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عنوان ارزشیابي شده مدرك تحصیلي

کارشناسي ارشد فیزيولوژی
دکتری فیزيولوژی

عنوان پايان نامه هر دوره تحصیلي
دوره

عنوان

کارشناسي ارشد

بررسي مسیر گلوتامینرژيک بین هسته سجافي و هسته میخي شکل نسبت به پاسخ ضد دردی
مرفین تزريق شده در هسته میخي شکل موش صحرايي

دکتری ()PhD

بررسي اثر اپلین بر فشار خون ،قدرت انقباضي قلب و برخي متغیرهای بیوشیمیايي وتغییر در
بیان ژن گیرنده اپلین در کلیه ايسکمي و بدون ايسکمي در پر فشاری خون دو کلیه ای يک
گیره ای در موش صحرايي

سوابق آموزشي:
شروع تدريس

سال 31تا کنون

نام درس
 فیزيولوژی يک پزشکيفیزيولوژی  2پزشکي
 فیزيولوژی اتاق عمل فیزيولوژی هوشبریفیزيولوژی پرستاری
آزمايشگاه فیزيولوژی
يزشکي

سوابق پژوهشي:
انجام طرحهای پژوهشي ( مجری و يا همکاری در پروژه های پژوهشي )
عنوان طرح پژوهشي

محل انجام

بررسي اثر اپلین بر فشار خون و برخي متغیرهای بیوشیمیايي و
همودينامیکي در مدل پر فشاری خون دو کلیه ای يک گیره ای
در موش صحرايي نر

دانشگاه علوم پزشکي کرمان

بررسي تغییرات غلظت اپلین و بیان گیرنده آن در کلیه های
ايسکمیک و غیر ايسکمیک در مدل پر فشاری خون دو کلیه ای
يک گیره ای در موش صحرايي

دانشگاه علوم پزشکي کرمان

بررسي میزان بیان  mRNAو پروتئین گیرنده اپلین در قلب و
آئورت موش های صحرايي در مرحله حاد پرفشارخون دو کلیه
ای يک گیره ای

دانشگاه علوم پزشکي کرمان

بررسي میزان بیان  mRNAو پروتئین گیرنده اپلین در قلب و
آئورت موش های صحرايي در مرحله مزمن پرفشارخون دو کلیه
ای يک گیره ای

دانشگاه علوم پزشکي کرمان

نقش کیناز تنظیم کننده سیگنال خارج سلولي موجود در ناحیه
تگمنتوم قدامي بر روی جلوگیری از ايجاد وابستگي نسبت به
مرفین در موش صحرايي

دانشگاه علوم پزشکي فسا

نقش گیرنده ها ی  GABA-Aو GABA-Bموجود در ناحیه
پارابراکیال بر روی تعديل درد در موشهای صحرايي

دانشگاه علوم پزشکي فسا

چاپ مقاالت در نشريات معتبر داخلي و بین المللي
سال انتشار

نام مجله

عنوان مقاله

مقاله
2188Regulatory Peptides.
2118

Brain Res

2182

.Regulatory Peptides

Cardiovascular responses to apelin in two-kidney–one-clip hypertensive
rats and its receptor expression in ischemic and non-ischemic kidneys
Role of glutamatergic receptors located in the nucleus raphe magnus on
antinociceptive effect of morphine microinjected into the nucleus
cuneiformis of the rat
-Apelin receptor expression in ischemic and non- ischemic kidneys and
cardiovascular responses to apelin in chronic two-kidney-one-clip
hypertension in rats.

2182

Iran J Basic Med Sci

2113

SCIENTIFIC JOURNAL
OF FORENSIC
MEDICINE

INVOLVEMENT OF EXCITATORY AMINO ACID RECEPTORS AND NITRIC
OXIDE IN THE ROSTRAL VENTROMEDIAL MEDULLA IN MODULATING
MORPHINE PAIN-INHIBITORY SIGNALS FROM THE PERIAQUEDUCTAL GRAY
MATTER IN RATS

2184

Fasa Medical Journal

The Role of Parabrachial GABAA Receptors in Pain Modulation in Rats

The effects of cyclooxygenase inhibitors on the brain inflammatory
response following traumatic brain injury in rats.

ارائه مقاالت در کنگره های داخلي و خارجي )
نام کنگره

عنوان

نقش نیتريک اکسید در ناحیه نوکي بصل النخاع شکمي میاني بر روی کنگره فیزيولوژی و فارماکولوژی

سال ارئه خالصه مقاله
8413

اثر ضد دردی مرفین تزريق شده در ماده خاکستری دور قنات
سیلويوس میاني
مهار اثر ضد دردی مرفین در ماده خاکستری دور قنات سیلويوس توسط کنگره فیزيولوژی و فارماکولوژی

8413

آنتاگونیست گیرنده های اسیدهای آمینه تحريکي تزريق شده در ناحیه نوکي
بصل النخاع شکمي
 Cardiovascular responses to apelin in two-kidney–one-clipکنگره فیزيولوژی و فارماکولوژی
hypertensive rats

8431

نقش گیرنده های –  Nمتیل –  Dآسپارتات ( )NMDAو نیتريک
اکسید در ناحیه نوکي بصل النخاع شکمي میاني بر روی اثر ضد
دردی مرفین تزريق شده در ماده خاکستری دور قنات سیلويوس

Changes in mRNA and protein level of apelin receptors in
ischemic and non ischemic kidneys in 2k8C hypertensive rats

کنگره فیزيولوژی و فارماکولوژی

8413

کنگره فیزيولوژی و فارماکولوژی
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