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زمينههاي تحقيقاتي:
 بررسی مکانیسم های سلولی و مولکولی فرایند اعتیاد و سندرم ترک اعتیاد. بررسی مکانیسم های سلولی و مولکولی ترکیبات موثر در بروز درد نوروپاتی. -بررسی مکانیسم های سلولی و مولکولی ترکیبات موثر در درمان سرطان.

آشنايي با تكنيکها و روشهاي تحقيقاتي:
 آشنایی با متدهای کشت سلول ،و سنجش بقای سلولی ( MTT assayو )Neutral Red آشنایی با متد الکتروفیزیولوژی پچ کلمپ آشنایی با سنجشهای فلوروسانسی ROS آشنایی با متدهای مولکولی  Western Blottingو  RT- PCRو ایمونوهیستوفلوروسنت آشنایی با متد ردیابی نورونی HRP آشنایی با روشهای مطالعات رفتاری ( Tail- flick ، Rotarodو )....... -آشنایی با روشهای کانول گذاری در مغز و نخاع حیوان
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شرکت در سمينارها و کنگره هاي علمي:
-1
-2
-3
-4

شرکت در نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
شرکت در بیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
شرکت در بیست و یکمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
شرکت در بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

پروژههاي تحقيقاتي
 -1بررسی اثر عصاره برگ زیتون بر نوروپاتی دیابتی در مدلهای  in vitroو .in vivo
 -2بررسی اثرات عصاره گیاه مرزه خوزستانی بر درد ناشی از تخریب عصبی در مدلهای  in vitroو . in vivo
 -3بررسی تغییرات بیان ژن پروتئینهای  Gو نقش آنها در کاهش حساسیت به مورفین درشرایط دیابت.
 -4بررسی میزان بیان ژن  C-Junو  Fosو همچنین نقش کانالهای کلسیمی نوع  Nو  Tدر هیپر الجزیای ناشی از
دوزهای خیلی کم مرفین.
 -5بررسی اثر نورواسترئیدها بر آپوپتوز القا شده توسط -6هیدروکسی دوپامین در سلولهای ( PC12به عنوان
مدل آزمایشگاهی پارکینسون)
 -6بررسی اثر مهارکنندگی عصاره برگ زیتون و ترکیب اصلی آن (اولئوروپیین) بر ایجاد تحمل و وابستگی به
مرفین در رتهای نر
 -7بررسی اثر عصاره رزماری بر آپوپتوز ناشی از هیپرگالیسمی در مدلهای  in vitroو .in vivo
 -8بررسی اثر پیش درمانی با اکسیژن و اولئوروپیین در پیشگیری از سمیت داروی سیسپالتین در ردههای
سلولی کلیوی انسانی.
 -0بررسی اثر پیشدرمانی با اکسیژن بر تاثیر داروی سیسپالتین بر ردههای سلولی سرطانی تخمدان و گردن
رحم.
 -19طراحی و پیادهسازی برش مغزی واجد هستههای  LCو  PGiو بررسی فعالیت نورونی هسته  LCموش
صحرایی در شرایط وابستگی و محرومیت از مورفین در این نوع برش.
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شرکت در کارگاههاي آموزشي
-1کارگاه آشنایی با روش ایمونوهیستوشیمی اسفند 1380مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی دانشگاه علوم پزشکی
لرستان
-2کارگاه آموزش  Real Time PCRدر سال 1380مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 -3شرکت در کارگاه مولکولی اقماری نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
 -4شرکت در کارگاه آشنایی با متدهای مولکولی در مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمان.
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