
 رازي گیاهی داروهاي تحقیقات مرکز مشترك هاي طرح

 کشور تحقیقاتی مراکز و دانشگاهها سایر با 

 

طرح دكتر هدايت صحرايي با عنوان : بررسي اثر عصاره آبي شقايق بر درد ناشي از تست فرمالین -1

يب در در موش كوچک آزمايشگاهي نر و تعیین مکانیسم های احتمالي عملکرد عصاره   ) تاريخ تصو

)مشترک با مركز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکي  ( 9/7/77شورای پژوهشي مركز:

 اهلل( بقیه

دكتر منصور اسماعیلي دهج و دكتر بهرام دلفان با عنوان: برسي اثر تجويز خوراكي عصاره طرح  -2

)  ونرساني مجددخ–اتانولي برگ زيتون بر پیش شرطي شدن قلب ايزوله رت در برابر آسیب ايسکمي 

 مشترک با دانشگاه علوم پزشکي يزد (9/7/77تاريخ تصويب در شورای پژوهشي مركز:

دكتر علي شیخیان با عنوان: بررسي اثر عصاره پروتئیني ريشه شیرين بیان بر روی مهار طرح  -3

رشد رده های سلولي سرطاني در مقايسه با سلولهای نرمال ) تاريخ تصويب در شورای پژوهشي 

 )مشترک با مركز تحقیقات ايمونولوژی، آسم و آلرژی دانشگاه تهران( (   6/7/77مركز: 

دكتر مسعود علیرضايي با عنوان : تاثیر عصاره الکلي برگ زيتون بر میزان فعالیت آنزيمهای طرح  -4

آنتي اكسیدان بافت بیضه و فاكتورهای مرتبط با تحرک و باروری اسپرم در مدل حیواني موش 

 )مشترک با دانشگاه لرستان( (   16/11/77يي) تاريخ تصويب در شورای پژوهشي مركز: صحرا

خانم نرگس ابدالي با عنوان : بررسي تاثیر امواج فرا صوت در شکستن خواب و تسريع طرح  -5

جوانه زني بذر و گیاهان دارويي باريجه ، مورد و زيره سیاه وبررسي تغییرات احتمالي در تركیبات 

مشترک با جهاد  (  16/11/77) تاريخ تصويب در شورای پژوهشي مركز: گیاه باريجهاسانس 

 دانشگاهي

طرح دكتر مسعود علیرضايي با عنوان: :خالص سازی و بررسي خواص كینتیکي آنزيم هیستامیناز  -6

 و  Ion-exchange chromatography( با استفاده از تکنیکهای Lathyrus Sativusاز گونه خلر) 



SDS- PAGE :مشترک با مركز تحقیقات شیمي (    2/4/79) تاريخ تصويب در شورای پژوهشي مركز

 دانشگاه شیرازو گیاهي دارويي 

آقای علي محمديان با عنوان : مقايسه تركیبات فرار آكوتیپ های مختلف مريم نخودی در طرح  -7

جهاد  مشترک با (3/6/79) تاريخ تصويب در شورای پژوهشي مركز:رويشگاههای استان لرستان 

 كشاورزی

طرح دكتر سعید اسماعیلي ماهاني با عنوان: بررسي اثر عصاره برگ زيتون بر نوروپاتي ديابتي در  -7

مشترک با مركز  (3/6/79) تاريخ تصويب در شورای پژوهشي مركز:in vitro و   in vivoشرايط 

 علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکي كرمان

بررسي آثار پیش درمان با روغن زيتون و عصاره برگ ا بیگدلي با عنوان : طرح دكتر محمدرض -9

زيتون بر لیپیدومیکس، میانجي های التهابي، و آنزيم های آنتي اكسیدان در پديده تحمل به ايسکمي 

مشترک با دانشگاه شهید  (7/7/79وهشي مركز :  )تاريخ تصويب در شورای پ در مدل سکته مغزی رت

 بهشتي

مرزه خوزستاني، ريشنگری، آويشن و   طرح دكتر مصطفي درويش نیا با عنوان : اثر اسانس -11

 Botrytisعصاره برگ زيتون و تركیبات كارواكرول، تیمول و اولئوروپین بر بازدارندگي رشد قارچ 

cinerea  :(    15/11/79عامل بیماری پوسیدگي خاكستری ) تاريخ تصويب در شورای پژوهشي مركز 

 مشترک با دانشگاه لرستان

دكتر سعید اسماعیلي ماهاني با عنوان: بررسي اثر عصاره برگ زيتون و تركیب اصلي آن -11

ژني گیرنده   )اولئوروپین( بر ايجاد تحمل و وابستگي به مرفین در رتهای نر: با تکیه بر تغییرات بیان 

 (  22/11/79ی پژوهشي مركز: های اوپیوئیدی و كانال های كلسیمي ) تاريخ تصويب در شورا

 مشترک با دانشگاه علوم پزشکي بقیه ا...

 Saturejaبررسي اثر عصاره مرزه خوزستاني ) دكتر سعید اسماعیلي ماهاني با عنوان:-12

Khuzestanica در مدل های مختلف درد و برهمکنش آن با خواص ضددردی و پردردی مرفین و )

) تاريخ تصويب در شورای پژوهشي مركز:   تگي به مرفین.بررسي نقش آن بر روند تحمل و وابس

 مشترک با مركز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکي كرمان ( 7/7/91



)بررسي تاثیر مصرف تفاله ی مرزه بر پروفیل  آذر فر و دكتر علي كیاني با عنوان شدكتر آر-13

) تاريخ تصويب در شورای  رواری(اسیدهای چرب گوشت و سطح لیپوپروتیین های خون بره های پ

 مشترک باشركت گرين دام سیمرغ  ( 11/2/91پژوهشي مركز: 

 

طرح دكتر سعید اسماعیلي ماهاني با عنوان : بررسي اثر عصاره آويشن كرماني و مرزه  -14

خوزستاني بر رده های  سلولي سرطان سینه و نوروبالستوما در حضور و عدم حضور نانو پارتیکل 

مشترک با مركز يا دانشگاه  (19/11/91 تاريخ تصويب در شورای پژوهشي مركز:نقره )نیترات 

 ديگری

دكتر راحله عصايي با عنوان : بررسي اثر عصاره آبي اسوتیا رباديانا پرتوني بر شاخص های  -15

) تاريخ تصويب در شورای واگردش استخواني و كاهش توده استخواني در موش صحرايي نر ديابتي

 مشترک با دانشگاه شیراز (  19/11/91ي مركز:پژوهش

دكتر محمدرضا بیگدلي با عنوان : اثر سیاه دانه بر رگزايي بافت تومور سرطان سینه در مدل -16

مشترک با دانشگاه شهید  (31/2/92تاريخ تصويب در شورای پژوهشي مركز: ) Balb/cحیواني 

 بهشتي

ار آزمايي بالیني اثرات مصرف میوه عناب طرح دكتر صديقه عسگری دستجردی مطالعه ك -17

Ziziphus  Vulgaris  L   بر پروفايل لیپیدی و سطحCRP _hs  در بیماران مبتال به هايپرلیپیدی تاريخ

 مشترک با پژوهشکده قلب و عروق اصفهان (19/3/92تصويب در شورای پژوهشي مركز: 

 

 

 

 


