عىُان
1
2
3
4

5

بررضی تحلیلی َ مقبیطً ای غبکً اوذرکىع پرَتئیىی
میتُ کىذری در مُجُدات یُکبریُوی پر یبختً ای مىتخب
درمُظ  ،مگص ضرکً ،ضی الگبوص َ اوطبن
مطبلعً پرَتئُمیکص اثر عصبري اضطُخُدَش بر بٍبُد
حبفظً مُظ صحرایی مذل بیمبری آلسایمر
Focalبررضی پرَتئُمیکی ادرار بیمبران مبتال بً
َ بررضی )Segmental Glomerulosclerosis (FSGS
ارتببط آن بب پبضخ بً درمبن بب اضترَئیذ
بررضی متببُوُمیکص ضرم در بیمبران مبتال بً ضلیبک
بر اضبش تکىیک طیف ضىجی رزَوبوص مغىبطیص
ٌطتً ()NMR
بررضی تحلیلی َ مقبیطً ای پرَتئُم ضلُلٍبی بىیبدی
اوذَمتر  ،اوذَمتریُز َ مغس اضتخُان در اوطبن

وُیطىذي
محی الذیه
جعفری

مٍذی صبدقی
مصطفی رضبیی

مٍذی میرزایی
امیر مرعػی

آرر 1392

حکیمً زالی

مصطفی رضبیی
طبَیراوی

غیُا کالوتری

مصطفی رضبیی
طبَیراوی

ضیذ عبذالرضب
مرتضُی
طببطببیی

علیرضب اکبر زادي
ببغببن
کبمبیس گیالوی
علیرضب اکبر زادي
ببغببن
کبمبیس گیالوی
علیرضب اکبر زادي
ببغببن
وبیبعلی احمذی

اضفىذ 92

مصطفی رضبیی
طبَیراوی-
افطبوً عبرفی
اضکُیی
مطعُد ضلیمبوی
مصطفی رضبیی
طبَیراوی – جعفر آی
آی
رضُل علیبن وژاد-
مصطفی رضبیی
ضلمبن طبٌری-
طبَیراوی-
علیرضب اکبر زادي –
افطبوً عبرفی
اللً ویک فرجبم
اضکُیی
احمذ قري ببغیبن ،پیمبن عػقی ،مٍیه
ویکُ گفتبر
کُرَظ گُدرزی پُر

ضعیذ حیذری
کػل

بررضی پرَفبیل متببُلُمیک ضرم خُن بیمبران ریُی ضطُح بی بی فبطمً
مختلف در معرض قرارگرفتً بب خردل گُگردی بر اضبش تکىیک وُبخت مطلق
قُچبوی
رزَوبوص مغىبطیص ٌطتً (NMR
6
 7غىبضبیی بیُمبرکرٌبی پرَتئیىی پیع آگٍی دٌىذي مقبَمت وطریه دٌقبن
ویری
درمبوی در دَ ردي ضلُلی لُضمی َ )NALM-6( ،Pre-B ALL
( ،)REHبب رَظ پرَتئُمیکص َ بررضی ارزظ پیع آگٍی
دٌىذگی آوٍب در بیمبران مبتال بً لُکمی لىفُبالضتیک حبد ()ALL
مراجعً کىىذي بً بیمبرضتبن مفیذ طی ضبل ٌبی 93-95
مطعُد
 8در LTPبررضی اثر عصبري آبی اضطُخذَش رَی القبء
ضٍیلی
ٌیپُکمپ َ ویس تغییر متببُلُم ضرم مُغٍبی صحرایی
کبغبوی
مذل آلسایمری
9

بررضي پرَتئُمیکی اختالل َضُاش عملی از وُع
غطتػُ متعبقب درمبن بب دارَی فلُکطیتیه

اضتبد راٌىمب

اضتبد مػبَر

ضبل تحصیلی

مُوب زمبویبن
عضذی

ضلمبن طبٌری،
محمُد ضالمی،
افطبوً عبرفی
مصطفی رضبیی
اضکُیی ،فبطمً گػبد
طبَیراوی
رَ
فریذ زایری -کُرَظ
مصطفی رضبیی
طبَیراوی -افطبوً ضبکی -مجیذ رضبیی
طبَیراوی
عبرفی

اضفىذ
1392
بٍمه 1392

غٍریُر
1393
غٍریُر 94

غٍریُر 95

مرداد 95

اضفىذ
1395

10
11

مطبلعً پرَتئُمیکی مقبیطً تبثیر آلفب تُکطیه ومبیع
دادي غذي رَی اضپُر ٌبی ببضیلُش ضببتیلیص بر
پرَتئُم ضلُلٍبی ببفت پُغػی
بررضی پرَفبیل متببُلیتی َ پرَتئُمیکی ضرم بیمبران
Cضیرَز کبذی جبران وػذي بب مىػب ٌپبتیت

امیه رضتمی
اکرم صفبیی

غالمرضب احمذیبن0-
فبطمً گػبدرَ
مصطفی رضبیی-
افطبوً عبرفی

جعفر امبمی
رضب محبی -ضلمبن
طبٌری -فریذ زایری

96-95
خرداد 96

