
دکتراي تخصصی لیست پایان نامه دفاع شده رشته فیزیو لوژي

تاریخ دفاعاستاد مشاوراستاد راهنمانام دانشجوعنوان پایان نامهردیف

1
بر تغییرات الکتروفیزیولوژیک ، هیستوشیمیائی و Netrin-1مطالعه اثر 

رفتاري مرتبط با هیپوکامپ در مدل ایسکمیک سکته مغزي در موش صحرائی 
نر

دکتر توراندخت بلوچ نژاد و دکتر مهناز بیات
همایون همایونفر

دکتر مهرداد روغنی و دکتر مهدي 
تهران 18/6/91مهدي زاده

2
اسیب ادم مغزي و مرگ بر نامه ریزي شدهبر 13بررسی ااثرات آپلین 

تهران11/5/91دکتر مجد -دکتر عابدین وکیلی دکتر ناهید ابو طالب مهدي خاکساري درمدل تجربی  ایسکمی مغزي مو ضعی   

مطالعه اثر  بربرین بر تغییرات الکترو فیزیو لوژیک هیستو شیمیائی و رفتاري  3
مرتبط  با هیپوکامپ در مدل تجربی  نورو پاتی  دیابت در موش صحرائی نر 

حمید کاللیان 
دکترمهرداد روغنی دکتر محمد دکتر توران دخت بلوچ  نژاد مقدم 

تهران3/10/91رضا جاللی

4
در ناحیه هیپو Trk B  ,  BDNFبر رسی احتمالی بروز تغییر در بیان       

کامپ در موش صحرائی نر و ماده  بالغ متاثر ازاسترس  و نسل  متولد شده 
از آنان با استفاده  ازروش هایوسترن بالت و مطالعه  رفتاري

27/6/92دکتر علی صمدي دکتر تاجیک دکتر آرزو نهاونديسمیه نیک نظر 

5
مطالعه اثر تیموکینون بر تغییرات الکتروفیزیولوژیکی هیستو شیمیایی و 

رفتاري مرتبط با هیپوکامپ در مدل تجربی صرع لب گیجگاهی موش 
صحرایی نر با تاکید بر نقش نیتریک اکساید و استرس اکسیداتیو

شراره داریانی 
23/6/92روغنیدکتر مهرداد دکتر توراندخت بلوچ نژاد مجردسعید



دکتراي تخصصیفیز یو لوژي یست پایان نامه هاي دفاع شده رشتهل

تاریخ دفاع نام استاد مشاور نام استاد راهنماينام دانشجوعنوان پایان نامه ردیف 

6

در ناحیه مدیال کورتکس فرونتال در Ritalinبررسی اثر سوء مصرف 
26/6/92دکتر زهرا مجددکتر آرزو نهاونديسمیرا دانیالیموش صحرائی بالغ نر 

کلیه بر آسیب هاي Remote preconditioningبررسی نقش 7
هیپوکامپ موش CA1ناحیه Iscchemid Reperfusionناشی از 

سوري و مکانیسم هاي مولکلوي درگیر

زارع فاطمه
مهرجردي

1دکتر ناهید ابوطالب        

2دکتر حمید رضا پازوکی 

20/6/92دکتر منصوره سلیمانی

بررسی اثر وابستگی کوتاه مدت به مرفین بر آسیب ناشی 8
هیپوکامپ موش سوري با تاکید بر Ischemia Reperfusionاز

و نیتریک اکسایدKATPنقش کانال هاي 
دکتر ناهید ابوطالب مائده عربیان

دکتر حمید رضا پازوکی
دکتر محمد رضا زرین دست

10/3/93دکتر منصوره سلیمانی 



دکتراي تخصصیفیز یو لوژي یست پایان نامه هاي دفاع شده رشتهل

تاریخ دفاع نام استاد مشاور نام استاد راهنماينام دانشجوعنوان پایان نامه ردیف 

بررسی اثر اختالل ناشی از انسداد دوطرفه شریان 9
کاروتید مشترك بر بروز افسردگی ناشی از استرس 

در موش صحرایی نر (مطالعه رفتاري ،  
بیوشیمیایی ، مولکولی و بافت شناسی )  

دکتر منصوره سلیمانی دکتر آرزو نهاوندي فاطمه خجسته
9/9/93دکتر محسن کریمی 

بر Salvianolic acid B(sal B)بررسی اثر 10
تغییرات عملکردي و بقاي سلولهاي پانکراتیک بتا 

interleukin-1Bدر توکسیسیتی القا شده بوسیله 

invitroوinvivoو استر پتوزوتوسین : مطالعه 

دکتر مهرداد روغنی دکتر توراندخت بلوچ نژادصفورا رئوفی
7/11/93دکتر طوبی غضنفري


