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 -2عنوان طرح تحقيقاتي
درسميت حاد با سيس پالتين در موش صحرايي  TNFaبررسي اثر چاي سبز بر
مجري  /مجريان :نيلوفر عميدي ،
رديف
2

دکتر اکرم رنجبر (استاد راهنما)

گروه مخاطب
صنايع داروسازي

پيام پژوهش
شناخت خواص بيشتر ترکيبات گياهي و داروها

**********************
 -1عنوان طرح تحقيقاتي
بر روي عوامل پاتوژن باکتريايي دخيل در عفونت هاي ادراري بررسي اثر ضد ميکروبي گياه خوشاريزه
مجري  /مجريان  :سجاد دکامين
رديف
2

دکتر شيرين مرادخاني (استاد راهنما)

گروه مخاطب
صنايع داروسازي

پيام پژوهش
آشنايي با خواص گياهان جهت تهيه دارو

********************
-9عنوان طرح تحقيقاتي
تهيه و بهينه سازي نانوذرات کالژن و عسل براي درمان زخم و التهاب پوست به صورت برون تني و مطالعه روي موش
مجري  /مجريان  :نرگس شکري
رديف
2

گروه مخاطب
مراکز توليدي صنعتي دارو

پيام پژوهش
براي افزايش تاثير داروهاي درماني پوستي بخصوص داروهاي التيام دهنده و
بهبود دهنده زخم هاي پوستي ،بسيار موثرتر و در نتيجه مقرون به صرفه تر است که
اين داروها بصورت نانوذراتي ساخته شوند که ويژگي ها ي مناسب استفاده پوستي
را دارند و ويژگي هاي الزم جهت افزايش اثرات درماني پوستي اين داروها را
دارند .

**********************
 -4عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي اثر آنتي اکسيدان سنتتيک تمپول بر گلوکز و پروفايل ليپيدي سرم در موشهاي سالم و ديابتي
مجري  /مجريان  :دکتر سيامک شهيدي
رديف
2

گروه مخاطب
شرکتهاي دارويي

پيام پژوهش
تمپول سبب بهبود ديس ليپيدمي و گلوکز خون در ديابت مي گردد

*********************
 -5عنوان طرح تحقيقاتي

بررس ي اثر تمپول بر نفروپاتي ديابتي در موش صحرا يي نر
مجري  /مجريان  :دکتر فرهاد خوشجو (مجري)
رديف
2

گروه مخاطب
صنايع داروسازي

پيام پژوهش
استفاده از اين گونه مواد در سنتز داروها

**********************
 -6عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي راهکارهاي پيشگيري از خطاهاي دارويي در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي
همدان در سال 2939

مجري  /مجريان  :معصومه صيدي
رديف
1

گروه مخاطب

پيام پژوهش

وپزشکان و پرستاران

اصول صحيح دارو دادن :بيمار درست،داروي درست ،روش درست ،زمان

داروسازان

درست،دوز درست را مالک در داروماني قرار دهند

**********************

