاه اموزشــی ســلولهاي 14
بنیادین

ــا روزه18.11.88 ــوم دانشـ گاه علـ
پزشکی ایران مرکـز  
ــلولی  ــات س تحقیق

مولکولی

کمیته اجرایی

تـــــــا 20.6.92اعتیاد و روانپزشکی 15
22.6.92

ــوم روزه3 ــگاه علـ دانشـ
پزشکی ایران 

کمیته اجرایی



تـــــــا 20.6.92اعتیاد و روانپزشکی 16
22.6.92

ــوم روزه3 ــگاه علـ دانشـ
پزشکی ایران 

کمیته علمی

ولوژي در فرایند مبانی نوروبی17
پیري ودمانس

ــوم روزه1.11.893تا 30.10 ــگاه علـ دانشـ
پزشکی ایران مرکـز  
ــلولی  ــات س تحقیق

مولکولی

7

کشت سلولهاي بنیادین بند 18
ناف

ــوم 9.9.89تا 7.9.89 ــگاه علـ دانشـ
پزشکی ایران مرکـز  
ــلولی  ــات س تحقیق

مولکولی

کمیته اجرایی

چهارمین همـایش بیولـوژي   19
اعتیاد

ــوم 30.3.89 ــگاه علـ دانشـ
پزشکی ایران

کمیته علمی

کنگره علوم اعصاب پایـه و  20
بالینی

ــوم 19.8.91تا 17.8.91 ــگاه علـ دانشـ
پزشکی تهران

کمیته علمی و سخنران

سیزدهمین همایش کشوري 21
اموزش  و پنجمین جشنواره 

اموزشی شهید مطهري

13مازندران14.291تا 12.2.91

ین همایش کشوري سیزدهم22
اموزش  و پنجمین جشنواره 

اموزشی شهید مطهري

ارایه پوستر3مازندران14.291تا 12.2.91

سخنران10اصفهان15.5.76فیزیولوژي فارماکولوژي23
10اصفهان7.6.76تا 4.6.76فیزیولوژي فارماکولوژي24
امریکــا دانشـــگاه  ماه20066ماهه پژوهشی6دوره 25

یویوركن
ــاروري و   26 ــره ب ــین کنگ اول

ناباروري
شیرازروز14.1220103تا 12

ــر   تهرانروزه923خرداد اولین کنگره مهندسی بافت27 ــی و دبی ــه علم کمیت
اجرایی

7616کارگاه طراحی اموزشی28
ساعت

علوم پزشکی 
هرمزگان

Commissioning

2010- Commissioning the Division of Histology in Cellular and Molecular Research
Center of Tehran University of Medical Sciences. Tehran, Iran


