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تشسػی عولکشد ًاًَ داسٍی یَسٍکیٌاص تا خاصیت ػَپشپاساهغٌاطیغ دس گشفتگی عشٍق تا ّذف 11993

داسٍ سػاًی ّذفوٌذ
 IR.GUMS.REC.1399.047ٍاحذ تَػعِ تحقیقات تالیٌی ساصیپایاى ًاه17ِ-02-251399-12-1398دکتش حؼیي ّوتی

2365
ش ضذ التْاتی عصاسُ هتاًَلی پَػت پیاص قشهض )Allium cepa L( سٍی هذل حیَاًی  تشسػی اث

تیواسی التْاتی سٍدُ دس هَؽ صحشایی
 IR.GUMS.REC.1399.218داًشکذُ داسٍػاصی طشح پایاى ًاهِ ای08-05-091399-06-1398دکتش آصادُ هتَلیاى

3116
تشسػی توایض ٍ الًِ گضیٌی ػلَلْای تٌیادی تشگشفتِ اص تافت چشتی) ADSCs( تیواس شذُ تا 

هالتًَیي تش تْثَد عولکشد حشکتی هذل ضایعِ ًخاعی هَؽ صحشایی
طشح تحقیقاتی08-05-061399-07-1398دکتش صلیخا گلی پَس چَشلی

هشکض تحقیقات ػلَلی ٍ هَلکَلی-  

کویتِ تحقیقات داًشجَیی
IR.GUMS.REC.1399.227 

4829
ش هتفَسهیي ٍ mTOR ٍ AMPK تش حافظِ فضایی ٍ اجتٌاتی دس هَشْای صحشایی  تشسػی اث

هثتال تِ آلضایوش ًاشی اص اػتشپتَصٍػیي
IR.GUMS.REC.1399.230داًشکذُ پضشکیطشح پایاى ًاهِ ای08-05-101399-03-1399دکتش عادلِ جعفشی

5_
اسصیاتی غیش تْاجوی تخوک ّای هَؽ تا ػٌذسٍم تخوک پلی کیؼتیک تا اػتفادُ اص تغییشات 

هتاتَلیکی دس هحیط کشت
 IR.GUMS.REC.1399.255داًشگاُ گیالى- داًشکذُ علَمپایاى ًاه15ِ-05-101399-07-1398دکتش فاطوِ قاػویاى

6_
ثال  تشسػی آػیة ّای تخوک یا فَلیکَل اص هَؽ ّایی تا ػٌذسٍم تخوذاى پلی کیؼتیک تِ دً

اًجواد شیشِ ای- رٍب
IR.GUMS.REC.1399.256دانشگاه گیالن- دانشکده علومپایاى ًاه15ِ-05-101399-07-1398دکتش فاطوِ قاػویاى

72361
تشسػی جزب خَساکی ػیؼتن خَداهَلؼیَى شًَذُ حاٍی اػیذ صفشاٍی اص تاهَکؼیفي دس 

هَؽ صحشایی
IR.GUMS.REC.1399.306داًشکذُ داسٍػاصیپایاى ًاه16ِ-07-031399-10-1398دکتش هشجاى دائی حاهذ

82251
ش ػَستیاهاسیي)Swertiamarin( تش کیٌذلیٌگ ًاشی اص پٌتیلي تتشاصٍل )PTZ( دس  تشسػی اث

هَؽ صحشایی ًش تالغ
طشح پایاى ًاهِ ای16-07-131399-05-1399دکتش هحوذ سػتن پَس ٍاجاسی

داًشکذُ داسٍػاصی داًشگاُ علَم 

پضشکی تْشاى- داًشکذُ پضشکی
IR.GUMS.REC.1399.319

92889
 NMDA ُآگًَیؼت گیشًذ ٍ AMPA ُتشسػی تاثیش تیواس ّوضهاى هْاسگش آًذٍػیتَص گیشًذ

تش یادگیشی ٍ حافظِ هَؽ ّای یائؼِ هثتال تِ آلضایوش تک گیش
 IR.GUMS.REC.1399.436داًشکذُ پضشکیطشح پایاى ًاهِ ای03-10-171399-09-1399دکتش پشٍیي تاتایی

102607
شات ضذ تشٌجی ّیثشیذّای کیٌاصٍلیي- ایٌذاًَى-ایٌذًَل دس هَؽ ػَسی ًش:  اسصیاتی اث

طیک ٍ داکیٌگ هطالعات فاسهاکََل
 IR.GUMS.REC.1399.437هشکض تحقیقات ػلَلی ٍ هَلکَلیطشح تحقیقاتی03-10-031399-09-1399دکتش ًعوت الِ آٌّگش ًاسًج تي

11836
ش ضذ التْاتی داسٍی تاکلَفي سٍی کَلیت اٍلؼشاتیَ القا شذُ تَػط اػتیک اػیذ دس  تشسػی اث

هَؽ صحشایی ٍیؼتاس ًش
 IR.GUMS.REC.1399.449داًشکذُ داسٍػاصیپایاى ًاه03ِ-10-031399-10-1398دکتش آصادُ هتَلیاى

122510
 & Weihe( شات ضذ اضطشاب ٍ ضذ افؼشدگی عصاسُ ی هتاًَلی تشگ گیاُ توشک تشسػی اث

Nees Rubus discolor( دس هَؽ ػَسی
 IR.GUMS.REC.1399.450داًشکذُ داسٍػاصیپایاى ًاه03ِ-10-031399-10-1398دکتش آصادُ هتَلیاى

 IR.GUMS.REC.1399.456داًشگاُ گیالىپایاى ًاه17ِ-10-161399-11-1398دکتش صیَس صالحیتشسػی تغییشات تیاى let7ٍ Lin28B دس هَؽ هذل )BALB.C( تیواسی کَلیت اٍلؼشٍ_13

142844
یي ٍ MHY تش ٍضعیت حافظِ ًاشی اص ًَسٍپپتیذ Y دس هذل حیَاًی  ش 3- هتیل آدً تشسػی اث

آلضایوش
 IR.GUMS.REC.1399.476داًشکذُ پضشکیطشح پایاى ًاهِ ای17-10-031399-09-1399دکتش عادلِ جعفشی

15712

ش دسهاى تشکیثی ٍیشٍع اًکَلیتیک ًیَکاػل تِ ّوشاُ دٍ تٌظین کٌٌذُ اتَفاطی  تشسػی اث

اٍسٍلیوَع ٍ تکلیي تِ هٌظَس ایوًََتشاپی تَهَس دس هذل inbred هَؽ ػیاُ کَچک 

C57BL/6 آصهایشگاّی هادُ ًظاد

 IR.GUMS.REC.1399.540داًشکذُ پضشکیطشح پایاى ًاهِ ای08-11-291399-02-1399دکتش هحوذ شٌاگشی
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