
بسم اهللا الرحمن الرحیم

1



عملیاتی مرکز تحقیقاتبرنامه 
1400رازي سال داروهاي گیاهی 
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معرفی
 ستانلر پزشکی علوم دانشگاه رازي گیاهی داروهاي تحقیقات مرکز•

 اياعض و دانشجویان محققین، پژوهشی هاي فعالیت پشتوانه به
 به موفق 1385 سال در لرستان پزشکی علوم دانشگاه علمی هیئت
 قطعی موافقت 1395/8/12 تاریخ از و گردید اصولی موافقت کسب
  در .نمود کسب پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت از را خود
 به متعددي هاي نامه پایان و تحقیقاتی هاي طرح مدت این طی

  در باارزشی مقاالت چاپ به منجر نهایتا که رسیده اجرا و تصویب
 داروهاي همچنین .است گردیده خارجی و داخلی معتبر مجالت
 یآنت پماد(رکتول و )دندان درد ضد قطره( همچون متعددي گیاهی

 شده کشور دارویی بازار وارد ها پژوهش این حاصل ... و )هموروئید
.است
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اعضاي کمیته تدوین برنامه عملیاتی مرکز

مسئولیتاعضاي تدوین کنندهنام ردیف

مرکزرئیس دکتر جواد خلیلی فرد1

مرکزمعاون عبدالرزاق مرزباندکتر 2

پژوهشی مرکز تحقیقات هیات علمیدکتر زینب شرفی3
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:اهداف کلی 
ارتقا کمی و کیفی مقاالت و طرح هاي تحقیقاتی.١
یقاتتهیه و توسعه امکانات و تجهیزات آزمایشگاه هاي مرکز تحق.٢
گاه  و دانشسایر مراکز تحقیقاتی با افزایش همکاري علمی موثر .٣

داخلی و خارجی و صنایع  هاي 
  افزایش توانمندسازي علمی اعضاي هیات علمی، کارشناسان و.۴

محققین
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تحقیقاتیارتقا کمی و کیفی مقاالت و طرح هاي : 1هدف کلی 

:اختصاصی اهداف
  به  Scopus و ISI، PubMed در شده نمایه علمی مقاالت کمی افزایش :1-1

  1399 سال به نسبت درصد 10 میزان
  سال به نسبت درصد 5 میزان به  Q1 مجالت در علمی مقاالت کیفی افزایش :1-2

1399
 یبتصو و بررسی هدف با تحقیقات مرکز پژوهشی شوراي جلسات برگزاري :1-3

)تحقیقاتی طرح 16 حداقل( پژوهشی هاي طرح
  سیبرر هدف با اعضا کلیه حضور با تحقیقات مرکز عمومی جلسات برگزاري :1-4

تحقیقات مرکز ضعف و قوت نقاط و تهدیدها و ها چالش ها، فرصت
  هاي طرح انجام روند از آگاهی جهت میتینگ لب و کالب ژورنال برگزاري :1-5

مرکز در تحقیقاتی
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سال اخیر 4مقایسه تعداد مقاالت مرکز طی 



 5به میزان   Q1مقاالت علمی در مجالت کیفی افزایش : 1-2
1399درصد نسبت به سال 

تافزایش سقف هزینه تحقیقاتی براي طرح هاي با کیفی•
طرح هاي با تسریع در روند اداري پرداخت هزینه تحقیاتی •

کیفیت باال
ی  درخواست از معاونت تحقیقات و فناوري جهت اعطاي تشویق•

Q1مقاالت 



سال اخیر 4در Q1مقایسه تعداد مقاالت 



برگزاري جلسات شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات با هدف : 1-3
بررسی و تصویب طرح هاي پژوهشی )تحقیقاتی طرح 18 حداقل( 

سال تصویبمجریعنوان طرحردیف
١

Fumaria)تولید زیستی نانوذرات دوگانھ سلنید با روی و نقره توسط گیاه شاه تره officinalis)   و بررسی فعالیتھای آنتی
دکتر مرزبانآنتی اکسیدانی و آنتی بیوفیلمی آن ھا علیھ سودوموناس ائروجینوزا و استافیلوکوکوس اورئوس, میکروبی

٩٩

و بررسی خصوصیات نانوذرات و Salvia ( officinalis)تولید زیستی نانوذره اکسید مس توسط عصاره ھیدروالکلی گیاه مریم گلی٢
ارزیابی فعالیت ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی آن

٩٩دکتر شکیب

٣
تاثیر برون تنی نانوپارتیکل روی پوشش داده شده با اسفند بر روی پروتواسکولکس ھای اکینوکوکوس

٩٩دکتر چراغی پور

۴
ارزیابی تاثیر برون تنی عصاره الکلی گیاه دارفلفل بر روی پروتواسکولکس ھای اکینوکوکوس گرانولوزوس

٩٩دکتر چراغی پور

۵
و ارزیابی فعالیتھای ضد قارچی، آنتی اکسیدانی و   Sargassum vulgareتولید زیستی نانوذرات اکسید روی توسط جلبک قھوه ای

فوتوکاتالیستی آن
دکتر مرزبان

٩٩

۶
آن سنتز نانو ذرات سلینید نقره از عصاره آبی گیاه ناخنک  و فعالیت ضد میکروبی، آنتی اکسیدانتی و ضد سرطانی

٩٩دکتر مرزبان

٧
معرفی گیاھان دارویی مورد استفاده جھت تقویت اشتھا و افزایش دادن وزن در شھرستان الیگودرز

٩٩معصومھ عبدی

٨
تاثیر برون تنی اسانس روغن گیاه آویشن زوفایی بر روی پروتواسکولکس ھای اکینو کوکوس گرانولوزوس

٩٩دکتر چراغی پور

٩
فعالیت ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی نانو ذرات سلنیوم و مس بیوسنتز شده از عصاره آبی ترشک

٩٩دکتر مرزبان

١٠
بررسی تاثیر مصرف خوراکی مویز بر خستگی ناشی از شیمی درمانی در بیماران مبتال بھ سرطان

٩٩شھین ساالروند

١١
بررسی اثر ات آپوپتوتیک و آنتی اکسیدانی کپسایسین در سلولھای سرطان کولورکتال

٩٩دکتر ھرمزی

١٢
و ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی و ( Hibiscus esculentus)توسط عصاره لعابی بامیھ (ZnO)تولید زیستی نانوذره اکسید روی

ضد قارچی

٩٩دکتر شکیب

١٣

ورھای کلیوی و کبدی، و پینن بر میزان شاخص ھای استرس اکسیداتیو، پروفایل لیپیدی و قندی، فاکت-تعیین اثرات سیترونلول و آلفا
تحت شرایط ھایپر گالیسمی Hepg2بیان ژن فاکتورھای التھابی و دیابتیک در موش ھای دیابتی شده با آلوکسان و رده سلولی

٩٩خانم راضیھ چغاخوری

بھ تنھایی و در ترکیب با گلوکانتیم در  (Capparis spinosa)بررسی اثر ضدلیشمانیایی نانوذرات مس سنتز شده بوسیلھ گیاه کبر١۴
محیط برون تنی

٩٩دکتر حسین محمودوند



توسعه زیرساخت هاي الزم براي تجهیز مرکز  . ٢ھدف کلی 
تحقیقات

تقلپیگیري اقدامات الزم جهت دستیابی مرکز به بودجه مس. 2-1
تدوین چارت سازمانی جدید بر اساس اهداف و نیاز مرکز. 2-2
اه  مکاتبه با معاونت تحقیقات جهت خرید وسایل و دستگ. 2-3

هاي مورد نیاز  
تعمیر و سرویس دستگاه هاي موجود در مرکز  . 2-4



پیگیري اقدامات الزم جهت دستیابی  . 1-2هدف اختصاصی 
مرکز به بودجه مستقل

  از مجلس شوراي اسالمی جهت گنجاندن در الیحه پیگیري•
1401بودجه سال 



تدوین چارت سازمانی جدید بر اساس اهداف و نیاز . 2-2
مرکز

مانی  تقاضا از معاونت توسعه جهت تکمیل و بروز رسانی چارت ساز•
1400مرکز تا انتهاي سال 

ساماندهی اعضاي هیات علمی مرکز بر اساس تخصص در گروه •
هاي تخصصی مختلف

تکمیل کادر اداري و خدماتی مرکز  •



مکاتبه با معاونت تحقیقات جهت خرید وسایل و . 2-3
دستگاه هاي مورد نیاز 

خرید کووت نانودراپ  •
متر pHخرید دو دستگاه •
خرید دو دستگاه میکروسکوپ نوري و استریوسکوپ•
خرید پروب سونیکاتور عمودي•
دستگاه حمام سونیکاتور با قدرت باال   •
خرید بالون کلونجر•
خرید پمپ خال روتاري•



تعمیر و سرویس دستگاه هاي موجود در مرکز  . 2-4

HPLCسرویس دستگاه •
FTIRسرویس دستگاه •
سرویس میکروسکوپ اینورت•
)دستگاه 5(تعمیر اتوکالوهاي مرکز •
تعمیر و تعویض فیلتر هپا هود آزمایشگاه میکروب•
تعمیر و تعویض اسپکتروفتومتر•



همکاري علمی موثر با سایر مراکز  افزایش . 3هدف کلی 
تحقیقاتی و دانشگاه هاي داخلی و خارجی و صنایع 

:اختصاصی اهداف 
ان  تدوین برنامه توجیهی در خصوص همکاري علمی با پژوهشگر: 3-1

برتر سایر مراکز و دانشگاه ها
ي هاي  مسئولین معاونت تحقیقات براي رفع موانع همکاربا تعامل : 3-2

بین المللی  



تدوین برنامه توجیهی در خصوص همکاري علمی با  : 3-1
سایر مراکز و دانشگاه ها پژوهشگران 

 برگزاري جلسات با اعضاي هیات علمی دانشکده هاي مختلف جهت•
ابالغ اولویت هاي پژوهشی مرکز

  دعوت از اعضاي هیات علمی دانشگاه هاي مختلف در شوراي پژوهشی•
تحقیقاتیمرکز تحقیقات جهت همکاري در طرح هاي 

آن توسعه سایت مرکز و ارائه اطالعات کامل از فعالیت هاي تحقیقاتی•
ان براي نوشتن تفاهم نامه همکاري علمی دانشگاه علوم پزشکی لرست•

استفاده مشترك از دستگاه هاي فعال



تعامل با مسئولین معاونت تحقیقات براي رفع موانع : 3-2
همکاري هاي بین المللی 

ه درخواست مکتوب از معاونت تحقیقات جهت اعمال امتیاز ویژ•
کز را  براي ارتقاي سالیانه اعضاي هیات علمی که افیلیشن مر

.  بعنوان افیلیشن اول در مقاالت خود ذکر کرده اند
  درخواست تخصیص گرنت ویژه براي طرح هاي پژوهشی داراي•

همکاري بین المللی  
حمایت از طرح هاي پژوهشی مانند مقاله مروري که  •

.دربرگیرنده همکاري با دانشگاه هاي خارج از کشور باشد



توانمندسازي علمی اعضاي هیات علمی،  افزایش . 4
کارشناسان و محققین

  یپژوهش هاي اولویت با مرتبط آموزشی هاي برنامه برگزاري :4-1•
اي دوره بصورت مرکز

  با مرتبط محصوالت سازي تجاري هاي کارگاه تشکیل :4-2•
  گیاهی داروهاي

  براي بازار سنجی نیاز و سنجی اقتصاد هاي کارگاه تشکیل :4-3•
افزوده ارزش به گیاهی داروهاي



برگزاري برنامه هاي آموزشی مرتبط با اولویت هاي  : 4-1
پژوهشی مرکز بصورت دوره اي

هاي   برگزاري کارگاه هاي تئوري مانند پروپوزال نویسی و ارائه طرح•
مرتبط با داروهاي گیاهی

ري،  برگزاري کارگاه هاي عملی مانند روش هاي استخراج، اسانس گی•
خالص سازي و فرموله کردن مواد موثره گیاهی

ژوهش  کارگاه شناسایی گیاهان دارویی استان به منظور سوق دادن پ•
هیها به سمت استفاده از پتانسیل استان در تولید داروهاي گیا



تشکیل کارگاه هاي تجاري سازي محصوالت مرتبط با  : 4-2
داروهاي گیاهی 

بازدید از شرکت دانش بنیان فعال استان در حوزه داروهاي  •
گیاهی

یقات  تبادل تجربیات فناوران حوزه داروهاي گیاهی با مرکز تحق•
رازي

تبادل ایده هاي فناورانه در حوزه داروهاي گیاهی با شرکت  •
هاي دانش بنیان



تشکیل کارگاه هاي اقتصاد سنجی و نیاز سنجی بازار : 4-3
براي داروهاي گیاهی به ارزش افزوده

نیاز سنجی بازار داروهاي گیاهی با هدف تولید محصوالت  •
زودبازده

انتخاب و توسعه ایده هاي پژوهشی محصول محور با صرفه  •
اقتصادي

به بازار   رفع موانع قانونی براي تسریع تولید محصوالت زودبازده•
دارویی کشور



 پایان


