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 702 بین المللیمقاالت منتشر شده 

 145 پژوهشی -علمیمقاالت منتشر شده 

 11 پایان نامه های دکتری خاتمه یافته

 40 پایان نامه های کارشناسی ارشد خاتمه یافته

 70 خاتمه یافته طرح های پژوهشی مصوب

 NCBI 5ثبت اختراع و ثبت ژن در 

 3 کتب تالیفی 

 89 کارگاه و کنگره

 59 داوری پایان نامه ها و مقاالت داخلی

 75 داوری مقاالت بین المللی

 1 کسب جوایز و افتخارات علمی

 12 امتیازها و عناوین و عضویت در کمیته های علمی
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 پژوهشی: -مقاالت منتشر شده علمی

، دکتر فریدون عزیزی، متابولیک و سرطان تیروئید: رویکردی نوین در کشف زیست دکتر مهدی هدایتیزهرا نزهت،  .1

، 3، شماره 19نشانگرها، مجله علوم غدد درون ریز و متابولیسم ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دوره 

 نویسنده مسئول، 1391، مرداد و شهریور 133-153صفحات

، اثرات مکمل یاری با کرکیومین بر روی کنترل دکتر مهدی هدایتیهما هدایی، مهسا ادیبیان، دکترگلبن سهراب،  .7

دارای اضافه وزن: کارآزمایی بالینی تصادفی  7گالیسمی و اندازه های تن سنجی در بیماران مبتال به دیابت نوع 

، صفحات 1، شماره 19ه علوم غدد درون ریز و متابولیسم ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دوره دوسوکور، مجل

 1391، فروردین و اردیبهشت 9-1

 تمرین هفته هشت نژاد، اثر آقاعلی حمید ،هدایتی مهدی میرزایی، بهمن ، نیا رحمانی فرهاد، قبادی رحمانی ماریا .3

 ، 33ورزشی، شماره فیزیولوژی، اضافه وزن دارای غیرفعال تغذیهای زنان رفتار و یافتیدر کالری اشتها، میزان بر هوازی

 715-710 صص . 1391 بهار

دکترگلبن سهراب، اثر مصرف  مکمل کورکومین بر عوامل خطر  دکتر مهدی هدایتی،مهسا ادیبیان، هما هدایی،  .5

وهش در پزشکی، فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده پژ، 7بیماریهای قلبی و عروقی در بیماران مبتال به دیابت نوع 

 1391، 81-91، صفحات 7، شماره 51پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دوره 

مقدم، تاثیر هشت هفته تمرین  زاده حاجی اکبر ، هدایتی مهدی ، محمدی فالح ضیاء جو، ثاقب مرضیه یعقوبی، علی .4

ن و گاما سمرتاز در هیپوکامپ موش های نر مدل آلزایمری با تزریق ، نپریلیزی57هوازی بر سطوح آمیلوئید بتا 

 1394 تابستان ، 991-1004(، 10)پیاپی  5شماره  ، 12 جلد هوموسیستئین. کومش،

، علیرضا صفرزاده، مریم زرکش، مهدی هدایتیپناهی، حمید آقا علی نژاد، رضا قراخانلو، رعنا فیاض میالنی،  سارا .1

و آتروفی عضالنی در موشهای صحرایی ویستار دیابتی، مجله  MuRF1ن مقاومتی بر بیان ژن تاثیر چهار هفته تمری

، خرداد وتیر 1-13،  صفحات 7، شماره 38پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  بهداشتی درمانی تبریز، دوره 

1394. 



 عامل بر 3 امگا مصرف و ازیهو تمرین فتحی، تاثیر رزیتا ، هدایتی مهدیجو،  ثاقب عارفی، مرضیه قراری رضا .2

 دانشگاه علمی مجله هوموسیستئین، با شده آلزایمری نر صحرایی های هیپوکامپ موش در مغز از مشتق نوروتروفیکی

 1394، خرداد و تیر 43- 15، صفحات 71کردستان، دوره  پزشکی علوم

 -انپرور علمداری. تاثیر لیزر گالیوممهسا حسینی صنعتی، دکتر گیتی ترکمان، دکتر مهدی هدایتی، دکتر منوچهر ایر .8

بازویی در زخم پای دیابتیک، مجله علمی -نانومتر( بر کاهش سطح زخم و تغییر ایندکس مچ پایی905آرسناید )

 1394، خرداد و تیر 70-31، صفحات 103، شماره 75پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دوره 

،  جهش های ژرم االسالمی، داریوش فرهود، مهدی هدایتی منش، مرجان ظریف یگانه، سارا شیخ حسنا حسان .9

 3، شماره 21جلد  -کومشدر جمعیت ایرانی مبتال به کارسینومای مدوالری تیروئید،  RETپروتوآنکوژن  7الین اگزون 

 1394، بهار 

دکتر  ،آ ناظری دکتر پانته ،دکتر عطیه آموزگار ،دکتر پریسا امیری ، دکتر فضل اله غفرانی پور ،نجمه حمزوی زرقانی .10

ان باردار در خصوص دریافت ید عملکرد مادر آگاهی نگرش ودکتر فریدون عزیزی ، دکتر پروین میرمیران ،مهدی هدایتی

-519صفحات  1شماره  12مجله غدد و متابولیسم ایران جلد . و ارتباط آن با وضعیت ید مصرفی در دوران بارداری

 .1395 اسفند 521

 تداومی تمرین شدت مقدم، اثر زاده حاجی اکبر ،هدایتی مهدی محمدی، فالح ضیاء جو، ثاقب مرضیه یعقوبی، علی .11

 علمی هوموسیستئین، مجله تزریق با شده آلزایمری های هیپوکامپ موش (Aβ1-42) 1-57بتا  یدآمیلوئ سطح بر

 1395 بهمن ، 83-93، 105 پیاپی شماره ،11 شماره ، 18 اراک، سال پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی

 چرب، اسیدهای ساداتی، ترکیب علییزدانی محمد ، هدایتی مهدی کناری، عابدیان عبدالمحمد بابایی، صدیقه سیده .17

 با شده تغذیه (Acipenser baerii, Brandt, 1869)سیبری  ماهی تاس بچه در لیپاز آنزیم فعالیت و بدن چربی محتوای

، 34-40صفحه  ،5 شمارة ،5 پژوهشی علوم و فنون شیالت، دورة  علمی ماکرونوترینت، فصلنامه مختلف سطوح

  .1395زمستان

 در موشهای ریه بافت  5AQPسطوح بر تناوبی تمرینات دوره یک ، اثرهدایتی یمهد میردار، شادمهر ارزانی، اکرم .13

، پاییز و زمستان 7شماره ،5 جلد ،5 ورزشی دانشگاه گیالن، سال فعالیت و ساز و سوخت بالیدگی، دوفصلنامه حال

1395. 
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 در انسولین به مقاومت و نانسولی گلوکز، میزان بر هوازی تمرین ، تاثیرهدایتی مهدیتقیان،  بهارلو، فرزانه سمیه .15

، 132 شماره ، 77 دوره رازی پزشکی علوم ، مجله چاق -وزن اضافه دارای بالینی تحت تیروئید کاری به کم مبتال زنان

 .1395،  آبان ماه 55-43صفحات 

 ارتباط دانشپور، بررسی السادات مریم منصورنیا، علی محمد عزیزی، ، فریدونهدایتی مهدی زاهدی، آسیه فام، بیتا .14

 قند مطالعه بررسی مورد جمعیت :تهرانی جمعیت چربی در های نمایه و SR-BI(G→A)ژن  1 اگزون یمورفیسم پل میان

 .1395، مهر و آبان 54-47، 1 ، شماره14دوره ایران؛ متابولیسم و دیابت تهران، مجله لیپید و

 تمرین هفته هشت تأثیرعلی قاسمنیان،  بهلول قربانیان، محمد رضا کردی،علی اصغر رواسی، مهدی هدایتی، آفا .11

و پروفایل چربی خون در نوجوانان پسر دچار اضافه وزن  ApoA-Iلنفوسیتی،  ABCA1تئین وپر نبیا بر بیوتنا ازیهو

 1395، پاییز 324-390، ص 3، شماره 2و چاق، علوم زیستی ورزشی، دوره 

 زایای های سلول به ژن انتقال اخالقی ی، مالحظاتعزیز فریدون نزهت، ، زهراهدایتی مهدی قالتی، بزرگ فرزانه .12

 1395 ، پاییز11-33،53 شماره ،9پزشکی، سال  اخالق انسان، فصلنامه

 

 ژن 19 اگزون الین ژرم های ، جهشدکتر مهدی هدایتیهدی گالب قدکساز، دکتر محمود دهقانی اشکذری،  .18

 علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده ایرانی، مجله تجمعی نمونه یک تیرویید در مدوالری سرطان در RETپروتوآنکوژن 

  )نویسنده مسئول(. 1395 ، شهریور504-517های  صفحه ،1 شماره ، 23 دوره تهران، پزشکی

، سعید ایل بیگی، پاسخ سطح سرمی فاکتور رشد مهدی هدایتیحامد عیدی یوسف آباد، مرضیه ثاقب جو،  .19

هایپوکسی در مردان جوان، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، اندوتلیال عروق به دو نوع تمرین شنا در شرایط 

 .1395، مرداد و شهریور 10-77، صفحات 70دوره 

 آنتروپومتری شاخصهای و پالسمایی اپلین بر استقامتی تناوبی تمرین هفته 12 تأثیر، هدایتی مهدی عسکری، رویا .70

 .1395، تابستان 92-117 ص ، 71 شماره، ورزشی فیزیولوژی، وزن اضافه دارای دختران در

ل مکم اثر، هدایتی مهدی شمسی، مالنوری مهدیه بقایی، بهروز شمشکی، افسانه فراهانی، آبادی دولت نسیبه .71

 دختران در عروقی پراکسیداسیون لیپید بر ورزشی ی فزاینده فعالیت جلسه یک از قبل تلخ شکالت مدت کوتاه لسازیفعا

 . 1395تابستان 1129-7،89 شماره مکمل، طب ژوهشیپ – علمی ، فصلنامهلافع جوان

 



، دکتر مریم السادات دانشپور، دکتر فاطمه بندریان، دکتر فریدون عزیزی، دکتر مهدی هدایتیدکتر محسن ناصری،  .77

با مقایسه ی تغییرات ژنتیکی لسیتین کلسترول آسیل ترانسفراز بین افراد دارای غلظت سرمی باال و پایین از لیپو پروتئین 

،  صفحات 3، شماره 12در جمعیت قند و لیپید تهران، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، دوره  (HDL)چگالی باال 

 ،1395، مرداد و شهریور 715-701

 -نکافئی و کارنیتین کافئین، مکمل مصرف تاثیر، هدایتی مهدیاحمدی،  شریفی، پژمان ماسوله، کبری عزیزی میترا .73

 دوره رازی پزشکی علوم مجله، نوجوان دختر شناگران سینه کرال متر 500 شنای رکورد و الکتیک اسید سطح بر کارنیتین

 .1395 ماه تیر ، 11-71، صفحات  133 شماره ،77

 هفته دوازده ، اثرهدایتی مهدیرواسی،  اصغر کردی، علی محمدرضا گائینی،  زاده، عباسعلی هاللی معصومه .75

، صفحات 1شمارة  ،2 ورزشی، دورة زیستی چاق، علوم نسبتاً انسولینی زنان مقاومت و سماپال اپلین بر ترکیبی تمرینات

 .1395،  بهار 108-93

 بهبود تسریع بر الکتریکی تحریک ، تاثیرهدایتی مهدی تهرانی، مهاجری محمدرضا ترکمان، گیتی اسدی، محمدرضا .74

 .1395، تیر ماه 2-15صفحات  ،2 شماره ،12 رهبابل، دو پزشکی علوم دانشگاه ایسکمیک، مجلة دیابتی پای زخم

مرجان ظریف یگانه، سارا شیخ االسالمی، دکتر مریم دانشپور، دکتر فریدون عزیزی، غربالگری  دکترمهدی هدایتی، .71

، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، دوره RETسرطان مدوالری تیروئید با استفاده از نشانگر ژنتیکی پروتوآنکوژن 

 )نویسنده مسئول( )مقاله مروری(، 1395، خرداد و تیر 142-120،  صفحات 7شماره ، 12

تیروئید،  های سرطان مولکولی نشانگرهای زیست بر ، مروریدکترمهدی هدایتیزهرا نزهت، دکتر فریدون عزیزی،  .72

)نویسنده مسئول(  .1395، خرداد ماه 145-120،  صفحات 174، شماره 74مازندران، دوره  پزشکی علوم دانشگاه مجله

 )مقاله مروری(

 پزشکی، دانشکده ، مجلهمروری مقاله  :کاربردها و اصول محل؛ در سازی ، دورگهدکترمهدی هدایتیزهرا نزهت،  .78

  )نویسنده مسئول( 1395 ، خرداد153-142های صفحه ،3 شماره ، 23 دوره تهران، پزشکی علوم دانشگاه

 و ژنها بر مروری :ژن تا ژنوم از، ، عزیزی فریدون ،هدایتی مهدی ط،خیا صداقتی دانشپور، بهار السادات مریم .79

 ، 774-735،  5شماره، 15 دوره .ایران متابولیسم و دیابت مجله ، متابولیک سندرم بروز بر موثر ژنتیکی تغییرات

 .1395 اردیبهشت -فروردین



فراشی، الله حقوقی راد، فریدون  مرجان ظریف یگانه، سارا شیخ االسالمی، گلنوش دهباشی بهبهانی، سمانه .30

در بیماران مبتال به رطان مدوالری تیروئید،   RETپروتوآنکوژن  10، جهش های نقطه ای اگزون مهدی هدایتیعزیزی، 

 )نویسنده مسئول(، 1395، 759-710، صفحات 3، شماره 77مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دوره 

ه حسین پور نیازی، دکتر مهدی هدایتی، دکتر فریدون عزیزی، اثر عصاره سعید هادی، دکتر پروین میرمیران، سمی .31

: کارآزمایی بالینی کنترل دار دوسوکور ، 7روغنی سیاه دانه روی فراسنج های لیپیدی در بیماران مبتال به دیابت نوع 

، بهمن و 511-518ات ، صفح6، شماره 11مجله غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دوره 

 .1393اسفند 

، دکتر فرزانه بزرگ قالتی، دکتر فریدون عزیزی، راهنمایی و مالحظات دکتر مهدی هدایتیدکتر زهرا نزهت،  .37

، 11اخالقی در تحقیقات ژنتیک پزشکی، مجله غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دوره 

 .1393ن و اسفند ، بهم541-558، صفحات 1شماره 

، مصطفی بارانچی، نفیسه امین االسالم، جواد نعمتی، پاسخ شاخصهای هدایتی مهدیمریم نورشاهی، سمانه کنشلو،  .33

، 1، شماره 71التهابی و هایپرتروفیک به فعالیت مقاومتی درموشهای صحرایی نر، مجله علوم پزشکی سبزوار، دوره 

 .1393، بهمن و اسفند 1177-1113

 یک حمیدیان، اثر غالمرضا دکتر زاده، حاجی اکبر دکتر ،هدایتی مهدی دکتر جراحی، میردار، مریم مهرشاد دکتر .35

بافت کلیه زاده های موش،  (VEGF)عروقی  اندوتلیال رشد عامل سطح باردار بر صحرایی های موش تمرینی شنای دوره

 .1393 ،  زمستان5شماره  ،11 دوره / گرگان پزشکی علوم دانشگاه علمی مجله

 ک سندروم در درگیر های پروتئین مهمترین از برخی پاسخ ، بررسیهدایتی مهدی شعبانی، محسن غالمعلی، میثم .34

، زمستان 788-791، صفحات 3، شماره 9سالم، مجله سالمند، دوره  سالمند افراد در حاد مقاومتی فعالیت به اچکسیا

1393. 

 و ترکیبی تمرینات نیا، تأثیر حامدی ، محمدرضاهدایتی مهدی ،گائینی عباسعلی رواسی، اصغر علی ، عسکری رویا .31

ورزشی، دوره  زیستی وزن، علوم اضافه دارای دختران در لیپیدی نیمرخ رشد و هورمون ها، آدیپوکاین برخی بر استقامتی

 .1393، زمستان 399-513، 5، شماره 1



 فیزیولوژی نامة دیابت، پژوهش پژوهش ابزار ن،استرپتوزوتوسی و ، آلوکسانهدایتی مهدی دکتر فرد، معینی مرضیه .32

 . 1393 زمستان و پاییز ، 15-77،صفحات 70 شماره ،10 سال کاربردی، ورزشی

، اهمیت تغییرات اپی ژنتیک در بروز مهدی هدایتیمریم زرکش، مهدی تقدسی، فریدون عزیزی، آزیتا زاده وکیلی،  .38

)نویسنده ، 1393، پاییز 3، شماره 12له علوم پزشکی مدرس، دوره سرطان تیرویید و کاربرد درمانی این تغییرات، مج

  مسئول(

 تلومر ، اهمیتهدایتی مهدیموفق،  ابوالفضل صادقی، هاشم زاده، سید هادی میر امامی، علی ناظم، سید رضا محمد .39

 .3128-3182، 3، شماره 17سرطان، ژنتیک در هزاره سوم، سال  در تلومراز و

، دکتر حسین دلشاد، دکتر مهدی هدایتیاد، سمیه حسین پور نیازی، دکتر پروین میرمیران، انسیه فالح نوروزی نژ .50

)کارآزمایی بالینی  7بررسی اثر دریافت حبوبات بر شاخص های استرس اکسیداتیو در بیماران مبتال به دیابت نوع 

، آذر و دی ماه 319-378، صفحات 4تصادفی متقاطع(، مجله غدد درن ریز و متابولیسم ایران، دوره شانزدهم، شماره 

1393 . 

دکتر مهدی فیروزه حسینی اصفهانی، دکتر مریم السادات دانشپور، دکتر پروین میرمیران، دکتر یداله محرابی،  .51

و چربی های دریافتی در ارتباط با عوامل خطر  APOC3، دکتر فریدون عزیزی، برهم کنش پلی مورفیسم ژن هدایتی

گساالن: مطالعه قند و لیپید تهران، مجله غدد درن ریز و متابولیسم ایران، دوره شانزدهم، شماره سندرم متابولیک در بزر

 . 1393، آذر و دی ماه 354-344، صفحات 4

، تغییرات ویسفاتین پالسما و مهدی هدایتیآقا علی قاسم نیان، محمدرضا کردی، عباسعلی گایینی، بهلول قربانیان،  .57

هفته تمرین استقامتی تناوبی طناب زنی،  8ان غیر ورزشکار دارای اضافه وزن و چاق در طول مقاومت به انسولین نوجوان

 1393، آذر و دی 11-71، ، صفحات 95، شماره 77مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دوره 

ریه رتهای در  HIF-1α هفته تمرین اینتروال بر سطوح 1، تاثیر هدایتی مهدیشادمهر میردار، احسان عرب زاده، .53

 .1393، پاییز174-132، 73حال بالیدگی، فیزیولوژی ورزشی، شماره 



 ایلبیگی، دکتر سعید افضلپور، دکتر اسماعیل رستمی، دکترمحمد فهیمی، محمدعلی جو، یادگار ثاقب مرضیه دکتر .55

حالت  در شدید مقاومتی رینتم به پالسما دار و آسیل تام گرلین و گلوکز کنندة تنظیم متغیرهای هدایتی، پاسخ مهدی

 .1393، پاییز 1اول، شماره جوان، المپیک نوین، سال مردان ناشتایی و سیری

 IGF- 1میزان بر مقاومتی فعالیت جلسه یک ، تأثیرهدایتی مهدی ابراهیم، خسرو هوانلو، شعبانی، فریبرز محسن .54

،BDNF و IGFBP-3 1393، پاییز 3، شماره 9سالمند، دوره  افراد در . 

 در انسولین به مقاومت و انسولین گلوکز، میزان بر هوازی تمرین تاثیر هدایتی، مهدی تقیان، فرزانه بهارلو، سمیه .51

، 174، شماره 71، دانشگاه علوم پزشکی رازی، دوره چاق– وزن اضافه دارای بالینی تحت تیروئید کاری کم به مبتال زنان

 .  1393آبان ماه

 ، فراوانیهدایتی مهدی دانشپور، سادات راد، مریم حقوقی یگانه، الله یفظر االسالمی، مرجان شیخ سارا .52

 ایرانی، مجله جمعیت در تیرویید سرطان مدوالری به مبتال بیماران در RETپروتوآنکوژن  G691S/S904Sهاپلوتایپ 

 )نویسنده مسئول(. 1393آبان  ، ،471-437، صفحات 8، شماره 27تهران، دوره  پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده

 میرزایی، تأثیر سحر عزیزی، فریدون دکتر ،هدایتی مهدی دکتر میرمیران، پروین دکتر, نیازی حسینپور سمیه .58

، 7 نوع دیابت به مبتال بیماران در به انسولین مقاومت بر زندگی شیوه درمانی تغییرات غذایی رژیم در حبوبات دریافت

 آبان و ، مهر119-125 صفحات ،5 شماره نوزدهم، ، سال)بهشتی شهید زشکیپ علوم دانشگاه پژوهشی مجله( پژوهنده

1393. 

، اثر توام تمرین هوازی و دکتر مهدی هدایتیمحمود زرع کار، دکتر مرضیه ثاقب جو، دکتر محسن فوادالدینی،  .59

حرایی دیابتی، و گلیکوژن عضالنی در موش های ص 5مصرف عصاره پسته وحشی بر بیان پروتئین انتقال دهنده گلوکز 

 .1393، مهر و آبان 754-743، صفحات 5، شماره 11مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، دوره 

، تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی دکتر مهدی هدایتیحسن توسلی، دکتر اصغر توفیقی، دکتر فرهاد حسین پناه،  .40

سال دارای اضافه وزن، مجله  19تا  12رشد در پسران دایره ای بر سطح پالسمایی گرلین آسیل دار، انسولین و هورمون 

 .1393، مهر و آبان 38-58،  صفحات 93، شماره 77علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دوره 



 مهدی دکترعزیزی،  فریدون دکتر پور، بنده مژگان دکتر دانشپور، السادات مریم دکتر زرکش، مریم احساندار، شهره .41

 ی تهران، مجله لیپید و قند جمعیت در فاکتورهای لیپیدی و چاقی با آن ارتباط و انسانی 31 ویروسآدنو ، شیوعهدایتی

 .1393 تیر خرداد و) 88 -95 های صفحه ،7 ی شماره شانزدهم، ی ایران، دوره متابولیسم و ریز درون غدد

 روحی، غوطه صدق گلنوش ،هدایتی مهدی کردی، محمدرضا خالدی،  میالنی، ندا فیاض رعنا گائینی، عباسعلی .47

ورزشی،  زیستی را به تعویق میاندازد. علوم HSP25بیان پروتئین  اوج آسیب زا، ورزشی فعالیت از پس سرد آب در وری

 .1393، تابستان 152-110، ص 7شماره ،1دوره 

 شیورز فیزیولوژی نامة مخرب، پژوهش "ت" چهار :هشتاد دهه در پژوهش شناسی هدایتی، آسیب مهدی دکتر .43

 .  1393بهار و تابستان ، 13-11،صفحات 70 شماره ،10 سال کاربردی،

 غلظت بر بیشینه زیر ورزشی فعالیت جلسه یک ، تأثیرهدایتی مهدی شمشکی، افسانه کالشمی، افسری افسانه .45

-90، صفحات 1 شماره ، 12 زیستی، دوره شناسی مدرس، آسیب پزشکی علوم در مردان دونده، مجله پالسما هپسیدین

 .1393 بهار ، 29

 غیر ترکیبی مواد سریع عزیزی، غربالگری فریدون عسکری، سحر کبارفرد، فرزاد ،هدایتی مهدیخزان،  مرجان .44

-38، صفحات 1 شماره ، 12 زیستی، دوره شناسی مدرس، آسیب پزشکی علوم گیاهی، مجله الغری داروهای در مجاز

 .1393 بهار ، 79

 زنان در چربی نیمرخ و و Cواکنشگر  پروتئین بر هوازی تمرین ، تأثیرهدایتی یمهد تقیان، فرزانه بهارلو، سمیه .41

، 1 شماره ،12 زیستی، دوره شناسی مدرس، آسیب پزشکی علوم کم، مجله به مبتال زنان در چربی نیمرخ کم و به مبتال

 .1393 بهار ،91-107صفحات 

، بررسی تغییرات وزن، مهدی هدایتیقربانیان، آقا علی قاسم نیان، محمدرضا کردی، عباسعلی گایینی، بهلول  .42

مقاومت انسولین، حداکثر اکسیژن مصرفی و برخی عامل های فیزیولوژیک نوجوانان نسبتا چاق در پاسخ به یک دوره 

تمرین استقامتی، فصلنامه پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(، شماره 

 .1393بهار  ،31-73،  7



 شاخص و ویسفاتین موحدی، پاسخ آزاده رحمانی، هیوا ،هدایتی مهدیزاد،  احمدی سجاد خضرلو، جمشیدی زهرا .48

-302، 5 ، شماره 13ایران ، دوره متابولیسم و دیابت مقاومتی، مجله فعالیت مختلف پروتکلهای به انسولین به مقاومت

 .1393اردیبهشت -فروردین ، 792

 rs، تغییر نوکلوتیدی هدایتی مهدید تقی خانی، مرجان ظریف یگانه، سارا شیخ االسالمی، جبار لطفی، محم .49

تیرویید، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، سال  مدوالری کارسینوم پروموتر ژن استئوکلسین در بیماران مبتال به 1800247

 )نویسنده مسئول(. 1393، هفته اول اردیبهشت 721، شماره 37

 پالسمایی ، تغییراتهدایتی مهدیمد تقی خانی، مرجان ظریف یگانه، سارا شیخ االسالمی، جبار لطفی، مح .10

 پزشکی، دانشکده تیرویید، مجله مدوالری کارسینوم با بیماران رتینول در اتصالی چهار شماره پروتیین و استئوکلسین

 . 77-71صفحات  ،1 شماره ، 27 دوره ، 1393 فروردین تهران، پزشکی علوم دانشگاه

 زاده شریعت خیز، محمد شب فاطمه ، هدایتی مهدی کردی، محمدرضا رواسی، اصغر علی شناس، حق اهلل روح .11

چاق، علوم زیستی  نر های رت پالسمای1نسفاتین  و - IL-6 ، IL-10 بر استقامتی تمرین هفته دوازده جنیدی، تأثیر

 .1397، زمستان 177-109، 5، شماره 4ورزشی، دوره 

 مصرف ، تاثیرهدایتی مهدی مفید، محمود ترکمان، گیتی درویشی، پیمان پور، ابراهیم یوسف ئی، نقی محمدرضا .17

 صحرایی، مجله موش در استخوان خواص مکانیکی بر منظم جسمانی فعالیت انجام و مغذی مواد چرب، اسیدهای

 .97 ، زمستان739-730 صفحات  ،5شماره  ، 73 اسالمی، دوره آزاد دانشگاه پزشکی علوم

، علی یعقوبی، مقایسه پاسخ مهدی هدایتیمرضیه ثاقب جو، زهره دادی خلیران، محمد اسماعیل افضل پور،  .13

برخی نشانگرهای پیشگویی کننده بیماری های قلبی و عروقی به انجام صبح و بعدازظهر آزمون نوارگردان بروس، در 

 .1397، 3، شماره 70زنان جوان سالم، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دوره 

، هدایتی مهدی رفایی، منصوره مجد، علوی حمید مآذنی، محمد ، گورانسراب نظری نسرین احمدی، محبوبه .15

 مجله دانش، جنینی، ارمغان های پرده زودرس پارگی در تشخیص واژینال ترشحات الکتات غلظت سنجی اعتبار

 .1397 آبان ، 439-459، 2 شماره ، 18 یاسوج، دوره پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی



 اکسیدانی آنتی ظرفیت با یائسگی احمدوند، ارتباط حسن دارستانی، توکلی آزاده ،هدایتی مهدی ناظری، سعید .14

(، پاییز 312-327، )3،شماره 70  سبزوار، دوره پزشکی علوم دانشگاه کاتاالز، مجله و سوپر اکسیداز های آنزیم تام،

1397. 

 بر مقاومتی تمرین هفته خرم، تأثیرهشت هدی ،هدایتی مهدی رواسی، علی اصغر دی،صم علی عباسعلی گائینی، .11

، 3، شماره 70دیابتی،  مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سبزوار، دوره  ویستار اکسایشی رتهای استرس

 . 1397، پاییز 502-398

 و عضالنی توده حجم با پالسما مایواستاتین ارتباط میزان غالمعلی، بررسی ، میثمهدایتی مهدینورشاهی،  مریم .12

 59 پیاپی 1 شماره ، 14 جلد  سالمند، کومش، افراد در مقاومتی فعالیت جلسه یک به آن پاسخ و بیشینه حداکثر قدرت

 .1397(، پاییز 109-107)

 پروتئین سرمی میزان ، ارتباطهدایتی مهدی عزیزی، فریدون دانشپور، السادات مریم  فام بیتا زرکش، مریم .18

، 1 ، شماره17  دوره ؛ .ایران لیپید و دیابت متابولیک، مجله سندرم با 1 -اینترلوکین و هموسیستئین سی، واکنشگر

 )نویسنده مسئول(، 1397 شهریور -مرداد ، دوماهنامه423-423

فعالیت ، سعید نیکو خصلت، مریم اکبری، وحید طرماحی، تاثیر مهدی هدایتیجواد وکیلی، عباسعلی گایینی،  .19

ورزشی هوازی بر تغییرات شبانه روزی مالون دی آلدئید و پروتئین کربونیل مردان سالم فعال دانشگاهی، مجله 

، خرداد و تیر 98-104، 7، شماره 34درمانی تبریز، دوره  -پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

1397. 

ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و فعالیت آنزیم های حسن احمدوند، اندازه گیری هدایتی،  مهدی ناظری، سعید .20

پژوهشی  -کاتاالز و سوپر اکسید دسموتاز سرم افراد سیگاری در مقایسه با افراد غیر سیگاری. فصلنامه علمی

 1397، تابستان 3، شماره 14دانشگاه علوم پزشکی لرستان، یافته، دوره 



 مقاومتی فعالیت بدولی، تأثیر زاده همت توحید ،تیهدای مهدی قراخانلو، کنشلو، رضا سمانه نورشاهی، مریم .21

 و فیزیولوژی نر، صحرایی های موش تنش تند و کند عضله  در وینکولین و  1βاینتگرین  پروتئین میزان بر فزاینده

 .1397، تابستان  184-193(. 7)12فارماکولوژی 

متابولیت های استروژن در زنان  پاک، مقایسه دامن اسماء ،مهدی هدایتی عسکری، حقیقی، رویا امیرحسین .27

 .1397، تابستان 7، شماره 11یائسه فعال و غیر فعال، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم، دوره 

، بهرام مهدی هدایتیبهنود عباسی، مسعود کیمیاگر، شهریار شهیدی، مینو محمد شیرازی، خسرو صادق نیت،  .23

اخص های اختالالت روانی در سالمندان مبتال به بی خوابی: رشید خانی، بررسی تاثیر مکمل یاری منیزیم بر ش

(، تابستان 701-719، )7، شماره 13کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور، مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دوره 

1397. 

 تمرین سبز، چای ی عصاره مصرف روش، سه ، تاثیرهدایتی مهدی دکتر تقیان، فرزانه دکتر ذوالفقاری، مریم .25

 متابولیسم و ریز درون غدد ی چاق، مجله زنان در انسولین به مقاومت و کمرین سطح بر ها آن و ترکیب هوازی های

 .1397 (، شهریور743-711، )3 شماره ،14ی  ایران، دوره

 سرمی ، سطحهدایتی مهدی دکتر شکرریز، رضا دکتر یغمایی، بهرام دکتر امامی، سیدعلی ناظم، محمدرضا .24

ی  ایران، دوره متابولیسم و ریز درون غدد ی تیروئید، مجله تحت بالینی پرکار و کار کم افراد در ونکتینآدیپ هورمون

 .1397 (، شهریور729 - 785، ) 3 شماره ،14

، مهران رامی، بهلول قربانیان. اثر یک مهدی هدایتیآقاعلی قاسم نیان، عباسعلی گائینی، محمد رضا کردی،  .21

تناوبی بر مقادیر پالسمایی ائوتاکسین، آدیپونکتین و مقاومت به انسولین، نمایه های لیپیدی دوره تمرینات استقامتی 

-550، )1، شماره 75سرم و ترکیب بدنی در نوجوانان دارای اضافه وزن و چاق، مجله علوم پزشکی ارومیه، دوره 

 .1397(، شهریور 530



بررسی اثر یک دوره تمرینی شنا بر سطوح فاکتور  ، اکبر حاجی زاده،مهدی هدایتیشادمهر میردار، آنا عرب،  .22

ریه نوزادان موش های مادر در معرض مسمومیت با کادمیوم، مجله دانشگاه علوم  (HIF-1α)القایی هایپوکسی 

 . 1397شهریور -(، مرداد11-70، )3، شماره 2پزشکی قم، دوره 

 تمرینات سبز، چای عصاره مصرف روش سه رتاثی ، مقایسههدایتی مهدیتقیان،  فرزانه ذوالفقاری، دکتر مریم .28

 (،8-71، ) 110 شماره ، 70 رازی، دوره پزشکی علوم چاق، مجله زنان در CRPبر سطح  ها آن ترکیب و هوازی

 .1397 مرداد

 دکتر مهدیفومنی،   شکرریز رضا دکتر ، پورزردشت نوید ، یغمایی بهرام ناظم، دکتر محمدرضا ، امامی سیدعلی .29

 ،14  دوره ایران،  متابولیسم و ریز درون غدد ی تیروئید، مجله عملکرد با ابستاتین سرمی غلظت اط، ارتبهدایتی

 ) نویسنده مسئول(. 1397(، تیر147 – 142 ،)7 شماره

، رویا روانبد، تاثیر تمرینات مقاومتی با و بدون مهدی هدایتیبهروز پرهام پور، گیتی ترکمان، حمید هورفر،  .80

، پژوهش در علوم توانبخشی، Aاطیس پالسی بر قدرت عضالنی و تعادل بیماران هموفیلی شدید تحریکات الکترومغن

 .1397، خرداد و تیر 7، شماره 9سال 

سطوح  پاسخ بر روز زمان هدایتى؛ نقش لپور؛ مهدى افض خلیران؛ محمداسماعیل دادى جو؛ زهره ثاقب مرضیه .81

CRP و IL- 6   71 سالم، فصلنامه المپیک، سال زن هاى آزمودنى در ساز هورزشى درماند فعالیت از پس پالسما ، 

 .1397 بهار ( 71-33، )11، پیاپی 1شماره 

 بر هوازى تمرین دوره یک ، تأثیرهدایتى مهدىشجاعى،  یاراحمدى، ملیحه حقیقى، هادى امیرحسین .87

، 11، پیاپی 1شماره  ، 71 الزنان چاق، فصلنامه المپیک، س آنتروپومتریک متغیرهاى و سرم و رزیستین آدیپونکتین

 . 1397 بهار  (21-11)



بر  مقاومتى تمرین هفته هشت ، اثرهدایتى مهدىقراخانلو،  رجبى، رضا نورشاهى، حمید نعمتى، مریم جواد .83

، 1شماره  ، 71 ویستار، فصلنامه المپیک، سال نر هاى موش و کندانقباض تند عضلة در β 1اینتگرین  پروتئین میزان

 .1397 بهار ( 34-54)، 11پیاپی 

 و مقاومتی تمرین برنامة نوع دو ، تأثیرهدایتی مهدی کردی،  محمدرضا .پورنعمتی، رواسی، پریسا اصغر علی. .85

(،  59-28،  )11ورزشی، شماره  زیستی جوان، علوم نر های صحرایی موش کورتیزول و BDNFسطوح  بر استقامتی

 .1397بهار 

، رویا روانبد، تاثیر تمرینات مقاومتی با و بدون مهدی هدایتی، حمید هورفر، بهروز پرهام پور، گیتی ترکمان    .84

تحریکات الکترومغناطیسی پالسی بر کلسیم و فسفر و آلکالن فسفاتاز تام و کورتیزول در بیماران هموفیلی شدید 

 .1397( بهار 14-21، )1، شماره 10استئوپروتیک، فصلنامه خون، دوره 

 ، ارتباطعزیزی فریدون دکتر ،هدایتی مهدی دکتر دانشپور، السادات مریم دکتر فام، بیتا  لی،وکی زاده آزیتا دکتر  .81

جمعیت  در متابولیک سندرم و CD36ژن  C>T13751413 rs و A>G 10599849 rsهای  مورفیسم پلی بین

 (.1397-7) (، 81 -93 )7 شماره ،14 ایران، دوره متابولیسم و ریز درون غدد ی تهران، مجله لیپید و قند ی مطالعه

 فعالیت بر استقامتی تمرین مختلف زمانی دورههای ، تأثیرهدایتی مهدی دکتر هوانلو، فریبرز دکتر ابراهیمی، مریم .82

 ،18 بهشتی(، سال شهید پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی صحرایی،  پژوهنده )مجله موش سرم آنزیمهای آنتی اکسیدانی

 .1397،  فروردین و اردیبهشت (11-77، ) 91 پی در پی ،1شماره

طیبه روغنی، گیتی ترکمان، شفیعه موثقی، مهدی هدایتی، بابک گوشه، تاثیر برنامه کوتاه مدت راه رفتن مقاوتی روی  .88

تردمیل بر ارتباط پارامترهای ترکیب بدنی و سطوح هورمون های استرادیول، پروژسترون و کورتیزول در زنان یائسه 

 .1391(، بهمن و اسفند 1158-42،)1، شماره 8ر علوم توانبخشی ، سال استئوپروتیک، پژوهش د



، اثر حمایتی تمرین هوازی در مقابل برخی از مهدی هدایتیمعصومه حبیبیان، مقصود پیری، محمد علی آذربایجان،  .89

دانشگاه علوم شاخص های پیش التهابی ناشی از مهار مزمن نیتریک اکسید سنتاز در بافت کلیه موش های صحرایی، مجله 

 (.1391-10(، )30-32، )1، شماره 14پزشکی بابل، دوره 

 کم شیر و کلسیم مکمل مصرف اثر ی ، مقایسهکیمیاگر مسعود سید دکتر ابدی، رضا علی ،هدایتی مهدی دکتر فقیه، شیوا .90

 ،15 ی دوره یسم ایران،چاق، مجله غدد درون ریز و متابول یا وزن اضافه دارای زنان در متابولیک اجزای سندروم بر چربی

 (.1391-10، )) 530 - 531 ،4 ی شماره

 غیر ریسک فاکتورهای و منظم جسمانی فعالیت بین ارتباط هدایتی، بررسی مهدی عارف، عالم مریم ئی، نقی محمدرضا .91

 .1391 زمستان (، 795-303،)5 شماره ، 77 اسالمی، دوره آزاد دانشگاه پزشکی علوم عروقی، مجله – لیپیدی قلبی

 سرمی سطح ، بررسیهدایتی مهدی االسالمی، شیخ یغمایی، سارا پریچهر تهرانی، دکتر رمضانی فهیمه عمادی، دکتر مریم .97

پلی کیستیک، مجله علوم پزشکی  تخمدان سندرم به مبتال در بیماران چاقی و انسولین به مقاومت با آن ارتباط و آدیپونکتین

 نویسنده مسئول.. (1391-8،) 101 شماره ، 19 رازی، دوره

های مقاومتی و  هفته تمرین 1ی  مقایسه، نوشین بیات، هدایتیمهدی نیما رضایی، دکتر گیتی ترکمان، شفیعه موثقی،  .93

ی  سنجی در زنان یائسه از تام، کلسیم، فسفر، کورتیزول و متغیرهای تنهای الکترومغناطیس پالسی بر آلکالین فسفات تحریک

 .(1391-8)  (،380-391، ) 5ماره ش, 15جلد ، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، مبتال به پوکی استخوان نوع اولیه

ارتباط ، دی هدایتیمهانی، نغمه سعادتی، دکتر پریچهر یغمائی، سپیده حقیقی پوده، فاطمه هاشمی، فهیمه رمضانی تهر .95

-8)  (،324  -329)، 5, شماره 15جلد ، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، کیستیک امنتین، با سندروم تخمدان پلی

  نویسنده مسئول. .(1391

 حالت در پالسما مایواستاتین پروتئین میزان بر جنسیت نقش ، بررسیهدایتی مهدی نورشاهی، مریم علی،غالم میثم .94

( 54-41،)71، شماره 2سالمند، مجله سالمندی ایران، سال  زنان و مردان در مقاومتی، حاد فعالیت سخ به پا در و استراحت

 .1391پاییز
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 شناس، تأثیر حق اهلل ، روحهدایتی مهدیسوری،  کردی، رحمن رضاگائینی، محمد جنیدی، عباسعلی زاده شریعت محمد .91

 زیستی علومچاق،  نر رتهای وزن و غذا، دریافت  PYY 3-36آسیلدار، گرلین پالسمایی سطوح بر استقامتی تمرین هفته 17

 .1391پاییز (، 44-19، )15، شماره  ورزشی

، چنگیز مخدومی، موسی زارعی مهدی هدایتیضا رفیعی، سعید زاهدی، علیرضا میرواثقی، باقر مجازی امیری، غالمر .92

دنگسرکی، سعید مهدوی صاحبی، بررسی اثر مواجهه با مس و کادمیوم بر شاخص های بیوشیمیایی پالسما و کبد بچه فیل 

 .1391(، پاییز 721-787، )3، شماره 14، نشریه شیالت، مجله منابع طبیعی ایران، دوره (Huso huso)ماهی 

 ، فریدونهدایتی مهدیمیرمحمدخانی،  دانشپور، مجید السادات محرابی، مریم نظر، یداهلل پاک مجد، فاطمه یعلو حمید .98

 مورفیسم تک پلی دو و 6 اینترلوکین خونی سطوح میان متقابل اثرات ترین مهم تعیین در منطقی گزینی شناسه عزیزی، رویکرد

 تندرستی و دانش فصلنامهخون،  پرفشاری با ارتباط در دیگر ملعوا برخی ( با IL-6-572و  IL-6-174ژن ) نوکلئوتیدی

 .1391(، پاییز 93-100) ،3 شماره ،2 دوره ،دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

 شهیدی شهریار, رشیدخانی بهرام, ,هدایتی مهدی ,محمدشیرازی مینو صادق نیت خسرو, کیمیاگر مسعود, عباسی بهنود, .99

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ، تاثیر مکمل یاری منیزیم بر بی خوابی اولیه در سالمندان، کریمی نسترن پیاب مولود,

 .(1391 -پاییز، )(47)پیاپی   3، شماره 19، دوره بیرجند

 ، ارتباطهدایتی مهدیتهرانی،  رمضانی پوده، فهیمه حقیقی سپیده سعادتی، یغمائی، نغمه پریچهر دکتر هاشمی، فاطمه .100

(. 1391-1 ، )99 شماره ،19 ، مجله علوم پزشکی رازی، دوره(PCOS)کیستیک  پلی تخمدان سندرم با ینآدیپس سرمی سطح

 نویسنده مسئول.

 Chemerin، ارتباط هدایتی مهدی تهرانی، رمضانی سعادتی، فهیمه نغمه  هاشمی، یغمایی، فاطمه حقیقی، پریچهر سپیده .101

، 4 شماره ، 20 دوره تهران، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده مجلهکیستیک،  پلی تخمدان سندرم با چربی، بافت هورمون

 نویسنده مسئول. (.4-1391) (،375-370)

 میزان بر استقامتی تمرین هفته 8 تاثیر غالمعلی،  بررسی رنجبر، میثم نعمتی، کمال جواد ،هدایتی مهدینورشاهی،  مریم .107

-5) (،525-529، )5 شماره ، 13 جلد صحرایی، کومش، های موش در سرم و اندوستاتین عروق اندوتلیال رشد فاکتور

1391.) 

http://sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=180267&varStr=226;%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D9%87%D9%86%D9%88%D8%AF,%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%DA%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF,%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%20%D9%86%D9%8A%D8%AA%20%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88,%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%20%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%88,%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%8A%20%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A,%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85,%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%D9%8A%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B1,%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D8%A8%20%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AF,%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%86;%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D9%8A%20%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF;%D9%BE%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B2%201391;19;3%20%28%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%BE%D9%8A%2052%29;0;0


. اثر تمرینهای مهدی هدایتیمحمد رضا حامدی نیا، طیبه امیری پارسا، میترا خادم الشریعه، مرضیه السادات آذرنیوه،  .103

در زنان مبتال. دوماه  7هوازی پنج هفته ای روزانه و ده هفته ای یک روز در میان بر برخی شاخص های بیماری دیابت نوع 

 (.1391-5، )99، شماره 19پژوهشی شاهد، سال -نامه علمی

 آسیب پتانسیل بر کاتدی الکتریکی تحریک حرکتی و حسی شدت دو ، اثرهدایتی مهدی ترکمان، گیتی اسدی، محمدرضا .105

، 7 شماره  ،8شی، سال توانبخ علوم در صحرایی، پژوهش موش در پوستی ضخامت تمام حاد زخم یهای بیومکانیکی ویژگ و

(381-327،) (5-1391.) 

بررسی عدم تحمل گلوکز در بیماران مبتال ، زیبا شیرخانی، دکتر فریدون عزیزی، هدایتیدکتر مهدی دکتر زلیخا معززی،  .104

 .(1391-5) (، 172-135) ،7, شماره 15جلد  مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران،، ینی تیروئیدبه پرکاری تحت بال

 و کربونیل پروتئین و آلدئید دی مالون روزی شبانه هدایتی، ریتم کردی، مهدی گائینی، محمدرضا جواد وکیلی، عباسعلی .101

 1391 تابستان ( 4-70، )13، شماره  شیورز زیستی غیرورزشکار، علوم فعال در مردان دسموتاز سوپراکساید

تاثیر لسیتین سویا و تخم مرغ بر رشد، زنده مانی و  ،هدایتی مهدی ,عابدیان کناری عبدالمحمد محمدی آذرم حمید, .102

 طبیعی منابع شیالت (Oncorhynchus mykiss) مقاومت به تنش کمبود اکسیژن در آلوین ماهی قزل آالی رنگین کمان

 (، نویسنده مسئول.1391-تابستان ((، 730-719، )7، شماره  14دوره   ;ایران

 با آن ارتباط و بیولوژی تلومر، تلومراز ، اهمیتهدایتی مهدیپژهان،  نوشابه موفق، ابولفضل امامی، علی ناظم، محمدرضا .108

 (.1391-3(، )7232-7254، )7 شماره دهم، سال سوم، هزاره در پیری، ژنتیک فرایند

 پراکسیداز ژن های شکلی عزیزی، چند فریدون ، دکترهدایتی مهدیصالحی،  دانشپور، مرضیه السادات فام، دکترمریم بیتا .109

(. 1391-7،) 94 ،شماره 19 دوره رازی، پزشکی علوم تهرانی، مجله جمعیت بزرگساالن در ضدآن بادی آنتی میزان و تیرویید

 نویسنده مسئول.

ژن آپولیپوپروتئین  T360Gمورفیسم  ارتباط پلی، فریدون عزیزی، یهدایتمهدی مریم زرکش، مریم السادات دانشپور،  .110

A-IV 1اره , شم15جلد ، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، با سندرم متابولیک در جمعیت مطالعه قند و لیپید تهران ،

(12-10،)  (7-1391). 
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هفته تمرین مقاومتی بر غلظت  5تاثیر ، دکتر الهه طالبی گرکانی، هدایتیمهدی علی رضا صفرزاده، رضا قراخانلو،  .111

, شماره 15جلد ، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، های صحرایی دیابتی در سرم موش TNF-αو  IL-6 ،CRPواسپین، 

1 ( ،25-18،)  (7-1391). 

 ، شهیدی شهریار طاهری، پریسا نیت، صادق خسرو ،هدایتی مهدی شیرازی، محمد مینو کیمیاگر، مسعود عباسی، بهنود .117

 بی به مبتال اضافه وزن دارای یا چاق سالمندان در وزن اهشک و دریافتی انرژی بر منیزیم یاری مکمل رشیدخانی، تأثیر بهرام

 -1(، )31-50، )1 شماره هفتم، ایران، سال غذایی صنایع و تغذیه علوم دوسوکور، مجله شده تصادفی بالینی کارآزمایی خوابی:

1391.) 

 فاکتور نقش  alpha)  –(TNFقلبی حاد انفارکتوس والیی، در ناصر ،هدایتی مهدی براتعلی، حاجی بهاره بهنیا، منوچهر .113

 (.1391 -1(، )59-43، )1 شماره ، 31 پزشکی( دوره دانشکده پژوهشی )مجله درپزشکی آلفا، پژوهش نکروزتومور

 میرمحمدخانی، فریدون ، مجیدهدایتی مهدی دانشپور، السادات محرابی، مریم یداهلل نظر، پاک فاطمه مجد، علوی حمید .115

 بزرگ جمعیت در کلسترول باالی دانسیته با های لیپوپروتئین و  Cماده  با گر روتئین واکنشپ خونی سطح بین عزیزی، ارتباط

  (1391-1(، )799-301، )3 شماره ، 13 جلد تهران، کومش، شهر ساکن سال

، مهدی هدایتیدکتر عباسعلی گائینی، دکتر رعنا فیاض میالنی، دکتر عباس صاحبقدم لطفی، دکتر محمدرضا کردی، دکتر  .114

عضله نعلی موش صحرایی در مراحل زمانی دوره بازیافت  HSP25بررسی تغییرات  ،ید عربکری، گلنوش صدقی روحیوح

 (.1391 -، ) بهار42فصلنامه المپیک، شماره ، ورزشی آسیب زاد پس از فعالیت

تاثیر ، هدایتی مهدی  د،حصارکوشکی محمو حسینی کاخک سیدعلیرضا, حامدی نیا محمدرضا, ی اعظم,مالنوروز .111

، دوره فیزیولوژی ورزشی )پژوهش در علوم ورزشی، استراحتی PYY تمرینات هوازی بر احساس سیری و سطح پالسمایی

 (1391 -بهار  ( 51-33 ،13، شماره 5

اثر یک دوره برنامه تمرینی شنا بر سطوح فاکتور القایی ، ی زاده، اکبر حاجمهدی هدایتیشادمهر میردار، آنا عرب،  .112

( ، 245-210، )137مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، شماره ، هایپوکسی ریه نوزادان موش های باردار

 ( 1390 -)اسفند
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تمرین کوتاه مدت زیربیشینه،   مقایسه ، بیات نوشین گوشه بابک, ,هدایتی مهدی موثقی شفیعه, ,ترکمان گیتی روغنی طیبه, .118

مبتال به پوکی   ها در زنان یائسه عروقی، تعادل، سطح کورتیزول و پروفایل چربی  -با و بدون اعمال بار خارجی بر آمادگی قلبی 

 (.1390-اسفند (، )492-482، )1، شماره 13، دوره ایران متابولیسم و ریز درون غدد لهمج ،استخوان

هفته تمرین  10تاثیر  ، هدایتی مهدی مالنوری شمسی مهدیه, آزاد احمد, رجبی حمید, آقاعلی نژاد حمید, گرزی علی, .119

 متابولیسم و ریز درون غدد مجله  ،نکرده های هورمونی، لیپیدی و التهابی در مردان تمرین  موازی، قدرتی و استقامتی بر شاخص 

 .نویسنده مسئول  (. 1390-اسفند(، ) 170-115،) 1، شماره 13، دوره ایران

تاثیر تعاملی تمرین استقامتی و عصاره   ،هدایتی مهدی فتحی رزیتا, قنبری نیاکی عباس, عبدی مهناز,، فرزانگی پروین .170

 علمی مجله  ،کین ده، گلوکز و گلیکوژن کبد در موش های صحرایی نرالکلی خام مگنولیا بر سطوح اینترلوکین شش، اینترلو

 (.1390-اسفند  (، ) 30-77، )7، شماره 15، دوره بابل پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی

 مصباح نمین سیدعلیرضا, حالل خور سهراب, هدایتی مهدی, منصورنیا محمدعلی, فام بیتا, دانش پور مریم السادات, .171

با سطح   Apo AI- CIII-AIV بررسی ارتباط پلی مورفیسم های خوشه ژنی ، عزیزی فریدون مریم,زرکش  شجاعی شهال,

 (.1390 -10)(، 413-405، )4، شماره 13 دوره ، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران ،لیپیدهای سرم در جمعیت تهرانی

استخراج و ،  کتر محمد رهبر، دکتر حسین رستگار، دکتر حمید رضا احمدی آشتیانی ، ددکتر مهدی هدایتیاکرم ملک پور،  .177

فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، ، تخلیص لیپوپلی ساکارید سالمونال اینتریتیدیس و ارزیابی فعالیت تب زایی در خرگوش

 (.1390، )زمستان 18شماره 

مهدی محمدرضا نقی ئی، قادر غنی زاده، پیمان درویشی، یوسف ابراهیم پور، محمود مفید، گیتی ترکمان، علیرضا عسگری،  .173

، )زمستان 70فصلنامه توانبخشی نوین، شماره ، بررسی ویبراسیون کل بدن بر فراسنج های پالسما در موشهای رت سالم، هدایتی

1390 .)  
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صدراالشرافی  عربکری وحد, ,هدایتی مهدی, صاحب قدم لطفی عباس رواسی علی اصغر, خالدی ندا, گایینی عباسعلی, .175

، 19، دوره المپیک، پاسخ پروتئین های سارکومر عضله اسکلتی به یک دوره تمرین قدرتی فزاینده در موش های صحرایی، سارا

 (1390 -زمستان) .132-174 ،(41)پیاپی  5 شماره

تاثیر تمرین مقاومتی و هوازی ، شیرزایی پریوش ,هدایتی مهدی ثاقب جو مرضیه,, افضل پور محمداسماعیل نایبی فر شیال, .174

، شماره 8، دوره نوین مراقبتهای  ،، نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدنی زنان دارای اضافه وزنC بر سطوح سرم پروتئین واکنش گر

 (.1390-زمستان) (،181-191 ،)5

بررسی ترکیبات غیر مجاز قرص و کپسول های گیاهی ، عزیزی فریدون عسکری سحر, ,هدایتی مهدی خزان مرجان, .171

 (.1390-زمستان (، )715-709، )5، شماره 34دوره  ،پژوهش در پزشکی  ،کاهش وزن وارداتی چینی

اثر هشت هفته تمرین استقامتی بر  ،ایتی مهدیهد رواسی علی اصغر, احمدی زاد سجاد, کردی محمدرضا, ,فالح سیمین .172

پژوهش های   ،سطوح استراحتی و پاسخ ویسفاتین و شاخص مقاومت انسولینی به فعالیت حاد استقامتی در موش های دیابتی

  (.1390-زمستان ( )83-93) 8، شماره فیزیولوژی و مدیریت در ورزش

اثر تمرین هوازی و مقاومتی بر سطوح  ،هدایتی مهدی, اعیلافضل پور محمداسم دستی گردی سمیه, ثاقب جو مرضیه, .178

   نویسنده مسئول.(. 1390-(، )زمستان 737-774 ، )7ی شماره ،13ی ، دورهکومش  ،ویسفاتین پالسمای زنان دارای اضافه وزن

فته تمرین مقاومتی بر ه 8اثر  ،خنتان مینا رحمانی مقدم ندا, نبی الهی زینب, ,هدایتی مهدی گرزی علی,, بنایی فرعبدالعلی .179

 .(1390-(. )زمستان312-371)  5، شماره 14دوره فیض،  ،فعالیت استیل کولین استراز در عضالت موش صحرایی

 -تناوبی و استقامتی -نوع تمرین سرعتی 7تاثیر  ،هدایتی مهدی احمدی زاد سجاد,, عارفی راد طاهره هوانلو فریبرز, .130

 (، )707-193، )7، شماره 11، دوره ایران ولیپید دیابت مجله ، طح مارکرهای التهابیتداومی با شدت و حجم های مختلف بر س

 (.1390-دی و آذر
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ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و فعالیت آنزیم  ، هدایتی مهدی گالب قدکساز هدی, حقوقی راد الله, شادمان ژاله, ناظری سعید, .131

-پاییز) (،144-141) ،3، شماره 11، دوره کوثر پزشکی مجله،   7وع های کاتاالز و سوپراکسیددیسموتاز در بیماران دیابتی ن

 .نویسنده مسئول(. 1390

مجله ارتباط هورمون ویسفاتین با اختالالت عملکرد  ،هدایتی مهدی حقوقی راد الله, شعبانی ساناز, فرازنده مهر مهسا, .137

 (.1390 -پاییز)  (185-181، ) 3، شماره 11دوره   ،پزشکی کوثر  ،تیروئید در بیماران مبتال به پرکاری و کم کاری تیروئید

 GSH بر  C و E اثر تمرین هوازی و مکمل های ویتامینی، هدایتی مهدی, رجبی حمید سالمی فاطمه, حکاک دخت الهام, .133

 (.1390 -پاییز) ،41-52((:44)پیاپی  3، شماره19دوره  ;،در موش های باردار SOD و GPX و آنزیم های ضد اکسایشی

ت تاثیر جنسیت و فعالیت بدنی بر میزان تغییرا ، طاهری چادرنشین حسین، هدایتی مهدی، نورشاهی مریم، رنجبر کمال .135

 متابولیسم و ریز درون غدد مجله  ،فاکتور رشد اندوتلیال عروق، در حالت استراحت و در پاسخ به فعالیت ورزشی زیر بیشینه

 (.1390-شهریور (، ) 300-795 ، )3، شماره 13، دوره ایران

هفته تمرین استقامتی با دو مدت زمان مختلف، بر  8اثر ، هدایتی مهدی رمرودی صغری, فتحی رزیتا, قنبری نیاکی عباس, .134

، 13دوره  ،مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران. پالسمایی در موش های صحرایی نر HDL سطح استراحتی گرلین متصل به

 .نویسنده مسئول(. 1390-1(، )315-309) 3ه شمار

 ،عزیزی فریدون دانش پور مریم السادات, ظریف یگانه مرجان, حقوقی راد الله, صالحی جهرمی مرضیه, ,هدایتی مهدی .131

ژن پراکسیداز تیروییدی و تیتر آنتی بادی ضد آن در جمعیت  17،8اگزون های  G1193.C, C2145.T ارتباط پلی مورفیسم های

 نویسنده مسئول.(. 139 0-1)) 788  -793 ، )3 ی شماره ،13 ، دورهمجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران ، نیایرا

ارتباط ، مهدی هدایتیکبری شریفی ، فاطمه رستمی ، بیتا فام ، دکتر مریم السادات دانشپور ، دکتر فریدون عزیزی و دکتر  .132

مجله علوم پزشکی ، و فاکتورهای موثر در چاقی در مطالعه قند و لیپید تهرانبا نمایه توده بدنی  TNF-αژن  G-308Aچند ریختی

 نویسنده مسئول..  1390(، مرداد 39-58، )81رازی، شماره 
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ارتباط ژنتیکی آپولیپوپروتئین ، هدایتی مهدی زیزی فریدون,ع حالل خور سهراب, دانش پور مریم السادات, شجاعی شهال, .138

نویسنده (. 1390 -5، )) 709-770) ،7 ی شماره ،13 ، دورهجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران. مها با سندرم متابولیک

 مسئول.

زی بر سطح پالسمایی اثر یک جلسه فعالیت هوا  ،هدایتی مهدی فتحی رزیتا, قنبری نیاکی عباس, عباسی دلویی آسیه, .139

 ی دوره ،مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران  ،گرلین، هورمون رشد، انسولین و کورتیزول در دانشجویان مرد غیر ورزشکار

 نویسنده مسئول.(. 1390 -5)) 192 - 701 ،)7 ی شماره سیزدهم،

هدایتی  زرکش مریم, اخوان نیاکی هاله, ت,دانش پور مریم السادا فتحی رزیتا, حسینی پور فاطمه, قنبری نیاکی عباس, .150

مجله غدد درون ریز و  ،هفته تمرین استقامتی بر بیان ژن نسفاتین و غلظت آن در کبد موش های صحرایی نر 8اثر  .مهدی

 نویسنده مسئول.(. 1390-5( )708-707) 7 ، شماره13دوره  ، متابولیسم ایران

تاثیر تمرینات استقامتی، مقاومتی و ترکیبی   نو ، سمیه رجبی ، مهدی هدایتی زینب گرگین ، رضا قراخانلو ، عبدالحسین پر .151

ان (، تابست1-10، )1نشریه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی ، شماره ، بر میزان گیرنده های استیل کولین عضله تند انقباض

1390  

پروتئین  -بررسی رابطه سوء تغذیه انرژی  ، نوذری بهناز مهدوی مزده میترا, هدایتی مهدی, ,طبیبی هادی اصحابی عاطفه, .157

 )پی7)1  ، ایران غذایی وصنایع تغذیه علوم با عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی در بیماران همودیالیزی مجله

 .نده مسئولنویس (1390-تابستان)  45-53((:71درپی

جهش های ، هدایتی مهدی عزیزی فریدون, حقوقی راد الله, شیخ االسالمی سارا, ظریف یگانه مرجان,  رزقی بارز شکوفه, .153

، 7، شماره 11، دوره کوثر پزشکی مجله  ،در بیماران مبتال به سرطان مدوالری تیروئید RET پروتوآنکوژن 10رایج در اگزون 

 .ویسنده مسئولن (.1390-تابستان (، )23-28)
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زارعی دنگسرکی  مخدومی چنگیز, ,هدایتی مهدی مجازی امیری باقر, رفیعی غالمرضا, میرواقفی علیرضا, ,زاهدی سعید .155

مجله   ،بررسی اثر غلظت تحت کشنده فلزات سنگین مس و کادمیوم بر شاخص های استرسی تاسماهی ایرانی یکساله ،موسی

 (.1390-تابستان(، ) 27-11)،7، شماره 70 دوره ،علمی شیالت ایران

اثر مکمل اسیدلینولئیک مزدوج بر سطح سرمی لپتین، آدیپونکتین و  ،هدایتی مهدی راست منش سیدرضا, شادمان ژاله, .154

-101، )7، شماره 11(، دوره 1390 -تابستان) ،مجله پزشکی کوثر ،دارای اضافه وزن 7ترکیب بدن بیماران مبتال به دیابت نوع 

  .مسئول نویسنده(.  102

ابراهیم پور  درویشی پیمان, ,هدایتی مهدی ,مفید محمود ترکمان گیتی, نقی ئی محمدرضا, غنی زاده قادر, بابایی منصور, .151

، بورون و افزایش دریافت فلوراید بر خواص مکانیکی و هورمون های «د»بررسی اثر مکمل سازی کلسیم، ویتامین ، یوسف

 ) 101-95((:31)مسلسل  3، شماره 9، دوره مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران، متابولیکی استخوان در موش صحرایی

 (.1390 -تابستان

 پناه، حسین دکترفرهاد شاکری، نزهت دکتر ،هدایتی مهدی دکتر نیا، مهتدی جواد کترد میرمیران، پروین دکتر بهادران، زهرا .152

 ی ، مجله 7نوع دیابت به مبتالیان خون در های چربی غلظت و ناشتا گلوکز بر بروکلی ی جوانه پودر ، اثرعزیزی فریدون دکتر

 (. 139 0-7)) 18 - 74 ) ،1 ی شماره سیزدهم، ی دوره  متابولیسم ایران، و ریز درون غدد

اثر استات سرب، تمرین های منظم استقامتی و مکمل کورکومین  .هدایتی  مهدیدبیدی روشن ولی اله,  معمارمقدم مژگان, .158

(. 1390 -7)) 25 -81 )1 ی شماره ،13ی دورهمجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران  .بر پروتئین شوک گرمایی بافت کبد

 نویسنده مسئول.

تاثیر روغن  ،عزیزی فریدون شفیعی عباس, آموزگار عطیه, ,هدایتی مهدی اصغری گالله, ,میرمیران پروین ا,چاری عبدالرض .159

 مجله  هسته انار بر فراسنج های لیپیدی و مقاومت به انسولین در افراد مبتال به هیپرلیپیدمی: کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور 

 (.1390اردیبهشت و فروردین (، )537-574) ، 5، شماره 10، دوره ایران لیپید و دیابت

هدایتی , چمری مریم امیری پارسا طیبه, حامدی نیا محمدرضا, حسینی کاخک سیدعلیرضا, آذرنیوه مرضیه السادات, .140

 (1390-بهار) 38 -74((:43)پیاپی  1، شماره 19دوره  ;المپیک، بی تاثیری تمرین هوازی بر هموسیستئین پالسمایی ، مهدی

http://sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=177429&varStr=221;%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%8A%20%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1,%D8%BA%D9%86%D9%8A%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1,%D9%86%D9%82%D9%8A%20%D8%A6%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7,%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D9%8A%D8%AA%D9%8A,%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF,%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%8A%20%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A,%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B4%D9%8A%20%D9%BE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86,%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D9%BE%D9%88%D8%B1%20%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81;%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86;%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%201390;9;3%20%28%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%2036%29;94;101
http://sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=177429&varStr=221;%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%8A%20%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1,%D8%BA%D9%86%D9%8A%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1,%D9%86%D9%82%D9%8A%20%D8%A6%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7,%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D9%8A%D8%AA%D9%8A,%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF,%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%8A%20%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A,%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B4%D9%8A%20%D9%BE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86,%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D9%BE%D9%88%D8%B1%20%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81;%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86;%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%201390;9;3%20%28%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%2036%29;94;101
http://sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=182167&varStr=230;%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%87%20%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA,%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%20%D9%83%D8%A7%D8%AE%D9%83%20%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%B6%D8%A7,%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%8A%20%D9%86%D9%8A%D8%A7%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7,%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A%20%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%20%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D9%87,%DA%86%D9%85%D8%B1%D9%8A%20%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85,%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%8A%20%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A;%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%D9%8A%D9%83;%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%201390;19;1%20%28%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%BE%D9%8A%2053%29;25;38


بررسی سطوح سرمی فاکتورهای آنژیوژنیکی در  ،ی چادرنشین حسینطاهر، هدایتی مهدی، نورشاهی مریم، رنجبر کمال .141

-174، )1، شماره 14دوره  ،وفارماکولوژی فیزیولوژی ،پاسخ به یک جلسه فعالیت زیربیشینه طوالنی مدت در مردان غیر فعال

  (.1390-بهار (، )137

های مختلف زمانی بر  مرین استقامتی در دوره هدایتی مهدی,ابراهیمی مریم,عابدنظری حسین بررسی تاثیر ت, هوانلو فریبرز .147

 نویسنده مسئول.  ;1390بهار  .18-15(:1)34  پژوهش در پزشکی  های آنتی اکسیدانی کبد موش صحرایی  تغییر فعالیت آنزیم 

می ارتباط سطح سر ،هدایتی مهدی حقوقی راد الله, عریان شهربانو,ظریف یگانه مرجان, پویامنش زهرا, یغمایی پریچهر, .143

 (.1390-(، )بهار11-14،  )1، شماره 11، دوره مجله پزشکی کوثر ،هورمون لپتین با سرطان پاپیالری تیروئید در بیماران ایرانی

از ژن  17اگزون  T2229/C ارتباط پلی مرفیسم ،هدایتی مهدی عزیزی فریدون, دانش پور مریم السادات, فام بیتا, .145

،دوره مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،ی ضد پراکسیداز تیروئیدی در جمعیت تهرانپراکسیداز تیروئیدی با میزان آنتی باد

 .نویسنده مسئول(. 1390 -بهار ( )32-53، )25، شماره 19

 

 

 

 



 

 

 



  

 پایان نامه های دکتری خاتمه یافته:

 14و  13، 11، 9ون های بررسی ارتباط جهش  در اگز "راهنمایی تز دکتری  بیوشیمی خانم سپیده جباری با عنوان  .9

 "در بیماران مبتال به سرطان مدوالری تیروئید RBP4با سطوح سرمی آدیپوکایین های واسپین و  RETپروتوآنکوژن 

 .دکتر مهدی هدایتی، 1395دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات، شهریور ماه 

و  15، 17، 10سی ارتباط جهش  در اگزون های برر "راهنمایی تز دکتری  بیوشیمی خانم مینا صمصامی با عنوان  .7

 "در بیماران مبتال به سرطان مدوالری تیروئید VEGFبا سطوح سرمی آدیپوکایین های کمرین و  RETپروتوآنکوژن  11

 .دکتر مهدی هدایتی، 1395دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات، شهریور ماه 

سن ناصری با عنوان بررسی ارتباط تغییرات توالی ژن لسیتین دکتری پزشکی مولکولی آقای مح مشاوره تز .3

کلسترول آسیل ترانسفراز با سطح لیپوپروتئین با دانسیته باالی سرم در جمعیت مطالعه قند و لیپید تهران، دانشگاه علوم 

 دکتر مهدی هدایتی.، 1397پزشکی شهید بهشتی، آذرماه 

مه گرگیان محمدی با عنوان تاثیر رزیستین و ویسفاتین بر بیان دکتری پزشکی مولکولی خانم معصو راهنمایی تز .5

 دکتر مهدی هدایتی.، 1397سرطان معده، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، آبان  ماه  AGSژن تلومراز، در رده سلولی 

و  APOA1  تعیین تغییرات توالی ژنهایدکتری پزشکی مولکولی خانم فاطمه بندریان با عنوان  مشاوره تز .4

 APOA2 دانشگاه علوم و ارتباط آنها با سطح لیپوپروتئین با دانسیته باالی سرم در جمعیت مطالعه قند و لیپید تهران ،

 .دکتر مهدی هدایتی، 1397پزشکی شهید بهشتی، آبان  ماه 

مشاوره تز دکتری فیزیولوژی خانم نرگس کربالیی با عنوان بررسی مکانیسم های سلولی اثر کم کاری تیروئید  .2

دکتر . 1397ینی بر ترشح انسولین در زاده های نر بالغ موش صحرایی دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، تیر جن

 مهدی هدایتی.

. 1397مشاوره تز دکتری فیزیولوژی تربیت بدنی خانم معصومه هاللی زاده با عنوان ... دانشگاه تهران، خرداد  .7

 دکتر مهدی هدایتی.



هفته تمرین تناوبی شدید و تمرین  1مقایسه تاثیر  تربیت بدنی آقای آوندی با عنوان مشاوره تز دکتری فیزیولوژی .8

، IL-10و  α-MSH،TNF-αمونوسیت ها و سطوح پالسمایی   1تداومی متوسط بر سنتز پروتئین گیرنده مالنوکورتینی 

 دکتر مهدی هدایتی.. 1397دانشگاه شهید بهشتی تهران، اردیبهشت 

یولوژی ورزشی آقای علی صمدی با عنوان تاثیر فعالیت ورزشی مقاومتی کوتاه و طوالنی مدت بر مشاوره تز دکتری فیز .9

 دکتر مهدی هدایتی.، 1391استرس اکسایشی بافتی و مقاومت انسولینی رت های ویستار دیابتی، دانشگاه تهران، دی ماه 

هفته تمرین مقاومتی بر سطوح  5تاثیر  مشاوره تز دکتری فیزیولوژی ورزشی آقای علیرضا صفرپور با عنوان بررسی .92

دکتر مهدی ، 1391سرمی واسپین و برخی شاخص های التهابی در موشهای صحرایی دیابتی. دانشگاه تربیت مدرس، آذر ماه 

 هدایتی.

بر مشاوره تز دکتری فیزیولوژی ورزشی خانم پریسا پورنعمتی با عنوان تاثیر دو نوع برنامه تمرینی مقاومتی و استقامتی  .99

BDNF ،کورتیزول ،IGF-1  وIGFBP-3  دکتر ، 1391سرم در موش های صحرایی ویستار نر جوان، دانشگاه تهران، تیرماه

 مهدی هدایتی.

مشاوره تز دکتری فیزیولوژی ورزشی آقای روح اله حق شناس با عنوان تاثیر دو شیوه تمرین استقامتی دوازده هفته ای  .93

دکتر مهدی ، 1391پالسمای رت های نر چاق، دانشگاه تهران، اردیبهشت ماه  IL-6 و 1-بر وزن، دریافت غذا، نسفاتین

 هدایتی.

مشاوره تز دکتری تخصصی شیالت آقای حمید محمدی آزرم با عنوان اثر سطوح متفاوت لسیتین و تخم مرغ جیره با  .13

مهای گوارشی و برخی فاکتورهای منابع پروتئینی پودر ماهی و کازئین بر رشد، ترکیب اسیدهای چرب بدن، فعالیت آنزی

 دکتر مهدی هدایتی.، 1391فیزیولوژیک آلوین ماهی قزل آالی رنگین کمان، دانشگاه تربیت مدرس، اردیهشت ماه 

بخش سیتوزولی  Hspb1مشاوره تز دکتری فیزیولوژی ورزشی خانم رعنا فیاض میالنی با عنوان بررسی تغییرات بین ژن  .15

موش صحرایی در مراحل زمانی دوره های بازیافت پس از فعالیت ورزشی آسیب زا، دانشگاه تهران، و میوفیبریلی عضله اسکلتی 

 .دکتر مهدی هدایتی ،1390شهریور ماه 



سارکومر  ACTN2و  ACTN3مشاوره تز دکتری فیزیولوژی ورزشی خانم ندا خالدی با عنوان بررسی میزان تغییرات ژن  .14

دکتر مهدی  ،1390تی در موش های صحرایی اسپراگ، دانشگاه تهران، شهریور ماه عضله اسکلتی به یک دوره تمرین مقاوم

 .هدایتی

مشاوره تز دکتری فیزیولوژی ورزشی آقای جواد وکیلی با عنوان تاثیر فعالیت ورزشی هوازی درمانده ساز در دو زمان  .11

دکتر مهدی  ،1390فعال، دانشگاه تهران، تیر ماه  مختلف روز بر ریتم شبانه روزی رادیکال های آزاد و دفاع آنتی اکسیدانی مردان

 .هدایتی

 



 پایان نامه های کارشناسی ارشد خاتمه یافته:

تاثیر همزمان مصرف "راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی فعالیت ورزشی، آقای مسعود نصیری با عنوان .9

پاسخ عوامل ضد اکسایشی و پراکسیداسیون لیپیدی به فعالیت  مکمل ترانس رزوراترول و تمرین استقامتی بر سطوح استراحتی و

. 1395، دانشکده تربیت بدنی و فعالیت علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، شهریور "ورزشی حاد در موش های صحرایی نر

 .دکتر مهدی هدایتی

اه آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات دانشگ،  ""با عنوان بیوشیمی خانم الهام نیازی پایان نامه کارشناسی ارشد راهنمایی .7

 .دکتر مهدی هدایتی ، 1393تهران، بهمن ماه 

 

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات ،  ""با عنوان بیوشیمی خانم هاله شایسته پایان نامه کارشناسی ارشد راهنمایی .3

 .دکتر مهدی هدایتی ، 1393تهران، مهر ماه 

دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، ، ... ""با عنوان علوم تغذیه آقای سعید هادی شدپایان نامه کارشناسی ار مشاوره .5

 .دکتر مهدی هدایتی ، 1393شهید بهشتی، مهر ماه  دانشگاه

بررسی "  با عنوانهدی گالب قدکساز  خانم زیست شناسی سلولی و مولکولی راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد .4

، دانشگاه آزاد "جمعیت ایرانییک نمونه با سرطان مدوالری تیروئید در  RET ن پروتوآنکوژنژ 19ارتباط جهش های اگزون 

 .دکتر مهدی هدایتی ، 1393مهر ماه ، اشکذراسالمی واحد 

اثر مصرف شکالت "عنوان با نسیبه دولت آبادی فراهانی  خانمفیزیولوژی ورزشی  پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره .1

، "اکسیدان تام و مالون دی آلدهید در زنان جوان ورزشکار به دنبال یک جلسه فعالیت شدید هوازیتلخ بر ظرفیت آنتی 

 .دکتر مهدی هدایتی ، 1393شهید بهشتی، مهر ماه  دانشگاهدانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، 

هفته تمرین، ایروبیک  8تاثیر "عنوان با سمیرا تاجیک  خانمفیزیولوژی ورزشی  پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره .2

، "مقاومتی بر روی سطوح آپلین، گلوکز، مقاومت به انسولین پالسما و فاکتورهای چربی در زنان دارای اضافه وزن غیر فعال

 .دکتر مهدی هدایتی ، 1393شهید بهشتی، مهر ماه  دانشگاهدانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، 



اثر فعالیت های منتخب به همراه "باعنوان  حمیده نخعی خانموژی ورزشی فیزیول پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره .8

دانشکده تربیت بدنی و علوم ، "مصرف دارچین بر وضعیت آنتی اکسیدانی و کورتیزول و عوامل خطرزای قلبی عروقی بر زنان

 .دکتر مهدی هدایتی ، 1393شهید بهشتی، مهر ماه  دانشگاهورزشی، 

علوم ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ...""عنوانبا نجوا احمری پور  خانمبیوشیمی  شناسی ارشدراهنمایی پایان نامه کار .9

 .دکتر مهدی هدایتی ، 1393شهریور ماه ، تحقیقات

دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، ، ...""عنوانبا فاطمه لزوی  خانمبیوشیمی  پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره .10

 .دکتر مهدی هدایتی ، 1393ر ماه شهید بهشتی، تی دانشگاه

پالسمایی  میزان تغییرات بالینی آقای جبار لطفی با عنوان بررسی مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی .11

 مبتال بیماران استئوکلسین در ژن پروموتر در نوکلئوتیدی تک تغییرات شناسایی و اتصالی رتینول 4 شماره پروتئین استئوکلسین،

 .دکتر مهدی هدایتی،  1397تیروئید، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، زمستان  مدوالری ومکارسین به

فیزیولوژی ورزش خانم محبوبه قلی زاده آهنگری با  -بدنی و علوم ورزشی مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت .17

السما به دنبال اجرای یک وهله فعالیت ورزشی هوازی و رزیستین پ 1عنوان بررسی ارتباط بین غلظت سایتوکاین اینترلوکین 

 .دکتر مهدی هدایتی،  1397زیر بیشینه در مردان جوان فعال، دانشگاه الزهرا، مهر ماه 

فیزیولوژی  خانم  افسانه افسری با عنوان   گرایش ورزشی علوم و بدنی تربیت  مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد .13

،  1397الزهرا، مهر ماه  دونده، دانشگاه مردان در پالسما هپسیدین غلظت بر بیشینه زیر ورزشی تفعالی جلسه یک تأثیر بررسی

 .دکتر مهدی هدایتی

 

فیزیولوژی ورزش آقای محمد جواد اخوان با عنوان تاثیر  بدنی گرایش تربیت  مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد .15

،  1397دان چاق، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان، شهریور ماه سرم م 1-تمرینات هوازی بر ترکیبات بدن و نسفاتین 

 .دکتر مهدی هدایتی



 18و  12سمیرا کبیری با عنوان  بررسی ارتباط جهش های اگزون  ژنتیک خانم   پایان نامه کارشناسی ارشدراهنمایی  .14

 ، 1397با سرطان مدوالری تیروئید در جمعیت ایرانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر، شهریور ماه  RETژن پروتوآنکوژن 

 دکتر مهدی هدایتی

ورزشی  خانم  سمیه  بهارلو با عنوان   فیزیولوژی گرایش ورزشی علوم و بدنی تربیت  مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد .11

 وزن اضافه بالینی تحت هیپوتیروئیدسیم زنان در C پروتئین  واکنشگر و لیپیدی نیمرخ ، انسولین به مقاومت بر هوازی تمرین تاثیر

 .دکتر مهدی هدایتی،  1397خوراسگان، شهریور ماه  چاق ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد

کیبات بدن ، آقای اخوان با عنوان تعیین تاثیر تمرینات هوازی بر ترفیزیولوژی ورزش مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد .12

 .دکتر مهدی هدایتی. 1397سرم در مردان چاق، دانشگاه آزاد اصفهان ، شهریور 1-و نسفاتین 

، خانم سمیه بهارلو با عنوان بررسی تاثیر تمرین هوازی بر مقاومت فیزیولوژی ورزش مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد .18

تیروئیدیسم تحت بالینی اضافه وزن چاق، دانشگاه آزاد اصفهان ، در زنان هیپو به انسولین ،نیمرخ لیپیدی و پروتئین واکنشگر

 .دکتر مهدی هدایتی. 1397شهریور

بر  Cسازی حاد ویتامین  ، آقای مسعود مبانی با عنوان تاثیر چهار هفته مکملکارشناسی ارشد مشاوره پایان نامه .91

یرورزشکار، دانشگاه علوم تحقیقات دانشگاه آزاد ، متعاقب یک جلسه فعالیت برونگرا در مردان غ مارکرهای استرس اکسیداتیو

 دکتر مهدی هدایتی.. 1397مرداد 

بررسی اثر لیپو پلی ساکارید استخراج  میکروبیولوژی، خانم شبنم حیدرزاده با عنوان کارشناسی ارشد مشاوره پایان نامه .32

شده در پوست موش، دانشگاه علوم تحقیقات در زخم تجربی ایجاد   NOو COX-2 ،H2O2شده از سالمونال انتریکا بر فعالیت 

 دکتر مهدی هدایتی.. 1397دانشگاه آزاد تهران، خرداد 

مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی آقای محسن شعبانی با عنوان پاسخ عوامل نوروتروفیک مغزی به یک  .39

 دکتر مهدی هدایتی.، 1391جلسه فعالیت های مقاومتی در سالمندان، دانشگاه شهید بهشتی، زمستان 

مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی آقای میثم غالمعلی با عنوان تاثیر یک جلسه فعالیت  .33

 دکتر مهدی هدایتی. ، 1391مقاوتی بر میزان پروتئین مایواستاتین پالسما در افراد مسن، دانشگاه شهید بهشتی، تابستان 



کارشناسی ارشد بیوشیمی، خانم سیده عادله رضوی، با عنوان طراحی روش رنگ سنجی ساده و راهنمایی پایان نامه  .33

دکتر مهدی ، 1391، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران،  مرداد ماه EDTAمستقیم برای تعیین کلسیم در پالسمای حاوی 

 هدایتی.

رضا ناظم با عنوان بررسی سطح سرمی آدیپونکتین بافت  مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد  بیوشیمی بالینی آقای محمد .35

دکتر مهدی ، 1391چربی با عملکرد تیردئید در بیماران کم کار تیروئید و پرکار تیروئید،  دانشگاه شهید بهشتی، شهریور ماه 

 هدایتی.

ثیر یک جلسه فعالیت مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی خانم سمانه کنشلو با عنوان تا .34

مقاومتی فزاینده بر میزان پروتئین اینتگرین و وینکولین در عضله کند و تند تنش موش های نر ویستار، دانشگاه شهید بهشتی، 

 دکتر مهدی هدایتی.، 1391شهریور ماه 

عملکرد تیروئید با سطح مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی آقای سید علی امامی با عنوان بررسی ارتباط  .32

دکتر ، 1391سرمی هورمون پپتیدی ابستاتین در بیماران هیپوتیروئیدیسم و هیپرتیروئیدیسم، دانشگاه شهید بهشتی، شهریور ماه 

 مهدی هدایتی.

و  TNF-αراهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی، خانم مریم عمادی فشتمی با عنوان بررسی سطح سرمی  .37

، 1391، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران، (PCOS)در زنان ایرانی مبتال به  سندرم تخمدان پلی کیستیک  آدیپونکتین

 دکتر مهدی هدایتی.

راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی، خانم فاطمه هاشمی با عنوان بررسی ارتباط آدیپسین، هورمون بافت  .32

 دکتر مهدی هدایتی.، 1391، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، (PCOS)چربی، با سندرم تخمدان پلی کیستیک 

بیوشیمی  خانم نغمه سعادتی با عنوان بررسی ارتباط امنتین، هورمون بافت چربی،   راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد .31

 مهدی هدایتی. دکتر، 1391، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران، (PCOS)با سندرم تخمدان پلی کیستیک 

، هورمون Chemerinراهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی خانم سپیده حقیقی پوده با عنوان بررسی ارتباط  .32

 دکتر مهدی هدایتی.، 1391، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران، (PCOS)بافت چربی، با سندرم تخمدان پلی کیستیک 



... با عنوان مقایسه تمرینات استقامتی و ترکیبی بر واسپین، کمرین، ویسفاتین  مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد .39

 1391دکتر مهدی هدایتی.، 1391پالسمایی و حساسیت انسولینی در دختران دارای اضافه وزن. دانشگاه...، ... ماه 

هفته ای بر وزن، دریافت غذا،  مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد ... با عنوان تاثیر دو شیوه تمرین استقامتی دوازده .33

 دکتر مهدی هدایتی.، 1391پالسمایی رت های نر چاق. دانشگاه...، ... ماه  PYY3-36گرلین آسیل دار و 

، کورتیزول، BDNFمشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد ... با عنوان تاثیر دو نوع برنامه تمرینی مقاومتی و استقامتی بر  .33

IGF-1  وIGFBP-3 دکتر مهدی هدایتی.، 1391وش های صحرایی ویستار نر جوان. دانشگاه...، ... ماه سرم در م 

مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی خانم الدن انصاری با عنوان اثر یک وهله فعالیت بی هوازی همراه  .35

دکتر  ،1390کا، دانشگاه الزهرا، اسفند ماه با مصرف مکمل زنجبیل بر تغییرات سطوح آنزیمی گزانتین اکسیداز در زنان کاراته 

 .مهدی هدایتی

مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی آقای محمد علی رستمی با عنوان پاسخ حاد سطح گرلین  .34

سالم، دانشگاه  تام پالسما به یک جلسه تمرین مقاومتی دایره ای در دو حالت ناشتایی و تغذیه پرکربوهیدرات در مردان جوان

 .دکتر مهدی هدایتی ،1390بیرجند، آبان ماه 

مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی خانم مریم جعفرزاده دهنوی با عنوان تعیین اثر هشت هفته تمرین  .31

اه الزهرا، مهر ماه ، گلوکز، انسولین و مقاومت به انسولین در زنان چاق، دانشگ(NGAL) 7تناوبی هوازی یر سطح لیپوکالین 

 .دکتر مهدی هدایتی ،1390

مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی خانم زینب عسکری با عنوان اثر یک دوره تمرین ایستگاهی  .32

 .دکتر مهدی هدایتی ،1390منتخب بر برخی شاخص های ضد اکسایشی گلبولهای سفید در زنان، دانشگاه الزهرا، مهر ماه 

ایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی آقای یادگار فهیمی با عنوان پاسخ حاد گرلین آسیل دار مشاوره پ .38

پالسما به یک جلسه تمرین مقاومتی دایره ای در دو حالت ناشتایی و تغذیه پرکربوهیدرات در مردان جوان سالم، دانشگاه 

 .دکتر مهدی هدایتی ،1390بیرجند، شهریور ماه 



ه پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی خانم زینب حسین زاده با عنوان تاثیر تمرین استقامتی و مشاور .39

دکتر مهدی  ،1390بر سطح آدیپونکتین و شاخص مقاومت انسولین، دانشگاه شهید بهشتی، شهریور ماه  Eمصرف ویتامین 

 .هدایتی

ورزشی خانم زهرا جمشیدی خضرلو با عنوان پاسخ ویسفاتین و شاخص مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی  .50

 .دکتر مهدی هدایتی ،1390مقاومت انسولین به پروتکل های مختلف فعالیت مقاومتی، دانشگاه شهید بهشتی، شهریور ماه 

مرینات مقاومتی مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی خانم شیال نایبی فر با عنوان تاثیر ت .51

 .دکتر مهدی هدایتی ،1390هوازی بر شاخص های التهاب عروق در زنان دارای اضافه وزن، دانشگاه بیرجند، تابستان 

مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی محض خانم مینا شجاعی با عنوان بررسی سطح آنزیم لسیتین: کلسترول  .57

مراجعه کننده به در مانگاه بیمارستان امام خمینی )ره( تهران و مقایسه با گروه کنترل،  7اسیل ترانسفراز در بیماران دیابتی نوع 

 .دکتر مهدی هدایتی ،1390دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران، 

راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی خانم مهسا فرازنده مهر با عنوان بررسی ارتباط هورمون ویسفاتین با  .53

الت عملکرد تیروئید در بین بیماران مبتال به پرکاری و کم کاری تیروئید در انسان، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات اختال

 .دکتر مهدی هدایتی ،1390تهران، 

راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی خانم شکوفه رزقی بارز با عنوان سطح سرمی هورمون تیروکسین،  .55

 ،1390در سرطان مدوالری تیروئید مبتالیان ایرانی، دانشگاه آزاد،  RETپروتوانکوژن  10رایج اگزون  جهش 2تیروتروپین و 

 .دکتر مهدی هدایتی

مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد میکروبیولوژی خانم اکرم ملک پور با عنوان تاثیر لیپوپلی ساکارید استخراج شده از  .54

تولید گونه فعال اکسیژن و ظرفیت ضد اکسایشی تام در سلولهای فیبروبالست اولیه، باکتری سالمونال اینتریندیس بر میزان 

 .دکتر مهدی هدایتی ،1390دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران،

و میزان فعالیت  P/Qکانال کلسیمی پیش سیناپسی نوع  A1-هفته تمرین استقامتی و مقاومتی بر میزان پروتئین الفا 8اثر  .51

 در عضالت تند و کند موشهای صحرایی 17Aاستراز نوع  استیل کولین



 IL-6و  CRPمشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش خانم زهره دادی با عنوان پاسخ سطوح استراحتی  .52

 .ایتیدکتر مهدی هد ،1390پالسمایی به یک وهله فعالیت صبحگاهی و عصرگاهی در زنان جوان سالم، دانشگاه بیرجند، ... ماه 

راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی خانم ساناز شعبانی با عنوان بررسی ارتباط هورمون رزیستین با اختالالت  .58

 .دکتر مهدی هدایتی ،1390عملکرد تیرویید در بین بیماران مبتال به پرکاری و کم کاری تیرویید در انسان، دانشگاه پیام نور، 

اسی ارشد بیوشیمی خانم سارا شیخ االسالمی با عنوان بررسی میزان هورمون تیروکسین و راهنمایی پایان نامه کارشن .59

در افراد مبتال به سرطان مدوالری تیروئید، دانشگاه آزاد  RETپروتوآنکوژن  11جهش رایج اگزون  4تیروتروپین ذر ارتباط با 

 .دکتر مهدی هدایتی ،1390واحد علوم تحقیقات تهران، 

امه کارشناسی ارشد میکروبیولوژی خانم گلنار رحیم زاده با عنوان بررسی اثر ضد میکروبی کفیر بر مشاوره پایان ن .42

، in vivoو ترمیم زخم سوخته در شرایط  in vitroپسودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیماران دچار سوختگی در شرایط 

 .یدکتر مهدی هدایت ،1390دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران، 

 

 

 

 



 طرح های پژوهشی مصوب خاتمه یافته:

بررسی ارتباط متابولیسم متی متازول با پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی، مضاعف شدگی و حذف ژن  .1

CYP2D6 ،دکتر فریدون عزیزی، مرجان ظریف  مجریان : دکتر مهدی هدایتی،  در بیماران مبتال به هیپرتیروئیدی

 کد طرح: ندارد. ،  1397یگانه،  سارا شیخ االسالمی، تاریخ تصویب:  یگانه، همکاران: مروارید ظریف

، در بیماران مبتال به سرطان مدوالری تیروئید در جمعیت ایران RETپروموتر ژن  7و1بررسی جهشهای اگزون  .7

مه ،  مرجان ظریف یگانه، همکاران: سارا شیخ االسالمی، حسنا حسان منش )پایان نامجریان: دکتر مهدی هدایتی

 کد طرح: ندارد.،  1397کارشناسی ارشد(، الله حقوقی راد، تاریخ تصویب: 

 در بیماران مبتال به سرطان مدوالری تیروئید در جمعیت ایران، RETپروموتر ژن  18و12بررسی جهشهای اگزون  .3

یان نامه )پا،  مرجان ظریف یگانه، همکاران: سارا شیخ االسالمی، سمیرا کبیری مجریان: دکتر مهدی هدایتی

 کد طرح: ندارد.،  1397تاریخ تصویب: (، کارشناسی ارشد

، در بیماران مبتال به سرطان مدوالری تیروئید در جمعیت ایران RETپروموتر ژن  19بررسی جهش اگزون  .5

قدکساز  گالب مرجان ظریف یگانه، همکاران طرح: سارا شیخ االسالمی، هدی مجریان: دکتر مهدی هدایتی، 

 کد طرح: ندارد.،  1397کارشناسی ارشد(، تاریخ تصویب:  )پایان نامه

(  توان تام HNE,F2-isoprostan-4بررسی اثر مکمل ترانس رزوراترول بر شاخص های پراکسیداسیون لیپیدی ) .4

( موشهای ویستار حین تمرین تا سرحد وامانده روی  CAT,Gpx, SODو آنزیماتیک ) TACآنتی اکسیدانی 

مسعود نصیری، همکاران: معصومه حسنی، گلشن امیرشکاری، تاریخ ،  تر مهدی هدایتی: دکانمجریتریدمیل، 

 .542کد طرح: ، 1397تصویب: 

مجریان : دکتر مهدی ، 1مبتال به سندرم نئوپالژی متعدد اندوکرین نوع یک خانواده در   meninبررسی جهش ژن  .1

،  1397تاریخ تصویب: تر معصومه خیراندیش، ، دکتر علی اصغر قاضی، همکاران: مرجان ظریف یگانه، دکهدایتی

 کد طرح: ندارد.



ژن پراکسیداز  14اگزون  T2624/C، 17اگزون  T2229/G، 11اگزون  A1936/Gبررسی پلی مورفیسم های  .7

کد ، 1397تاریخ تصویب:  ،مجری: دکتر  مهدی هدایتی، تیروئیدی و تیتر آنتی بادی ضد پراکسیداز تیروئیدی

 .750طرح:

ژن پراکسیداز  8اگزون  G1277/Cو  2اگزون  G853/T، 5اگزون  G292/Cتباط پلی مورفیسم های بررسی ار .8

کد ، 1397، تاریخ تصویب: مجری : دکتر  مهدی هدایتی، "تیروئیدی و تیتر آنتی بادی ضد پراکسیداز تیروئیدی

 .752طرح: 

راکسیداز تیروئیدی و تیتر آنتی ژن پ 17و  8اگزون های  Rs2280132و  Rs732609بررسی پلی مورفیسم های " .9

 .733کد طرح: ، 1397، تاریخ تصویب: مجری : دکتر  مهدی هدایتیبادی ضد پراکسیداز تیروئیدی، 

بررسی مقایسه ای غلظت سرمی رزیستین، کمرین، انسولین و قند خون ناشتا در افراد چاق مبتال  و غیر مبتال به  .10

، 1397، دکتر فهیمه رمضانی تهرانی، تاریخ تصویب: مهدی هدایتی مجریان : دکترسندروم تخمدان پلی کیستیک، 

 .559کد طرح: 

بررسی مقایسه ای غلظت سرمی آدیپونکتین، لپتین، ویسفاتین و امنتین در افراد چاق مبتال و غیر مبتال به سندرم  .11

کد طرح: ، 1397یب: ، دکتر فهیمه رمضانی تهرانی، تاریخ تصومجریان : دکتر مهدی هدایتی تخمدان پلی کیستیک،

540. 

بررسی تاثیر رژیم غذایی پرپروتئین بر روی اجزای تشکیل دهنده سندرم متابولیک، مقاومت به انسولین و شاخص  .17

های التهابی در زنان مبتال به سندرم پلی کیستیک تخمدان، مجریان: دکتر میرمیران ،دکتر رمضانی تهرانی، سمیه 

دکتر فریدون عزیزی، دکتر یدا... محرابی، خانم عزیز پور،  ،مهدی هدایتی دکتر: همکار اصلیحسین پور نیازی، 

 .585کد طرح: ، 1397عارفه فالح، تاریخ تصویب: 

مجری: دکتر  مهدی هدایتی، در جمعیت مطالعه قند و لیپید تهران،  LCATبررسی ارتباط تغییرات توالی اگزون ژن  .13

، 1391ات دانشپور، محسن ناصری ) تز دکتری(،  تاریخ تصویب: همکاران: دکتر فریدون عزیزی، دکتر مریم الساد

 .383کد طرح: 



مجری: دکتر در جمعیت مطالعه قند و لیپید تهران، ،  HDLو  LCATبررسی ارتباط تغییرات توالی پروموتر ژن  .15

، تاریخ مهدی هدایتی، همکاران: دکتر فریدون عزیزی، دکتر مریم السادات دانشپور، محسن ناصری ) تز دکتری(

 .385کد طرح: ، 1391تصویب: 

مجری طرح : دکتر  مهدی در جمعیت مطالعه قند و لیپید تهران،  LCATبررسی ارتباط تغییرات توالی پروموتر ژن  .14

هدایتی، همکاران: دکتر فریدون عزیزی، دکتر مریم السادات دانشپور، محسن ناصری ) تز دکتری(، تاریخ تصویب: 

 .384کد طرح: ، 1391

در جمعیت مطالعه قند ولیپید  HDLبا سطح باالی  APOA1سی ارتباط واریانت های حاصل از تعیین ژن برر .11

همکاران: دکتر مریم السادات دانشپور، فاطمه بندریان) ، دکتر فریدون عزیزی دکتر  مهدی هدایتی، مجریان :تهران، 

 .380کد طرح: ، 1391تز دکتری(، تاریخ تصویب: 

در جمعیت مطالعه قند ولیپید  HDLبا سطح پائین   APOA1ت های حاصل از تعیین ژن بررسی ارتباط واریان .12

دکتر فریدون عزیزی، همکاران: دکتر مریم السادات دانشپور، فاطمه بندریان)  مجریان : دکتر مهدی هدایتی،،  تهران

 .329کد طرح: ، 1391تز دکتری(، تاریخ تصویب: 

در جمعیت مطالعه قند ولیپید  HDLبا سطح باالی  APOA2عیین ژن بررسی ارتباط واریانت های حاصل از ت .18

دکتر فریدون عزیزی، همکاران: دکتر مریم السادات دانشپور، فاطمه  مجریان : دکتر مهدی هدایتی،،  تهران، 

 .381کد طرح: ، 1391بندریان) تز دکتری(، تاریخ تصویب: 

در جمعیت مطالعه قند ولیپید  HDLبا سطح پائین   APOA2بررسی ارتباط واریانت های حاصل از تعیین ژن  .19

دکتر فریدون عزیزی، همکاران: دکتر مریم السادات دانشپور، فاطمه  مجریان : دکتر مهدی هدایتی،،  تهران، 

 .387کد طرح:  ،1391بندریان) تز دکتری(، تاریخ تصویب: 



دارای  7ی در بیماران مبتال به دیابت نوع بررسی اثر مصرف جوانه عدس بر استرس اکسیداتیو و شاخص های التهاب .70

کد طرح: ،   1391، تاریخ تصویب: همکار اصلی: دکتر مهدی هدایتیمجری : دکتر میرمیران، اضافه وزن و چاقی،  

581 

 



 

 :NCBIژن در اختراع و ثبت  ثبت

-81235، شماره ثبت دایتیدکتر مهدی هابداع فرایند مستقیم اندازه گیری مالون دی آلدهید در نمونه سرم انسانی،  (1

74/10/1397 

 14، اگزون (Pubmed:NCBI)در معتبرترین بانک ژنی جهان RET Proto Oncogenثبت موتاسیون جدید  (2

  1397، در خرداد (R886G)881کدون  RETپروتوآنکوژن 

3) The CGG886CAG, R886Q mutation has been found in exon 15 of RET proto oncogene, in 2 

members of a family affected with Medullary Thyroid Cancer. 

، شماره ثبت: دکتر مهدی هدایتیابداع پایدارکننده محلول تترا متیل بنزیدین به عنوان سوبسترای آنزیم پروکسیداز،  (4

22343-02/08/1391 

 

 



 کتب تالیفی: 

، 928-100-9389-31-4: میدان چی، شابک: ، مرضیه معینی فرد، انتشاراتدکتر مهدی هدایتیکنترل متابولیسم،   (1

 .1397، 3757113شماره کتابخانه ملی: 

-54-5، مرضیه معینی فرد، انتشارات: سیرنگ، شابک: دکتر مهدی هدایتیراهنمای بررسی آزمایشگاهی دیابت شیرین،  (7

 .1391،  زمستان 3015784، شماره کتابخانه ملی: 1947-915-928

اپزشکی، مهرزاد جعفر زاده، با همکاری مجید خلیل زاده خویی و بهنام اسدی فر، زیر نظر بیوشیمی برای دانشجویان پیر (3

 .1391، 7922425، شماره کتابخانه ملی: 9281004123338دکتر مهدی هدایتی،انتشارات پیوند مهر، شابک: 

 

 

 

 

 



 : و کارگاه ها کنگره

کنگره پیشگیری و درمان و کنگره(، برنامه شرکت در برنامه های حضوری آموزش مداوم جامعه پزشکی )همایش  (1

دکتر مهدی ، 1395دی ماه  14، پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، چاقی

 امتیاز( 4. )هدایتی

) پیشرفته(، SPSS روشهای تجزیه و تحلیل داده های آماری با استفاده از نرم افزارشرکت در دوره آموزشی  (3

 دکتر مهدی هدایتی.ساعت( ،  9، ) 95وهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران، دی ماه پژ

ایراد سخنرانی در برنامه های حضوری آموزش مداوم جامعه پزشکی )همایش و کنگره(، برنامه همایش ساالنه  (3

دکتر مهدی ، 1395آذر ماه  1لغایت  5آسیب شناسی و طب آزمایشگاه، انجمن علمی آسیب شناسی ایران، تهران، 

 امتیاز( 4. )هدایتی

شرکت در برنامه های حضوری آموزش مداوم جامعه پزشکی )همایش و کنگره(، برنامه همایش ساالنه آسیب  (5

. دکتر مهدی هدایتی، 1395آذر ماه  1لغایت  5شناسی و طب آزمایشگاه، انجمن علمی آسیب شناسی ایران، تهران، 

 امتیاز( 12)

 8، ) 95اصول و روش تحقیق، پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران، آذر ماه   شرکت در دوره آموزشی (4

 دکتر مهدی هدایتی.ساعت( ، 

6) Hoda Golab Ghadaksaz, Laleh Hoghooghi Rad, Marjan Zarif Yeghaneh,Sara Sheikholeslami, 

Mehdi Hedayati, Serum nitric oxide in medullary thyroid carcinoma patients: a diagnostic or 

confirmatory marker?  1st International and 22nd Congress of Physiology and Pharmacology 

will be held on September 7-11, 2015 in Kashan University of Medical Sciences. 

دد درون ریز و متابولیسم، تدریس مبانی تئوری و عملی در کارگاه سنجش ید در ادرار، پژوهشکده علوم غ (2

 دکتر مهدی هدایتی.، 1395خرداد ماه  74دانشگاه علوم پزرشکی شهید بهشتی، 

a.  شرکت در برنامه های حضوری آموزش مداوم جامعه پزشکی )همایش و کنگره(، برنامه کنگره بین

الملی ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران، انجمن علمی دکترای علوم 



آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران، تهران، 7 لغایت 4 اردیبهشت ماه 1395، دکتر مهدی هدایتی. 

امتیاز( 70)  

تدریس مبانی تئوری و عملی در کارگاه سنجش ید در ادرار، پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم،  (8

 دکتر مهدی هدایتی.، 1393آذر ماه  75و 73دانشگاه علوم پزرشکی شهید بهشتی، 

تدریس مبانی تئوری و عملی در کارگاه سنجش ید در ادرار، پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم،  (9

 دکتر مهدی هدایتی.، 1393آذر ماه  12و 11دانشگاه علوم پزرشکی شهید بهشتی، 

دکتر مهدی هدایتی، دومین همایش ملی سالمت معنوی، فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران،  (10

 (پوستر، )1393شگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، آذرماه دان

شرکت در دومین همایش ملی سالمت معنوی، فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران، دانشگاه علوم  (11

 .دکتر مهدی هدایتی، 1393پزشکی شهید بهشتی، تهران، آذرماه 

12) M. Hedayati, M. Zarif Yeganeh, S. Sheikholeslami, F. Azizi, Mutational spectrum of RET 

Proto-Oncogene in Iranian Patients with Medullary Thyroid Carcinoma, American Society of 

human Genetics 64
th

 Annual Meeting, San Diego, CA, October 18-22, 2014, Poster 

13) Mehdi Hedayati, Marjan Zarif Yeganeh, Sara Sheikholeslami, Jabar Lotfi, Germline 

Mutational Spectrum of RET Proto-Oncogene in Iranian Patients with Medullary Thyroid 

Carcinoma, 10th International Congress of Endocrine Disorders, Tehran, Iran, 22-24 Oct, 2014. 

Oral Presentation 

14) Marjan Zarif Yeganeh, Jabar Lotfi, Sara Sheikholeslami, Mehdi Hedayati, Aberrant DNA 

Methylation Profiles as Biomarker for Diagnosis of Thyroid Cancer Subtypes, 10th International 

Congress of Endocrine Disorders, Tehran, Iran, 22-24 Oct, 2014. Oral Presentation 

15) Ali Emami, Mohammad Reza Nazem, Mehdi Hedayati, Is Association Between Thyroid 

Hormones and Gut Peptides, Ghrelin and Obestatin, Able to Suggest New Regulatory Relation 

Between the HPT Axis and Gut? 10th International Congress of Endocrine Disorders, Tehran, Iran, 

22-24 Oct, 2014. Oral Presentation 

16) Mona Soheilian Khorzoghi, Bita Faam, Abdolreza Chari, Mehran Vosoogh, Anita Khanafari, 

Mehdi Hedayati,  Probiotic Yogurt and its Impact on the Thyroid Hormones and Body Weight in 

Rats, 10th International Congress of Endocrine Disorders, Tehran, Iran, 22-24 Oct, 2014. Poster  

17) Maryam Zarkesh,Shohreh Ehsandar, Maryam Sadat Daneshpour, Mojgan Bandehpour, Suad 

Alfadhli, Fereidoun Azizi, Mehdi Hedayati, Prevalence of Human Adenovirus 36 and Its 



Association with Dyslipidemia in the Tehran Lipid and Glucose Study, 10th International Congress 

of Endocrine Disorders, Tehran, Iran, 22-24 Oct, 2014. Poster 

18) Maryam Zarkesh, Mahdi Taghaddosi, Azita Zadeh-Vakili, Fereidoun Azizi, Mehdi Hedayati, 

Importance of Epigenetic Changes in The Thyroid Cancer Incidence and Their Therapeutic 

Application, 10th International Congress of Endocrine Disorders, Tehran, Iran, 22-24 Oct, 2014. 

Poster 

19) Maryam Zarkesh, Golaleh Asghari, Parisa Amiri, Nima Hosseinzadeh ، Farhad Hosseinpanah, 

Mehdi Hedayati, Arash Ghanbarian, Fereidoun Azizi, Familial Aggregation of Metabolic 

Syndrome Among Tehranian Adults with Different Socio-Behavioral and Reproductive 

Characteristics, 10th International Congress of Endocrine Disorders, Tehran, Iran, 22-24 Oct, 2014. 

Poster 

20) Masoomeh Hedayati, Mohammad Hakami, Farzaneh Hooman, Mehdi Hedayati, The 

Relationship Between Serum Visfatin and Bulimia Nervosa in Overweight Women, 10th 

International Congress of Endocrine Disorders, Tehran, Iran, 22-24 Oct, 2014. Poster 

21) Raziyeh Abooshahab, Parichehr Yaghmaei, Hoda Golab Ghadaksaz, Mehdi Hedayati, 

Circulating Adiponectin Level in Medullary Thyroid Carcinoma, 10th International Congress of 

Endocrine Disorders, Tehran, Iran, 22-24 Oct, 2014. Poster 

22) Narges Karbalaei, Asghar Ghasemi, Mehdi Hedayati, Aliashraf Godini, Functional Defects of 

Insulin Secretion in Pancreatic Islets of Fetal Hypothyroid Rats, 10th International Congress of 

Endocrine Disorders, Tehran, Iran, 22-24 Oct, 2014. Poster 

23) Mohammad Reza Naghii, Mehdi Hedayati, Mahmoud Mofid, Antioxidant Therapy Against 

Oxidative Stress and Androgen Rise in Ethylene Glycol (EG) Induced Nephrolithiasis in Wistar 

Rats, 10th International Congress of Endocrine Disorders, Tehran, Iran, 22-24 Oct, 2014. Poster 

24) Bita Faam, Atieh Amouzegar, Fatemeh Emam, Ahmad Fanaei, Mehdi Hedayati, Fereidoun 

Azizi, Differentiate Thyroid Cancers from Benign Nodules Using Thyroid Hormones and TSH 

Levels in Iranian Population, 10th International Congress of Endocrine Disorders, Tehran, Iran, 22-

24 Oct, 2014. Poster  

25) Hoda Golab Ghadaksaz, Mahmood Dehghani Ashkezari, Laleh Hoghooghi Rad, Marjan Zarif 

Yeganeh, Sara Sheikholeslami, Mehdi Hedayati, Association Study of Mutations in Exon 19 of the 

RET Proto-Oncogene in an Iranian Patients with Medullary Thyroid Carcinoma, 10th International 

Congress of Endocrine Disorders, Tehran, Iran, 22-24 Oct, 2014. Poster 

26) Maryam Shabani, Marjan Afghan, Maryam Zarkesh, Mehdi Hedayati, The Effect of Eight 

Weeks High Intensity Interval and Aerobic Training on PGC-1α Gene Expression in Cardiac 

Muscle of Male Healthy Rats, 10th International Congress of Endocrine Disorders, Tehran, Iran, 22-

24 Oct, 2014. Poster 

27) Firoozeh Hosseini-Esfahani, Maryam Sadat Daneshpour, Parvin Mirmiran, Yadollah Mehrabi, 

Mehdi Hedayati, Fereidoun Azizi,  Dietary Patterns Interact with APOA1/C3 Polymorphisms on 

the Risk of Metabolic Syndrome: Tehran Lipid and Glucose Study, 10th International Congress of 

Endocrine Disorders, Tehran, Iran, 22-24 Oct, 2014. Poster 



28) Shohreh Ehsandar, Maryam Zarkesh, Mehdi Hedayati,  A Review on Genetic and Epigenetic 
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Factors for Thyroid Carcinoma, 10th International Congress of Endocrine Disorders, Tehran, Iran, 
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 بیان بین ارتباط قاسمنیان، بررسی آقاعلی ،هدایتی مهدی کردی، اصغررواسی، محمدرضا لیقربانیان، ع بهلول (35
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 استراحت حالت در پالسما مایواستاتین پروتئین میزان بر جنسیت ، نقشهدایتی مهدی نورشاهی، مریم غالمعلی، میثم (34
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45) SaraSheikholeslami, Marjan Zarif Yeganeh, Fereidoun Azizi, Mehdi Hedayati, RET proto- 

Oncogen hotspot mutational screening among sporadic medullary thyroid carcinoma, First 

International and 13
th

 Iranian Genetics Congress, May 24-26, 2014, Tehran, Iran, Poster  

سالن ، ی هدایتیدکتر مهداخالق در پژوهش های زیستی )جلسه دوم: نسبی گرایی فرهنگی یا ذهنی گرایی؟(،  (51

 سخنرانی، 1393کنفرانس پژوهشکده علوم غدد درون ریز، اردیبهشت ماه 



اثر تعاملی مصرف عصاره بنه و تمرین هوازی  ،مهدی هدایتیمحمود زارع کار، مرضیه ثاقب جو، محسن فواد الدینی،  (52
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، گرلین آسیل دار، انسولین و هورمون رشد در دانش آموزان هدایتی مهدیتوفیقی اصغر، توسلی حسن، حسین پناه فرهاد،  (40
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 پوستر. 1397آذرماه  شهید بهشتی،



، کیمیاگر سید مسعود، بررسی اثر مصرف رژیم محدود از انرژی توام با شیر یا هدایتی مهدیفقیه شیوا، ابدی علی رضا،  (45

چهارمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی ایران، کلسیم بر وضعیت آهن زنان غیر یائسه دارای اضافه وزن یا چاق، 
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بدنی و هورمونهای مرتبط با چاقی، چهارمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 

 پوستر. 1397آذرماه 

، ظریف یگانه مرجان، حقوقی راد الله، شیخ االسالمی سارا، گالب قدکساز هدی، دو شاخص چگالی بدن و هدایتی مهدی (48

اثر وزن، معیار هایی برای پیشگویی خطر بیماریهای قلبی عروقی، چهارمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی ایران، 

 پوستر. 1397دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، آذرماه 
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Lecture, Nov 2013 



63) Mehdi Hedayati, Marjan Zarif Yegane, Sara Sheikholeslami. Pain and Endocrine Evaluation, 4
th

 

Pain International Congress. Mehr 1392. Tehran. Poster 
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 واریانتفریدون عزیزی،  دکتر ی،ناصر محسن دکتر دانشپور، سادات مریم دکتر ،هدایتی مهدی دکتر بندریان، فاطمه دکتر (21
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،  1391هران، اسفند دومین سمینار ملی نقش علوم پایه پزشکی در ارتقاء سالمت، ت دکتر مهدی هدایتی، تغییرات هورمونی،  (27

  .سخنران مدعو

امتیاز، برنامه هورمونها و تومور  3گواهی ایراد سخنرانی در برنامه های حضوری آموزش مداوم جامعه پزشکی، کسب  (88

 .19/08/1391 ،دکتر مهدی هدایتیمارکرها در انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران، 

دکتر مهدی ساعت امتیاز پژوهشی،  10هشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،  شرکت در سیزدهمین جشنواره پژو (89

 .1391، آذر ماه هدایتی

 

 

 

 



 گواهی تدریس:

ماه، هر ماه دو ساعت، طبق برنامه تنظیمی جهت تدریس دانشجویان  17به مدت  1393گواهی تدریس از فروردین 

 .یدکتر مهدی هدایت، 1395ریفرم گروه غدد، اردیبهشت ماه 



 داخلی و پایان نامه ها:  داوری مقاالت

، "فرموالسیون گنادوتروپین جفتی انسان و متابولیتهایش جهت کاهش وزن و تناسب اندام "داوری مورد ادعایی با عنوان .1

 ساعت ( 70) 1395، بهمن ماه دکتر مهدی هدایتی

، دکتر مهدی تغذیه و صنایع غذایی کشور داوری تخصصی گزارش پایانی ارائه شده به معاونت پژوهشی انستیتو تحقیات .7

 ساعت ( 10) 1395، دی ماه هدایتی

بررسی اثر توام رژیم غذایی پرچرب و استرس  "داوری پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی خانم مینا سلیمی با عنوان .3

، دانشکده "دی استرس حاد بر میزان ترشح انسولین از جزایر جداشده پانکراس موش صحرایی در فاز های پواسترس و

  1395، دی ماه دکتر مهدی هدایتیپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 

گلوکان جو بر قند خون، ترکیب بدنی و فشارخون زنان مبتال βتاثیر ترکیبی تمرین هوازی و مصرف  "داوری مقاله با عنوان .5

 ساعت ( 30) 1395، مهرماه دکتر مهدی هدایتی، مجله کومش، "7به دیابت نوع 

تاثیر حاد گرم کردن حس عمقی، ماساژ و کشش پویا بر سطوح فعالیت سرمی کراتین کیناز و الکتات  "داوری مقاله با عنوان .4

، دکتر مهدی هدایتی، مجله کومش، "دهیدروژناز متعاقب یک جلسه تمرین پالیومتریک در ورزشکاران مرد رشته والیبال

 ساعت ( 30) 1395مهرماه 

مقایسه فعالیت ورزشی هوازی و محدودیت کالریک بر سطوح پرپتین و شاخص مقاوت به انسولین  "ه با عنوانداوری مقال .1

 امتیاز ( 1)  1395، شهریور ماه دکتر مهدی هدایتی، مجله غدد درون ریز و متابولیسم، "در زنان چاق کم تحرک

و فشار خون در زنان مسن  17-پالسمایی آپلین هفته فعالیت ورزشی هوازی بر سطوح 17تاثیر  "داوری مقاله با عنوان .2

 امتیاز ( 1)  1395، شهریور ماه دکتر مهدی هدایتی، مجله غدد درون ریز و متابولیسم، "مبتال به پرفشاری

، پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم، دکتر مهدی هدایتی، شهریور ماه " "داوری تز دکتری آقای جالل زمان  با عنوان .8

1395 . 

مقایسه سطح سرمی لپتین مادر در سه ماهه سوم بارداری و بعد از زایمان در دو گروه زایمان واژینال  "وری مقاله با عنواندا .9

 امتیاز ( 1)  1395، خرداد ماه دکتر مهدی هدایتی، مجله غدد درون ریز و متابولیسم، "و سزارین 



، مجله غدد "ر زنان حامله سالم غیر مبتال، مبتنی بر جمعیتتقلید نشانگان اختالالت تیروئیدی د "داوری مقاله با عنوان .10

 1395، اردیبهشت ماه دکتر مهدی هدایتیدرون ریز و متابولیسم، 

مقاومتی  بر نیمرخ لیپیدی و آنزیم های کبدی بیماران مبتال به کبد  -اثر تمرینات ترکیبی هوازی"داوری مقاله با عنوان  .11

 1395،دکتر مهدی هدایتیجله غدد درون ریز و متابولیسم، ، م"چرب غیر الکلی تحت رژیم غذایی

بررسی اثر استرس دوران  "داوری پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی، خانم سهیال مقامی با عنوان .17

شیرخوارگی بر محتویات انسولین و میزان ترشح انسولین از جزایر پانکراس و ارتباط عوامل مذکور با محتوای 

، دانشکده پزشکی، دانشگاه دکتر مهدی هدایتیپوکمپ و حافظه فضایی در موش های صحرایی نر بالغ، انسولین هی

 .1393علوم پزشکی شهید بهشتی، بهمن ماه 

بررسی اثر درمان با نیترات بر  "داوری پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی، خانم سعیده خلیفی با عنوان .13

 30، ) "القا شده بوسیله استرپتوزوتوسین و نیکوتین آمید 7ی مبتال به دیابت نوع تحمل گلوکز در موش های صحرای

، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بهمن ماه دکتر مهدی هدایتیساعت فعالیت آموزشی(، 

1393. 

دکتر مهدی ، "... "انداوری پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی، آقای مرتضی غضنفری ججین با عنو .15

 .1393، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، بهمن ماه هدایتی

تاثیر شدت فعالیت بدنی بر پاسخ برخی آدیپوسایتئکاین و بیو شیمیکال مارکر استخوان در  "داوری مقاله با عنوان .14

 .1393بولیسم ایران، آبان ماه ، مجله غدد درون ریز و متادکتر مهدی هدایتی امتیاز(، 9) ، "زنان جوان چاق

، دانشکده علوم دکتر مهدی هدایتی، "..."داوری )مدعو( تز دکتری بیوشیمی بالینی، آقای میثم مرد سلطانی با عنوان .11

 .1393پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، شهریور ماه 

ت متابولیسم گلوکز ناشی بررسی تغییرا "داوری پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی آقای حمید وصفی با عنوان .12

، دکتر مهدی هدایتی، "از کاربرد توام رژیم پرچرب و استرس حاد شوک الکتریکی در موشهای صحرایی ماده

 .1393دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، شهریور ماه 



رخوارگی بر میزان گلوکز بررسی اثر استرس دوران شی "داوری تز دکتری فیزیولوژی خانم فروزان صادقی با عنوان .18

و ترشح انسولین از جزایر النگرهانس جدا شده در دوران بلوغ پس از القا استرس در موش صحرایی  7ترانسپورتر 

 .1393، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، شهریور ماه دکتر مهدی هدایتی، "نر

بررسی اثرات تجویز خوراکی نیتریت روی ترشح انسولین  "نداوری تز دکتری فیزیولوژی خانم سودا غیبی با عنوا .19

، دکتر مهدی هدایتی، " 7از جزایر النگرهانس پانکراس و مقاومت به انسولین در موشهای صحرایی دیابتی نوع

 .1393دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، شهریور ماه 

بررسی اثر کم کاری تیروئید بر مکانیسم های  "ی با عنوانداوری تز دکتری فیزیولوژی آقای علی اشرف گودین .70

، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی دکتر مهدی هدایتی، "سلولی و مولکولی ترشح انسولین در موش صحرایی

 .1393شهید بهشتی، شهریور ماه 

 ، 1393یسم، مرداد ماه داوری مقاالت ارسالی به دهمین کنگره بین المللی بیماریهای غدد درون ریز و متابول .71

تعیین سطح سرمی رزیستین و  "داوری پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی خانم فاطمه فرشچیان با عنوان .77

 ساعت فعالیت آموزشی(، 32) ، "ویسفاتین در بیماران با تخمدان پلی کیستیک در مقایسه با زنان سالم گروه کنترل

 .1393زشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تیر ماه ، دانشکده پیراپدکتر مهدی هدایتی

مقایسه اثر فعالیت ورزشی تناوبی شدید و پیالتس بر نیمرخ آیریزین سرمی و مقاومت  "داوری مقاله با عنوان .73

، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، خرداد دکتر مهدی هدایتی امتیاز(، 9) ، "انسولینی زنان دارای اضافه وزن

 .1393اه م

مقاومتی بر نیمرخ لیپیدی و آنزیم های کبدی بیماران مبتال به کبد -اثر تمرینات ترکیبی هوازی"داوری مقاله با عنوان .75

، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، دکتر مهدی هدایتی امتیاز(، 9) ، "چرب غیر الکلی تحت رژیم غذایی 

 .1393خرداد ماه 

آندروژنیک بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون و -اثیر مصرف استروئیدهای آنابولیکت "داوری مقاله با عنوان .74

، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، دکتر مهدی هدایتی امتیاز(، 9) ، "قدرت بیشینه ورزشکاران پرورش اندام 

 .1393خرداد ماه 



در  T4, T3ین بر میانگین غلظت پالسمایی بررسی اثر برهم کنش مرکزی گرلین و مورف "داوری مقاله با عنوان .71

 .1393، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، خرداد ماه دکتر مهدی هدایتی امتیاز(، 9) ، "موش صحرایی 

مقایسه تاثیر تمرینات استقامتی پرشدت و مقاومتی بر سطوح آیریزینی و شاخص مقاوت  "داوری مقاله با عنوان .72

، مجله غدد درون ریز و متابولیسم دکتر مهدی هدایتی، "امتیاز(  1نی موثرتر است؟ )انسولین. کدام روش تمری

 .1393ایران، 

تاثیر تمرین مقاوتی دایره ای کوتاه مدت با مکمل سازی زعفران بر پاسخ هورمون های  "داوری مقاله با عنوان .78

 .1393سم ایران، ، مجله غدد درون ریز و متابولیدکتر مهدی هدایتی، "استرادیول و انسولین

تاثیر تمرین هوازی منتخب بر سطوح لپتین سرم، شاخص توده بدن و حداکثر اکسیژن  "داوری مقاله با عنوان .79

 .1393، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، دکتر مهدی هدایتی، "مصرفی مردان چاق

 .1393ابولیسم ایران، ، مجله غدد درون ریز و متدکتر مهدی هدایتی، "  "داوری مقاله با عنوان .30

،دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم  ""داوری تز دکتری علوم تغذیه خانم گلبن سهراب با عنوان .31

 دکتر مهدی هدایتی.. 1397پزشکی شهید بهشتی، بهمن 

بر  DIBeوکمپلکس داوری پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی خانم سعیده فخار زاده با عنوان مطالعه اثرات نان .37

، دانشکده پزشکی دانشگاه STZ-متابولیسم گلوکز . چربی در موش های صحرایی دیابتی شده با رژیم پر چرب

 دکتر مهدی هدایتی.. 1397شعید بهشتی، بهمن 

 .1397انتخاب داور جهت ارزیابی مقاله از سوی فرهنگستان علوم پزشکی، دکتر مهدی هدایتی، دی ماه  .33

 1397ساعت(، دکتر مهدی هدایتی، آبان ماه  70ت مجله علوم پزشکی زاهدان )داوری علمی مقاال .35

 "دی اکسیژناز در تعدیل ایمنی سلولهای بنیادی مزانشیمی اندومتر 3و 7نقش احتمالی ایندول آمین  "داوری مقاله .34

 .1397، مجله دیابت و لیپید ایران، دکتر مهدی هدایتی، مرداد ماه 97-4-810کد 

تمرین ورزشی ترکیبی بر سطوح سرمی رزیستین و شاخص های گلیسمی در زنان یائسه چاق  17اثر  "داوری مقاله .31

 .1397، مجله دیابت و لیپید ایران، دکتر مهدی هدایتی، مرداد ماه  97-3-297کد   "7مبتال به دیابت نوع 



وکز خون ناشتا در موش بررسی اثر رژیم گرسنگی یک روز در میان بر وزن، غذای دریافتی و گل "داوری مقاله .32

 1397امتیاز(. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران. دکتر مهدی هدایتی، خرداد ماه  14/0ساعت ) 14 "صحرایی

، مجله غدد درون ریز و "مروری بر مدل های پرکاری تیروییدی در موش  و موش صحرایی "داوری مقاله  .38

 1397متابولیسم ایران. دکتر مهدی هدایتی، 

، مجله غدد "در ژن واسپین با اضافه وزن و چاقی در زنان ایرانی rs2236242ارتباط پلی مورفیسم  "ی مقاله داور .39

 1397درون ریز و متابولیسم ایران. دکتر مهدی هدایتی، 

با چاقی و فنوتیپ های مرتبط با آن در  LXRβ ژن  rs17373080بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم "داوری مقاله  .50
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مطالعه بررسی رژیم غذایی پرچرب ) چربی داخل شکم گاو( بر  "رضیه نعمتی داوری پایان نامه کارشناسی ارشد خانم م .53

در موشهای صحرایی نر در   (in vivo)و فاکتورهای متابولیک  (in vitro)ترشح انسولین از جزایر النگرهانس جداشده 

 .1391،  بهمن ماه دکتر مهدی هدایتیحضور استرس مزمن شوک الکتریکی، 
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 :کسب جوایز و افتخارات علمی

. SCOPUSو  ISI عمل آمده در پایگاه  بر اساس بررسی های به 1394در سال  ابن سینادریافت جایزه  .1

 دکتر مهدی هدایتی

در شانزدهمین جشنواره  scopusبار به مقاالت چاپ شده در پایگاه  1000تقدیر بابت استناد بیش از  .7

 .دکتر مهدی هدایتی، 1395پژوهشی ابوریحان بیرونی، دی ماه 

شنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی، دی در پانزدهمین ج 18معادل  H-indexتقدیر بابت عضو هیئت علمی با  .3

 .دکتر مهدی هدایتی، 1393ماه 

 معرفی دانشیار هیئت علمی پژوهشکده به استناد موارد ذیل جهت پذیرش دانشجو در مقطع پسا دکتری: .1

  کسبH-index  بنابر ثبت پایگاه استنادی  18معادل Scopus 

  1397و  1391هان اسالم در سال های دانشمند برتر پایگاه استنادی ج 10قرار داشتن در لیست. 

 کسب رتبه نخست پژوهشگران در هفت جشنواره پژوهشی 

  مقاله ثبت شده در پایگاه  734بیش ازPubMed 

، دی ماه دکتر مهدی هدایتیو باالتر.  14معادل  H- indexجزو فهرست اعضا هیات علمی دانشگاه دارای  .5

1397. 

 .1397هاردهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه در سال پژوهشگر منتخب هیات علمی دانشگاه در چ .4

 .1397، آذر ماه دکتر مهدی هدایتی، (ISC)دانشمند برتر )رتبه هفتم(  طبق پایگاه استنادی علوم جهان اسالم  .1



 عضویت در کمیته های علمی:امتیازها و عناوین و 

بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم، دهمین کنگره بین المللی  گرداننده جلسه ارائه شفاهی مقاالت منتخب در .1

دکتر مهدی ، 1393پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، مهر ماه 

 .  هدایتی

داوری مقاالت ارسالی به دهمین کنگره بین المللی بیماریهای غدد درون ریز و عضویت در کمیته علمی و  .7

، 1393شکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، مرداد ماه متابولیسم، پژوه

 .  دکتر مهدی هدایتی

ابالغ حکم عضو هیات علمی تمام وقت پژوهشی مرکز تحقیقات پیشگیری و درمان چاقی، دکتر مهدی هدایتی،  .3

 .1397بهمن ماه 

ی مرکز تحقیقات پیشگیری و درمان چاقی، دکتر مهدی هدایتی، ابالغ حکم عضو هیات علمی تمام وقت پژوهش .5

 .1397دی ماه 

دکتر مهدی ساعت فعالیت داوری علمی مقاالت،  70همکاری با مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، گواهی  .4

  1397دی ماه  هدایتی،

 & international Jurnal of Endocrinologyمجله انگلیسی  (Associated Editor)سمت دستیار سردبیر  .1

Metabolism  و مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، در موضوعات آزمایشات پایه. دکتر مهدی هدایتی، دی ماه

1397 

) روش های افقی برای تعیین بیومارکرهای مولکولی  ISIRI/TC343/SC16ابالغ حکم رییس کمیته فنی فرعی  .2

 1397آبان ماه  سال، سازمان ملی استاندارد ایران، 3به مدت 

 دکتر مهدی هدایتی، ساعت، بنیاد آموزش مجازی ایرانیان )باما(، 80دوره آموزشی آمادگی آزمون تافل به مدت  .8

 . 1397مهرماه 

ابالغ حکم عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سلولی مولکولی وابسته به پژوهشکده علوم غدد درون ریز و  .9

 .1397، شهریور دکتر مهدی هدایتیتی، متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهش



دکتر مهدی ارتقاء دانشیاری پژهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،  .10

 .1397، خرداد هدایتی

،خرداد  دکتر مهدی هدایتیعضویت در کمیته علمی چهارمین کنگره سراسری پیشگیری و درمان چاقی در ایران،  .11

 .1397ماه 

 

  ISCتوسط 1391اسفد ماه  دکتر مهدی هدایتی ،چهارمین دانشمند پراستناد جهان اسالم .17

دکتر مهدی ،  Web of Knowledgeجزء فهرست یکصد دانشمند برتر در حوزه پژوهشی کمبود ید بر اساس سایت  .13

 .1391، پاییز هدایتی

 

، دی ماه دکتر مهدی هدایتییسم، حکم مدیریت آزمایشگاه پژوهشی پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابول .15

1391. 

 .1391، آبان  ماه دکتر مهدی هدایتیپزشکی مولکولی،  PhDبرگزاری امتحان جامع دانشجویان  .14

ساعت، آزمایشگاه مرکز تحقیقات  75گواهی تدریس کارگاه آموزشی تئوری و عملی اندازه گیری ید ادرار، به مدت  .11

 .1391مهر ماه  19-71 ،دکتر مهدی هدایتیپزشکی شهید بهشتی،  غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم

حکم ریاست مرکز تحقیقات سلولی مولکولی پژهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید  .12

 .1391، خرداد دکتر مهدی هدایتیبهشتی، 

 


