
لیست پایان نامه هاي دفاع شده کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژي

تاریخ دفاعاستاد مشاوراستاد راهنمانام دانشجوعنوان پایان نامهردیف
نقش نیتریک اکساید در بروز برادي کاردي ناشی از کلستاز در موش 1

صحرائی
دکتر همایون همایونفرمریم موسوي

دکتر آرزو نهاوندي
28/11/80دکتر احمدرضا دهپور

مقایسه تاثیر یک داروي نسل اول ( کلرپروپامید ویک داروي نسل دوم 2
گلی بن کالمید) از خانواده سولفونیل اوره بر فعالیت انقباضی آئورت موش 

صحرائی نر سالم

دکتر مسعود محمودیانهمایون همایونفردکتر اسماعیل ایزدپناه
دکتر معصومه شفیعی

22/12/80

بررسی اثر حفاظتی عصاره سیر بر پاسخ انقباضی آئورت سینه اي ایزوله 3
موش صحرایی نر در مدل تحربی دیابت القاء شده توسط 

Streptozotocin

دکتر همایونفردکتر توراندخت بلوچ نژادسید محمود حسینی
مهرداد روغنیدکتر 

18/2/81

بررسی اثر حفاظتی مهار کننده هاي آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین ( 4
کاپتوپریل و اناالپریل ) بر جلوگیري از تغییر در پاسخگوئی آئورت ایزوله 
موش صحرائی نر در مدل تجربی دیابت القاء شده توسط 

Streptozotocin

دکتر همایونفراددکتر توراندخت بلوچ نژعلیرضا ایمانی
دکتر روغنی

30/11/81

–اثرات حفاظتی کاپتوپریل یا اناالپریل در آسیب ناشی از ایسکمی 5
AT1رپرفیوژن در کلیه موش صحرایی ، غیر وابسته به رسپتورهاي 

استILآنژیوتانسین 

30/4/82دکتر همایونفردکتر حمیدرضا پازکیبهجت سیفی

حضور و غیاب نوسکاپین بر روي سرخرگ نافی بررسی اثر برادي کینین در6
انسان

دکتر مسعود محمودیاندکتر ناهید ابوطالبفرحناز بیرانوند
دکتر معصومه شفیعی

30/6/82

بررسی اثر حفاظتی اسید مفانامیک بر رفتار اجتنابی غیر فعال و یادگیر ي 7
القاء شده توسط Sporadicفضائی در مدل تجربی بیماري آلزایمر 

استرپتوز و توسین در موش صحرائی نر

سهیال محمد حسین زاده 
چابک

دکتر همایونفردکتر توراندخت بلوچ نژاد
دکتر مهرداد روغنی

10/12/82

بررسی پاسخ دهی به دوبوتامین در حلقه هاي آئورت مجزاي موش هاي 8
صحرائی سالم و دیابتی شده با استرپتوزتوسین

دکتر همایون همایونفرزهرا منصوري
دکتر شفیعی

دکتر محمودیان
دکتر بلوچ نژاد

25/12/82

استرس غوطه وري در آب بر حرکات انقباضی Time-courseبررسی 9
قطعه مجزاي فوندوس معده رت

دکتر حمید رضا پازوکیزویا طاهر گورابی
2/4/83دکتر مرتضی حسینی توکلی
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تاریخ دفاعاستاد مشاوراستاد راهنمانام دانشجوعنوان پایان نامهردیف
در جلوگیري از تغییر پاسخگوئی Artemisia annuaاثر حفاظتی عصاره 10

القاء Iآئورت سینه اي ایزوله موش صحرایی نر در مدل تجربی دیابت نوع 
Streptozotocinشده توسط 

دکتر مهرداد روغنیدکتر توراندخت بلوچ نژادنیره زارع
دکتر همایونفر

9/4/83

در آسیب شناسی ناشی از (ASA-5)آمینوسالیسیلیک اسید-5بررسی اثر 11
ایسکمی و رپرفیوژن در کلیه موش صحرائی

دکتر پازوکیشکوفه بنائی کیوي
دکتر همایونفر

25/6/83

بررسی اثر تغییرات فصلی در پاسخ دهی آئورت ایزوله به ایزوسورباید  ( به 12
عنوان دهنده نیتریک اکساید) در موش صحرائی نر بالغ

دکتر معصومه شفیعینهاونديدکتر صفورا خمسه
دکتر مسعود محمودیان

31/6/83

، پروستاگالندین و ذخایر داخل سلولی کلسیم در اثر شل Noبررسی نقش 13
در آئورت ایزوله موش صحرائی Artenisia annuaکنندگی عصاره آبی 

Streptozotocinالقاء شده توسط Iدر مدل تجربی دیابت نوع 

دکتر همایون همایونفردکتر توراندخت بلوچ نژادفروزان صادقی محلی
دکتر مهرداد روغنی

4/3/84

بررسی عملکرد متقابل هیستوگرانین و نورآدرنالین به عنوان دو فر آورده 14
ترشحی از سلولهاي کرمافینی بر کاهش در دنوروپاتیک در موشهاي 

صحرایی

17/12/84همایونفردکتر همایون دکتر فریناز نصیري نژادسجاد ساالري

دکتر سالک مقدمدکتر حمید رضا پازکیروح اله حبیبیبررسی روند ایسکمی و پرفیوژن کلیه در موشهاي معتاد به مورفین15
دکتر ناهیدابوطالب

17/12/84

دکتر احمدرضا دهپوردکتر آرزو نهاونديمجید کیان مهرنقش نیتریک اکساید در بروز اثرات ضد درد اکسی توسین در موش سوري16
دکتر مهردادروغنی

21/12/84

در مدل تجربی بیماري پارکینسون در موش Genisteinاثر حفاظتی 17
صحرائی نر ( بررسی رفتاري و هیستوشیمیائی)

دکتر همایون همایون فر و دکتر دکتر توراندخت بلوچ نژادمریم باقري
25/11/85محمد رضا جاللی

و مسیر نیتریک اکسید در تغییر NMDAبررسی دخالت رسپتورهاي 18
رفتارهاي حسی حاصل از تزریق اسید اسکوربیک در موشهاي صحرائی 

نوروپاتیک

دکتر همایون همایونفردکتر فریناز نصیري نژادسپیده صفارپور
27/5/86
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تاریخ دفاعاستاد مشاوراستاد راهنمانام دانشجوعنوان پایان نامهردیف
بررسی اثر محافظتی سیمواستاتین روي ایسکمی رپرفیوژن کلیه 19

در این فرایندKATPموشهاي صحرائی و نقش کانالهاي 
1/12/86دکتر همایون همایونفردکتر ناهید ابوطالبجهانگیر نوري سماق

اثر حفاظتی سیلی مارین و نقش استرونیک آن در مدل تجربی بیماري 20
پارکینسون ، بررسی هیستو شیمیائی و رفتاري در موش صحرائی نر 

8/7/87دکتر مهرداد روغنی دکتر بلوچ نژاد و دکتر همایونفرمهدي مفاخري

15/7/87دکتر همایونفر و دکتر مهرداد روغنیدکتر توراندخت بلوچ نژاد زینب خواست خدائیاثر حفاظتی سیلی مارین بر نورپاتی دیابتی در موش صحرائی نر 21
PC12بررسی اثر محافظتی سیلیمارین بر میزان مرگ سلولی و تولید 22

پراکسیداسیون لیپیدي در کشت سلولهاي عصبی
دکتر ناهید ابوطالب و دکتر علی یاسین اسدي

محمد شریفی 
_____21/12/87

بررسی رفتارهاي حسی و هیستولوژي نخاع در موشهاي صحرائی 23
Q10نوروپاتیک پس از تزریق داخل صفاقی کوآنزیم 

24/12/87دکتر بهنام الدین جامعیدکتر فریناز نصیري نژادآتوسا جان زاده

24
در بروز افسردگی ناشی از استرس Iburofenبررسی اثر حفاظتی 

در موش صحرائی نر ویستار 
خانم نیدا جمالی رئوفی و دکتر وحید دکتر آرزو نهاونديمعصومه نوذري گراغانی

شیبانی
12/10/89

25

PREPULSE INHIBITIONچبررسی اثر لپتین بر اختالل 
ناشی از ایزوالسیون  اجتماعی پس از شیرخوارگی در موش صحرائی 

بالغ

دکترناهید ابوطالبسمیه دشتی
_______19/11/89

در اثر تاثیر الفاتوکوفرول  بر فاز C-fosبررسی تغییرات بیان ژن 26
تهران5/2/90دکتر علی صمدي کوچکسرائیدکتر فریناز نصیري نژادثریا مهرابیتحمل به مورفین در نخاع موش صحرائی نر 



لیست پایان نامه هاي دفاع شده کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژي

تاریخ دفاعنام استاد مشاورنام استاد راهنمانام دانشجو عنوان پایان نامهردیف 

برادي کینین در ایسکمیک رپر B2بررسی اثر نوسکاپین بر رسپتورهاي 27
فیوژن کلیه موش صحرائی نر بالغ 

دکتر ناهید مهر انگیز خانمرادي 
ابو طالب 

دکتر مسعود 
محمودیان 

28/3/90
تهران

دراثرات وابستهبهزیر واحد هاي  رسپتور  MZetaنقش پروتئین کیناز 28
نیکو تینی در مدل تجربی بیماري الزایمر مطالعه رفتاري و هیستوشیمیائی

دکتر بلوچ نرگس کریمی 
نژاد 

30/11/90دکتر مهرداد روغنی
تهران

بر اختالل حافظه بررسی اثر انسولین و پاسخ دهی گیرنده آن برگیرنده آن 29
فضائی و تغییرات نورودژنر اتیو در هیپو کامپ موش صحرائی نریس از تزریق 

35- 25بتا 

دکتر فرناز لیال سی منی
نیک بخت 

23/3/90دکتر هما رسولی 
تهران

در بروز افسردگی ناشی ازاسترس در موش hepcidinبررسی اثر 29
صحرائی نر 

دکتر فرشته فرج دخت 
آرزونهاوندي 

خانم دکتر مهر آئین 
دکتر احسانی–

30/11/90
تهران 

لیپوئیک در مدل تجربی صرع القا شده  توسط اسید کاینیک –اثراسید آلفا 03
در موش صحرائی نر 

تهران21/3/91دکتر مهرداد روغنیدکتربلوچ نژاد میترا کامران 



لیست پایان نامه هاي دفاع شده کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژي

نام استاد نام دانشجو عنوان پایان نامهردیف 
راهنما

تاریخ دفاعنام استاد مشاور

بررسی نقش آهن در بروزافسردگی ناشی ازاسترس در موش صحرائی نر 31

بالغ   (برسی رفتاري ، هیستو لوژیک ، بیو شیمیائی 

دکتر سارا مهر پویا 
آرزونهاوندي

–دکتر مهر آئین 
دکتر احسانی 

تهران 7/3/91

تزریق ، همودینامیک و هیستولوژیک پس ازبررسی بیوشیمیایی 32
سلوالي مزانشیمال مغز استخوان و تزریق توام هپارین در مدل 

انفارکتوس میوکارد خرگوش

دکتر ناهید رویا خوش روش
ابوطالب

دکتر ملیحه نوبخت
دکتر محمد ابرکار

19/6/92



یست پایان نامه هاي دفاع شده کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژيل

نام استاد نام دانشجو پایان نامهعنوان ردیف 
راهنما

تاریخ دفاعنام استاد مشاور

مطالعه عوامل بیوشیمیایی ، هیستولوژیکی و همودینامیکی قلب پس از تزریق 33
سلولهاي مزانشیمال مغز استخوان در مقایسه با تزریق سلولهاي بنیادي بند ناف 

درمدل انفارکتوس میوکارد خرگوش

دکتر ناهید رادسونیا سمندري 
ابوطالب

دکتر ملیحه نوبخت
دکتر علی امیر 

فرهنگی 
دکتر ناصر امیرزاده

تهران22/7/91

بررسی ژن هاي مسئول حرکت میتوکندري در مدل افسردگی ناشی از استرس در 34
موش صحرایی نر (مطالعه رفتاري، هیستولوژیک ، بیوشیمیایی و مولکولی)

دکترآرزو فاطمه بختیار زاده 
نهاوندي

دکتر منصوره 
سلیمانی 

26/6/92

بررسی اثر اسید رزمارینیک بر تغییرات هیستوشیمیایی و رفتاري مرتبط با 35
هیپوکامپ در مدل تجربی بیماري آلزایمر در موش صحرایی نربا تاکید در نقش 

pkmpeta،pkB و سیستم کلی نرژیکی
دکتر توراندخت پرستو کاظم لو                  

بلوچ نژاد
23/6/92دکتر مهرداد روغنی

بررسی اثر گاباپنتین بر نوروژنزهیپوکمپ در مدل تجربی صرع لوب تمپورال القا 36
شده توسط  اسید کاینیک در موش صحرایی نر

دکتر فرناز مطهره روحی اردشیري       
نیکبخت

_1/3/92



لیست پایان نامه هاي دفاع شده کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژي

تاریخ دفاعنام استاد مشاورنام استاد راهنمانام دانشجو نامهعنوان پایان ردیف 

نقش زیرگروه هاي گیرنده هاي نیکوتینی اعصاب بر نوروژنز هیپوکمپ پس از القا تشنج 37
توسط اسید کاینیک دررت

دکتر فرناز مهدي مسلمی                  
نیکبخت

_256/92

، ادم مغزي و مرگ برنامھ ریزي شده سلولي در مدل تجربي بر آسیب Naltsبررسی اثرات 38
ایسكمي موضعي مغز در موش صحرایي نر

دکتر ناهید سودا غیبی 
ابوطالب

دکتر مهدي خاکساري
دکتر زهرا مجد

14/2/92

بررسی اثر مهار هیپوکامپ شکمی و هسته   39
Pedun culopontine tegmentanحرکتی –حسی بر اختالل فیلترینگ

بیانو
C-Fos در نواحی ذکر شده به دنبال ایزوالسیون اجتماعی بعد از شیرخوارگی درموش

صحرایی نر 

دکتر فریناز نصیر محمد مستوفی
نژاد

9/5/92دکتر علی شهبازي



لیست پایان نامه هاي دفاع شده کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژي

تاریخ دفاعنام استاد مشاورنام استاد راهنمانام دانشجو عنوان پایان نامهردیف 
میو کاردي سلول هاي مزانشیمال مشتق از مقایسه اثر تزریق وریدي و داخل 40

غشاء آمنیوتیک انسانی برهیستولوژي و پارامتر هاي اکو کاردیو گرافیک در 
مدل نارسایی قلبی رت

–مهري نیکو گفتار -دکتر ناهید ابو طالب اول علی اکبر رستمی 
محمد مالزم 

29/6/94

بر اختالالت رفتاري و بافتی مرتبط با استر یاتوم در Sesaminمطالعه اثر 41
هیدروکسی دوپامین - 6مدل تجربی بیماري پارکینسون القا شده به وسیله 

در موش صحرایی نر

دکتر توراندخت بلو چ نزاد منیره منصوري
دکترمهرداد روغنی –اول 

دوم  

–دکتر فرناز نیکبخت 
دکتر سودابه فالح 

7/4/94

42

43


