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در طی حاملگی و شیردهی بر آپوپتوز سلول های بیضه فرزندان موش نژاد و   مطالعه اثرات مواجهه با  آترازين

  Balb/C  اثرات محافظتی کروسین
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 : پزشکي عموميمقطع  

  ( با مرفین و سديم سالیسیالت Cross toleranceطوالنی مدت ايزووالین و تحمل متقاطع )بررسی اثرات ضد دردی تجويز 

 در موش صحرايی نر 

يی موش صحرا بر هیپوکامپ يماز استرس مزمن مال یناشیداتیو  اکس  یبو حافظه و آس يادگیریبر اختالل   C يتامیناثر و یبررس

 نر

 هورمونی و استرس اکسیداتیو در موش صحرايی بالغ پس از تورشن/ دتورشن تخمدان اثر کريسین بر اسیب های بافتی، تغییرات 

بررسی اثر سافرانال برآسیب های بافت شناسی، استرس اکسیداتیو و پارامترهای اسپرم ناشی از تورشن/دتورشن در بیضه موش  

 صحرايی بالغ 
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داروی پنتوکسیفیلین همراه با اعمال سرما از طريق اسکروتوم برآسیب های بافت شناسی و استرس اکسیداتیو ناشی  تاثیر مصرف 

 از تورشن/دتورشن در بیضه موش صحرايی بالغ 

بررسی اثر توأم عصاره هیدروالکلی خارخاسک و ورزش شنا برحافظه، استرس اکسیداتیو و آسیب بافتی هیپوکمپ در موش  

 صحرايی نر پیر های 

در موش های صحرايی نر صرعی  هیپوکامپ و آسیب بافتی  اثر عصاره هیدروالکلی گل محمدی بر حافظه، استرس اکسیداتیو

 شده با کاينیک اسید 

 ( PRPبررسی تغییرات پروفايل هماتوبیوشیمیايی در موش های صحرايی نر پیر تحت تیمار با پالسمای غنی از پالکت ) 
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مقايسه نگرش و موفقیت در آزمون دانشجويان پزشکی در خصوص تدريس درس فیزيولوژی غدد و تولید مثل به دو روش  

 99-98سنتی و ادغام با يافته های بالینی در دانشگاه علوم پزشکی گناباد در نیمسال اول سال تحصیلی 

ی و دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی گناباد نسبت به تدريس مجازی دروس تئوری در  ی دانش و نگرش اعضای هیئت علمبررس

 99-98در نیمسال دوم تحصیلی  COVID-19شرايط 

در موش   ( LPSيد )ساکار  یپوپلیاز ل یناشآسیب بیضه، پارامترهای اسپرم و استرس اکسیداتیو در التهاب  کارواکرول بر  اثر یبررس

 يی صحرا

اثرات محافظتی کندر و بوسولیک اسید بر آسیب های بافتی ، استرس اکسیداتیو سرم و پارامترهای اسپرم در التهاب ناشی  مقايسه 

 (در موش صحرايی LPSاز لیپوپلی ساکاريد )

 

  :مقاالت علمي چاپ شده در مجالت    - 8

The effect of crocin on testicular tissue and sperm parameters of mice offspring from 
mothers exposed to atrazine during pregnancy and lactation periods: An 
experimental study 

Effects of Electrocauterization Smoke on Nasal Mucosa in Rat 
Effect of Morphine on Passive Avoidance Memory in 
Cholestatic Rats 
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