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 تحصیالت دانشگاهی
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 همایش ها

 

  کانکسین فرزام شیخ زاده،سید مهدی بانان خجسته،فرهاد صوفی قدیری. تغییرات سطح  ،نازلی خواجه نصیری

فسفریله در قلب موشهای صحرائی دیابتی نر بالغ. هفدهمین کنگره سراسری و پنجمین کنفرانس سراسری  43

 1391زیست شناس ی ایران.

 

  ،جنبه های اخالقی نازلی خواجه نصیری سید مهدی بانان خجسته،الهام کریمی .IVF  دومین همایش بین املللی ،

 1390اخالق زیستی. 

 

 فسفریله درشبکیه موش های صحرائی  43،فرزام شیخ زاده، مقادیر پروتئین کانکسین ری نازلی خواجه نصی

 1392دیابتی افزایش می یابد. كنفرانس ملي علوم و تكنولوژي هاي نوين زيستي.

 

  فرزام شیخ زاده،سید مهدی بانان خجسته،فرهاد صوفی قدیری. تعدیل مقادیر پروتئین نازلی خواجه نصیری،

یله در قلب موش های نر دیابتی توسط ورزش متوسط منظم. بیست یکمبن کنگره بین املللی فسفر  43کانکسین 

 1392فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران. 

  فرزام شیخ زاده حصاری، تأثیر ورزش متوسط منظم، برروی تغییرات گلوگز خون و وزن نازلی خواجه نصیری ،

سراسری و پنجمین کنفرانس سراسری زیست شناس ی بدن در موشهای صحرائی نر دیابتی، هفدهمین کنگره 

 1391ایران. 

 

  ،شبنم غفاری تاثیر ورزش متوسط و منظم بر سطحوح لیپوپروتئین های نازلی خواجه نصیری حمیرا حاتمی ،

 1393پالسما در مدل تجربی مالتیپل اسکلروزیس، سومین کنگره علوم شناختی. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 طرح های پژوهشی

 

 دیابتی، بالغ نر صحرائی های موش شبکیه در فسفریله 43 کانکسین مقادیر روی بر منظم متوسط ورزش تاثیر 

 1391 تبریز، دانشگاه درخشان استعداد دفتر

 

 توسعه ستاد خواب، از محرومیت از ناش ی شناختی و سایکوتیک اختالالت در اندوکانابینوئید سیستم نقش 

 1396 شناختی، فناوریهای و علوم

 

 پیشالتهابی فاكتورهای سطوح تغییرات بر منظم مدت بلند ورزش تاثیرات مطالعه TNFα و IL-1 و شبكیه در 

 1396.  حیان پژوهشکده نوع، تجربی ديابت به مبتال رتهای بینايی عصب

 

 راهنمایی پایان نامه

 

  بررس ی اثر ورزش سنگین کوتاه مدت و بلند مدت بر تغییرات بیان زن هایWnt1    وSFRPs  در میوسیت های

 رت های نر بالغ 

 

  هایمطالعه تحمل دارویی و تغییرات بیان ژنGIRK2  و  GABA b  طی اعتیاد به کریستال مت در قطعه ی

 کمری نخاع در رت های نر و تحت تیمار با بوپره نورفین

 

 ررس ی اثرات اضطراب زایی یا اضطراب زدایی بوپره نورفین طی القاء اعتیاد به کریستال مت در رت های نر ب

 GFAP و  Nrf2هایبالغ با تکیه بر تغییرات بیان ژن 

 

 

 

 

 



 

  زمینه های مورد عالقه

  

 نورواندوکرینولوژی تولید مثل 

 

 فیزیولوژی قلب و عروق 

 

 اندوکرینولوژی 

 

 فیزیولوژی ورزش 

 

 

 توانایی و تخصص ها

 

 جراحی و کانول گذاری با دستگاه استرئوتاکس ی 

 مدل حیوانی دیابت 

 وزیسر مالتیپل اسکل مدل حیوانی 

 نمومه برداری از هسته آرکوئت هیپوتاالموس 

  تیمار ورزش 

 اشنایی با نرم افزار مندلی 

  آشنایی با نرم افزارSPSS 

 

 

  عضویت در انجمن های عملی

 

 انجمن فیزیولوژی فارموکولوژی ایران 

 

 انجمن زیست شناس ی ایران 


