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 -2عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي مقا ي سه ا ي آنزيم هاي آنتي اکسيداني د ر افراد مبتال به سندرم متابوليک و افراد سالم و ارتباط
آنها با وضعيت استرس اکسيداتيو

مجري  /مجريان  :مهدی حاتمی
رديف

1

پيام پژوهش

گروه مخاطب

مطالعه تأثیر مواد مختلف غذائی از جمله گیاهان دارویی بر بهبود وضعیت استرس
اکسیداتیو

پژوهشگران

**********************
 -1عنوان طرح تحقيقاتي

سنتز نانو کمربند ژئوتيت و بررسي کارايي آن در احيائ فتوکاتاليستي کروم شش ظرفيتي
از محيط هاي آبي :مطالعه سينتيکي
مجري  /مجريان :دکتر محمد رضا سمرقندی و مهندس مهدی شیرزاد سیبنی
رديف

1

پيام پژوهش

گروه مخاطب

قابلیت استفاده از نانو ذره تولیدی در حذف فلزات سنگین

محققین علوم محیط زیست

**********************
 -9عنوان طرح تحقيقاتي

جداسازي و شناسايي با کتريهاي گوگردخوار از لجن تصفيهخانه فاضالب پااليشگاه نفت تهران
مجري  /مجريان  :رضا شكوهی  ،محمد يوسف علیخانی
رديف

1

گروه مخاطب

محققین ،کارشناسان و دانشجویان
رشتههای بیوتكنولوژی ،
میكروبیولوژی ،مهندسی بهداشت
محیط ،محیط زیست ،صنعت آب و
فاضالب و نظایر اینها

پيام پژوهش

 -1شناخت و معرفی میكروارگانیزمهای تجزیه کننده گوگرد در حضور ترکیبات
نفتی نظیر پاالیشگاه های نفت و منابع آب و خاك آلوده به مواد نفتی
 -2آشنایی بیشتر با روشهای جداسازی و شناسایی اینگونه باکتریها

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

بر روي عوامل پاتوژن باکتريايي دخيل در عفونت هاي ادراري بررسي اثر ضد ميکروبي گياه خوشاريزه
مجري  /مجريان  :سجاد دکامین
رديف

1

دکتر شیرين مرادخانی (استاد راهنما)

گروه مخاطب

محققین و مراکزدرمانی

پيام پژوهش

آشنایی با خواص گیاهان جهت تهیه دارو وشناسایی ترکیبات موثر

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

بررسي اثر تزريق اورکسين( )Aدر هسته رافه پشتي بر روي تنظيم پيامهاي حس درد و بي دردي
مرفين در رتهاي نر
مجري  /مجريان  :ندا رحیمیان  /نازنین فالح
رديف

1

گروه مخاطب

محقیقین نوروساینس

پيام پژوهش

انجام تحقیقات گسترده تر در زمینه ی تاثیر اورکسین بر درد ،می تواند راهی برای ساخت
داروی جدید  analgesicباشد
**********************

-6عنوان طرح تحقيقاتي
درسميت حاد با سيس پالتين در موش صحرايي  TNFaبررسي اثر چاي سبز بر

مجري  /مجريان :نیلوفر عمیدی ،
رديف

2

گروه مخاطب

محققین و مراکزدرمانی

دکتر اکرم رنجبر (استاد راهنما)

پيام پژوهش

شناخت خواص بیشتر ترکیبات گیاهی و داروها
*********************

 -7عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي تاثير -9،4متيلن دي اکسي متامفتامين ) (MDMAبر روي فاکتورهاي رشد مغزي و رسپتورهاي مربوطه در هيپوکمپ
موش صحرائي نر بالغ
مجري  /مجريان  :دکتر سارا سليماني اصل
رديف
2

پيام پژوهش

گروه مخاطب

مشخص شدن پروتئينهاي اختالالت نوروتروفين ها در مصرف کنندگان اکستازي

پژوهشگران

ممکن است راه گشايي در پيدا کردن روشهاي درماني جهت بهبود عوارض اين
داروي روان گردان باشد

**********************
 -8عنوان 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
ساير پژوهشگران

پيام پژوهش
تمپول احتماال بجز خاصيت آنتي اکسيداني ممکن است از طرق ديگر تاثر گذار
بوده باشد که جاي تحقيق بيشتري دارد

**********************
 -3عنوان طرح تحقيقاتي

مقايسه اثر درماني فتوتراپي همراه با شير خشت با فتوتراپي به تنهايي بر درمان زردي نوزادي در بيماران مراجعه کننده به
بيمارستان بعثت در سال 2939-2931

مجري  /مجريان  :دکتر فاطمه اقباليان/دکتر ندارحيميان/دکتر اميررضا منصف
رديف

گروه مخاطب

پيام پژوهش

2

محقيقين طب سنتي و گياهان

انجام تحقيقات گسترده تر در زمينه ي تاثير شير خشت بر زردي نوزادي ،مي

دارويي

تواند راهي براي ساخت داروي جديد پايين آورنده بيلي روبين خون باشد.

**********************
 -21عنوان طرح تحقيقاتي

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

گروه مخاطب
محققين و مراکزدرماني

پيام پژوهش
آشنايي با خواص اين مواد و استفاده از آنها در صنايع داروسازي

**********************
 -22عنوان طرح تحقيقاتي

مقايسه تاثير اکسيد روي و نانو ذرات اکسيد روي ) (ZnOبرآنزيم هاي سيستم آنتي اکسيداني در رت

مجري  /مجريان  :دکتر رقيه عباسعلي پورکبيرره  ،هيمن مرادي سردره

رديف
2

گروه مخاطب
پژوهشگران

پيام پژوهش
قسمتي از سميت سلولي نانوذرات اکسيدروي ممکن است به دليل القاي استرس
اکسيداتيو سلولي از طريق توليد راديکال هاي آزاد و گونه هاي اکسيژن فعال باشد

**********************
 -21عنوان طرح تحقيقاتي
غربالگري سرولوژيک بروسلوز در اهداکنندگان خون در همدان

مجري  /مجريان  :دکتر محمد يوسف عليخاني

رديف
2

پيام پژوهش

گروه مخاطب

لزوم پژوهش در زمينه بروسلوز و راههاي پيشگيري از آن

پژوهشگران

**********************
 -29عنوان طرح تحقيقاتي
بررس ي اثر نانو ذره اکسيد سريم بر فعال ي ت آنز ي م ها ي کبد ي آالن ي ن آم ي نوترانسفراز و آسپارتات
آم ي نوترانسفراز در سميت تحت مزمن با ماالتيون درموش صحرا يي نر

مجري  /مجريان  :دکتر مسعود سعيدي جم ،دکتر اکرم رنجبر
رديف

گروه مخاطب

2

پيام پژوهش
شناسايي مکانيسم نانوذرات جهت استفاده از آنها در صنعت و علوم پزشکي

محققين

**********************
 -24عنوان طرح تحقيقاتي
تعيين فراواني گونه هاي بروسال با روشهاي  BacTecو  PCRو حساسِت آنتي بيوتيکي بروسالهاي ايزوله شده بروش E-test

مجري  /مجريان  :سيد حميد هاشمي
رديف
2

گروه مخاطب
محققين

پيام پژوهش
تحقيق بيشتر در زمينه مقاومت بروسال به ريفامپين
*********************

