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 -3سکتِ هغشی ایسکویک حاد :پاتَفیشیَلَصی ٍ درهاى تا سلَلْای تٌیادی .فاطوِ عطاری،
فریبا کرین زاده ،علی گزجی .هجلِ داًشکذُ پیزاپششکی علَم پششکی ارتش -تاتستاى .13

 -2صزع کَچک (غیاتی) .هزین جعفزیاى ،فریبا کرین زادهّ ،ادی کاظوی ،علی گزجی .پذیزفتِ شذُ در
هجلِ علَم پششکی راسی ،سهستاى 13

طرحهای در دظت اجرا

1) The role of methabotropic glutamate receptos groupI of dorsolatral thalamic
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2) Acute effects of garlic extract on spreading depression and synaptic activity in rat
brain slices.
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تذریط در همطع کارؼناظی :آًاتَهی ٍ استخَاى شٌاسی جوجوِ
تذریط در همطع کارؼناظی :آًاتَهی هقطعی
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