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 مجریان طرح مراکز مشترک نوع طرح تاریخ تصویب عنوان طرح کد طرح

( بر رفلکس گگ quercusبررسی تاثیر عصاره ی بلوط ) 98210

 در بیماران دندانپزشکی

مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در  پایان نامه -طرح  1399/03/20

 های متابولیکبیماری

دکتر آمنه _دکتر محسن تقی زاده

عاطفه _دکتر حسین اکبری_تقدیسی

 محمدی

 مطالعه اثر ضد توموری سیلی مارین به تنهایی و در ترکیب با 99013

داروی استاندارد در مدل کشت سلولی سلول های سرطانی 

 کبد

مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در  طرح 1399/02/10

 بیماریهای متابولیک

 حامد میرزائی ، محسن تقی زاده

مقایسه خصوصیات و بیان برخی از فاکتورهای موثر بر بقای  99014

تومور در اگزوزوم های جدا شده از سلول های 

تموزولوماید و  گلیوبالستوما، قبل و بعد از درمان با ترکیب

کورکومین با استفاده از دو روش میکروفلوئیدیک و 

 اولتراسانتریفیوژ

مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در  پایان نامه -طرح  1399/02/10

 بیماریهای متابولیک

حامد میرزائی، آقای دکتر محمودرضا 

، خانم نسیم Inglis Davidحاجی قاسم،

 وثوقی

بررسی ارتباط بین بار اسیدی رژیم غذایی با سطوح  99023

بیکربنات سرم پیش از دیالیز، سطوح الکترولیت های سرم و 

مرحله ی انتهایی کفایت همودیالیز در بیماران مبتال به 

 (ESRDبیماری مزمن کلیوی )

مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در  پایان نامه -طرح  1399/02/10

 بیماریهای متابولیک

-دکتر محسن تقی زاده-دکتر نسرین شریفی

-دکتر حسین اکبری-دکتر علیرضا سلیمانی

 لیال مغاری

های قرمز افراد مقایسه سطح اسیدهای چرب غشا در گلبول 99050

 مبتال به وسواس آلودگی/شستشو و افراد سالم

مشترک: دانشکده پزشکی و مرکز  پایان نامه -طرح  1399/03/20

 تحقیقات بیوشیمی و تغذیه

 -دکتر عبداهلل امیدی -غالمرضانمازیدکتر 

 شیما اسالمی
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مقایسه شاخص های استرس اکسیداتیو و فعالیت پمپ  99074

سواسی در پتاسیم در گلبول های قرمز و عالیم و -سدیمی

 افراد مبتال به وسواس و افراد فاقد وسواس

مشترک واحد توسعه تحقیقات  پایان نامه -طرح  1399/04/10

بالینی بیمارستان شهید بهشتی با 

مرکز تحقیقات تغذیه و بیوشیمی در 

 بیماریهای متابولیک

غالمرضا نمازی, عبداهلل امیدی, امیر حسین 

 محمدی چمگاوی, مجتبی صحت

یک پپتید واکسن علیه بروسال: ترکیبی از ایمونوانفورماتیک و  99105

شبیه سازی داینامیک مولکولی برای پیش بینی اپی توپ های 

 B. abortusو  B. melitensisآنتی ژن های 

مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در  طرح 1399/05/28

 بیماریهای متابولیک

آقای دکتر حامد میرزایی، خانم دکتر مریم 

 درویش

امنیت غذایی در دانشجویان دانشگاه علوم بررسی وضعیت  99109

پزشکی کاشان و تعیین برخی عوامل مرتبط با آن در سال 

1399 

مشترک: دانشکده پزشکی و مرکز  پایان نامه -طرح  1399/05/01

 تحقیقات بیوشیمی و تغذیه

نگین  -حسین اکبری  -صادق جعفرنژاد

 امین

ارتباط بین سطح سرمی هموسیستئین و ضخامت داخلی  99124

 اینتیمای شریان کاروتید در بیماران همودیالیزی

مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در  پایان نامه -طرح  1399/06/25

 بیماریهای متابولیک

دکتر سید  -رضا سلیمانیدکتر علی

دکتر سیدحامد -محمدحسین طباطبایی

 طباطبایی سید غالمعباس موسوی

های بررسی اثر عصاره الکلی برگ گیاه کنگرفرنگی بر پارامتر 99147

در مدل  IL-10و  TNF-αاسترس اکسیداتیو و فاکتورهای 

 تجربی پانکراتیت حاد

مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در  پایان نامه -طرح  1399/07/22

 بیماریهای متابولیک

دکتر محمد اسماعیل شهاب الدین، دکتر 

نجات خیری پور، دکتر مریم اخوان طاهری، 

باخدا فاطمه نجارزاده آرانی، محمد رضا 

 آرانی

تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری  99180

تصویر بدن، پرخوری، خوردن ذهن آگاهانه و انعطاف 

یان دختر دارای اضافه وزن و پذیری روان شناختی دانشجو

 چاق

مشترک: دانشکده پزشکی و مرکز  پایان نامه -طرح  1399/07/01

 تحقیقات بیوشیمی و تغذیه

دکتر عبداله امیدی،دکتر زهرا زنجانی،بهناز 

 عطایی
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 -5سنتر و بررسی اثر نانوپارتیکل پالتین با پوشش  99197

 U87فلورویوراسیل بر آپپتوز سلول های رده 

سیر گلیوبالستومای انسانی از طریق تغییر بیان ژن های م

Wnt و پروتئین های آپپتوزی 

مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در  پایان نامه -طرح  1399/10/16

 بیماریهای متابولیک

دکتر مصطفی سروی  –دکتر حامد میرزایی 

دکتر سید  -دکتر حمیدرضا بنفشه -زاده

 عباس میرزایی

بررسی خصوصیات اگزوزم های مشتق از سلول های  99201

و اثر آنها بر بیان ژنهای  5FUگلیوبالستومای تیمار شده با 

در رده  5FUاروی موثر بر بقای تومور در مقایسه با اثر د

 U87سلولی 

مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در  طرح 1399/10/16

 بیماریهای متابولیک

 حامد میرزایی

سال دارای  18-50زنان تعیین شیوع خوردن هیجانی در  99210

اضافه وزن یا چاقی مراجعه کننده به مراکز جامع سالمت 

و مقایسه دریافت های غذایی 1399شهرستان کاشان در سال 

 افراد مبتال به خوردن هیجانی و افراد غیر مبتال

مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در  پایان نامه -طرح  1399/10/23

 بیماریهای متابولیک

 -دکتر عبداهلل امیدی -ین شریفیدکتر نسر

 حدیث زارع -دکتر حبیب اهلل رحیمی

بررسی اثر پروبیوتیک ها برکیفیت اسپرم، غلظت هورمون  99256

ای التهابی بافت بیضه در مدل تجربی تستسترون و بیان ژن ه

 فیبروز کبدی در موش صحرایی

مشترک: مرکز تحقیقات بیوشیمی و  پایان نامه -طرح  1399/12/05

تغذیه در بیماریهای متابولیک و 

 فیزیولوژی

دکتر میترا -دکتر محمداسماعیل شهاب الدین

دکتر  -دکتر مریم اخوان طاهری -مطلبی

شیما –هاجر حاجیان  -نجات خیری پور

 کبیری ارانی
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