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  وفناوري تحقیقات معاونت مصوب تحقیقاتی طرحهاي لیست

  لرستان درمانی بهداشتی وخدمات پزشکی علوم دانشگاه

  
  

1399  
  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان 
  شناسنامه طرحهاي تحقیقاتی معاونت تحقیقات و فناوري 
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ردیف
 عنوان   

 مجري طرح
وضعیت 
 تاریخ تصویب  اجرایی

  اعتبار مصوب
 نام و نام خانوادگی ( ریال )

در حال اجرا
خاتمه یافته 
 

1  

 Fumaria) تولید زیستی نانوذرات دوگانه سلنید با روي و نقره توسط گیاه شاه تره

officinalis)   و بررسی فعالیتهاي آنتی میکروبی, آنتی اکسیدانی و آنتی بیوفیلمی آن ها علیه
   سودوموناس ائروجینوزا و استافیلوکوکوس اورئوس

  500/485/95  3/5/99  █  عبدالرزاق مرزباندکتر 

2  

تولید زیستی نانوذره اکسید مس توسط عصاره هیدروالکلی برگ گیاه هفت کول و بررسی 
   خصوصیات نانوذرات و ارزیابی فعالیت ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی آن

  ) Salvia)تولید زیستی نانوذره اکسید مس توسط عصاره هیدروالکلی گیاه مریم گلی(

officinalisو بررسی خصوصیات نانوذرات و ارزیابی فعالیت ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی آن( 

  

 000/010/64  3/5/99  █  دکتر پگاه شکیب

3  
هاي تاثیر برون تنی نانوپارتیکل روي پوشش داده شده با اسفند بر روي پروتواسکولکس

 اکینوکوکوس 

  

  چراغی پورکوروش دکتر 
█  3/5/99  000/000/35  

4  
هاي اکینوکوکوس ی تاثیر برون تنی عصاره الکلی گیاه دارفلفل بر روي پروتواسکولکسارزیاب

   گرانولوزوس

  چراغی پورکوروش دکتر 
  ندارد  3/5/99  █

و ارزیابی   Sargassum vulgare زیستی نانوذرات اکسید روي توسط جلبک قهوه ايتولید   5
   فعالیتهاي ضد قارچی، آنتی اکسیدانی و فوتوکاتالیستی آن

  ندارد  3/5/99   █  عبدالرزاق مرزباندکتر 

سنتز نانو ذرات سلینید نقره از عصاره آبی گیاه ناخنک  و فعالیت ضد میکروبی، آنتی اکسیدانتی و   6
  ضد سرطانی آن

  عبدالرزاق مرزباندکتر 
█   

  ندارد  31/6/99
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  معرفی گیاهان دارویی مورد استفاده جهت تقویت اشتها و افزایش دادن وزن در شهرستان الیگودرز  7
  معصومه عبديخانم 

█   
  ندارد  31/6/99

تاثیر برون تنی اسانس روغن گیاه آویشن زوفایی بر روي پروتواسکولکس هاي اکینو کوکوس   8
  گرانولوزوس

  چراغی پورکوروش دکتر 
█   

  ندارد  31/6/99

  فعالیت ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی نانو ذرات سلنیوم و مس بیوسنتز شده از عصاره آبی ترشک  9
  مرزبانعبدالرزاق  دکتر 

█   
  ندارد  31/6/99

  بررسی تاثیر مصرف خوراکی مویز بر خستگی ناشی از شیمی درمانی در بیماران مبتال به سرطان  10
  شهین ساالروندخانم 

█   
  باالتر از سقفطرح   31/6/99

  بررسی اثر ات آپوپتوتیک و آنتی اکسیدانی کپسایسین در سلولهاي سرطان کولورکتال  11
 دکتر مریم هرمزي  

█   
17/10/99  000/500/70  

12  
 Hibiscus esculentus)توسط عصاره لعابی بامیه (ZnO) تولید زیستی نانوذره اکسید روي

  ضد قارچی و ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی و(

 دکتر پگاه شکیب  
█   

17/10/99  000/800/46  

13  
 (Capparis spinosa) بررسی اثر ضدلیشمانیایی نانوذرات مس سنتز شده بوسیله گیاه کبر

  به تنهایی و در ترکیب با گلوکانتیم در محیط برون تنی
 حسین محمودونددکتر 

█   
15/11/99  000/400/80  
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14  
پینن بر میزان شاخص هاي استرس اکسیداتیو، پروفایل لیپیدي و - تعیین اثرات سیترونلول و آلفا

قندي، فاکتورهاي کلیوي و کبدي، و بیان ژن فاکتورهاي التهابی و دیابتیک در موش هاي دیابتی 
  گالیسمی تحت شرایط هایپر Hepg2 شده با آلوکسان و رده سلولی

  حسن احمدوند دکتر 

   █  )	خانم راضیه چغاخوري(
15/11/99  000/670/398  

15  
سنتز ذرات کوانتومی سلنید روي پوشش داده شده با پلی وینیل پیرولیدین و بررسی خواص 

  اهضدمیکروبی، آنتی اکسیدانتی و سیتوتوکسیستی آن

  مرزبانعبدالرزاق  دکتر 
█   

10/12/99  000/600/93  

16  
و بررسی  (Echium vulgare)وسنتز نانوذره مس با استفاده از عصاره اتانولی گاو زبانبی

  فعالیت ضد باکتریایی ، ضد قارچی و آنتی اکسیدانی آن

  شکیبپگاه دکتر 
█   

10/12/99  000/390/37  

17  
 -تاثیر پیش درمانی با لیمونن بر شاخص هاي استرس اکسیداتیو در آسیب ناشی از ایسکمی ري

  پرفیوژن کلیه در موش هاي صحرایی بالغ

  احمدوندحسن دکتر 
█   

  بدون هزینه  10/12/99

سنتز نانوذرات اکسید روي پوشش داده شده با سالیسیالت و ارزیابی اثر ضد انگلی علیه   18
  پروتواسکولکس کیست هیداتید

  چراغی پورکوروش دکتر 
█   

10/12/99  000/820/69  

 Acinetobacter یک مطالعه مروري در مورد اثر بخشی گیاهان دارویی بر روي  19

baumannii  

  شکیبپگاه دکتر 
█   

  بدون هزینه  10/12/99


