
 

 

 

 

 

 

 

 1398مصوب مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذهی رد بیماری اهی متابولیک رد سال  پایان انمه اهی
 

 

 

 

 

 



 

 

 مجریان طرح مراکز مشترک تاریخ تصویب عنوان طرح کد طرح

97150 
بررسی تاثیر رفتار درمانی دیالکتیکی بر تنظیم هیجان، 

تکانشگری، افسردگی، اضطراب، عملکرد اجرایی، شاخص توده 

 وان دارای اضافه وزن و چاقبدنی و اندازه دور کمر دختران نوج

 

1399/04/10 

 

مشترک واحد توسعه تحقیقات بالینی 

بیمارستان شهید بهشتی با مرکز 

تحقیقات تغذیه و بیوشیمی در 

 بیماریهای متابولیک

آقای دکتر عبداله امیدی، خانم دکتر زهرا 

زنجانی،خانم مریم جندقیان،آقای دکتر 

 حمیدرضا گیالسی

 

98013 
بررسی اثرات بیولوژیک ضد سرطانی و ضد میکروبی 

 نانولیپوزوم های حاوی اسانس رزماری و آویشن
1398/04/25 

مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در 

 های متابولیکبیماری

آقای دکتر نجات خیری پور، آقای دکتر محمد 

حسین اعرابی، آقای دکتر مصطفی 

 صفاری،آقای دکتر مهدی شفیعی اردستانی

98016 

سونوگرافیک فراوانی درجات تالرک حقیقی در دختران بررسی 

ساله مراجعه کننده به  2-8چاقمشکوک به بلوغ زودرس 

درمانگاه غدد کودکان دانشگاه علوم پزشکی کاشان طی سالهای 

 ومقایسه با یافته های بالینی و آزمایشگاهی 1398-1397

1398/02/31 

مشترک واحد توسعه تحقیقات بالینی 

ید بهشتی با مرکز بیمارستان شه

تحقیقات تغذیه و بیوشیمی در 

 بیماریهای متابولیک

آقای دکتر حمیدرضا طاالری،خانم دکتر کبری 

شیاسی آرانی، آقای دکتر سیدعلیرضا 

 مروجی،خانم دکتر زهراالسادات حسینی زفره

98022 
، و 1-بررسی ارتباط سطح سرمی پروتئین های سیسترین

 با شدت بیماری شریان کرونری 2-سیسترین
1398/02/31 

مشترک واحد توسعه تحقیقات بالینی 

بیمارستان شهید بهشتی با مرکز 

تحقیقات تغذیه و بیوشیمی در 

 بیماریهای متابولیک

غالمرضا نمازی، خانم سمیه آقای دکتر 

 حیدربیگی

98031 

ی تأثیر پیرولوکوئینولین کوئینون و آلوپورینول در کبد ¬مقایسه

وش های چرب غیر الکلی ناشی از مصرف فروکتوز در م

 صحرایی نر
1398/03/21 

مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در 

 بیماریهای متابولیک

دکتر محسن تقی زاد، آقای دکتر سیدعلی 

حسینی تفرشی، آقای دکتر سیدعلیرضا طالیی 

 زواره،
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98042 

مقایسه اثربخشی درمان مواجهه و جلوگیری از پاسخ و درمان 

مبتنی بر ذهن آگاهی با مواجهه و جلوگیری از پاسخ بر شاخص 

پتاسیم در گلبول  -های استرس اکسیداتیوو فعالیت پمپ سدیمی

های قرمز و عالیم وسواسیدر افراد مبتال به وسواس شستشو و 

 آلودگی

1398/03/21 

مشترک واحد توسعه تحقیقات بالینی 

بیمارستان شهید بهشتی با مرکز 

تحقیقات تغذیه و بیوشیمی در 

 بیماریهای متابولیک

آقای دکتر غالمرضا نمازی، آقای دکتر عبداهلل 

امیدی،آقای امیرحسین محمدی، آقای دکتر 

 مجتبی صحت

98047 

بررسی تاثیر پروبیوتیک ها بر کیفیت زندگی و بیومارکرهای 

التهابی و استرس اکسیداتیو در بیماران تحت درمان شیمی 

 درمانی سرطان پستان
1398/03/21 

مشترک واحد توسعه تحقیقات بالینی 

شهید بهشتی با مرکز بیمارستان 

تحقیقات تغذیه و بیوشیمی در 

 بیماریهای متابولیک

دکتر محسن تقی زاده، مهتاب سادات 

میرآفتاب، دکتر مسعود فخاریان،دکتر حسین 

 اکبری

98111 

بررسی تأثیر مکمل یاری فوالت بر درجه کبد چرب، سطوح 

سرمی آنزیم های کبدی، مقاومت به انسولین، شاخص های 

التهاب و استرس اکسیداتیو در افراد مبتال به کبد چرب غیر 

 الکلی : مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده

1398/06/05 

مشترک از مرکز تحقیقات بیوشیمی و 

تغذیه و مرکز تحقیقات اتوایمیون و 

واحد توسعه تحقیقات بالینی 

 بیمارستان شهید بهشتی

آقای دکتر محمدرضا مالقنبری، خانم 

دکترنسرین شریفی،آقای دکتر محسن تقی زاده 

،خانم شادی زرین گل،آقای دکتر حمیدرضا 

طاالری،آقای دکتر ذات اله عاصمی ،خانم 

 دکتر فرشته بهمنی

98138 

بر درجه استئاتوز و فیبروز کبدی بر  B12بررسی تأثیر ویتامین 

اساس یافته های سونوگرافی و یافته های االستوگرافی 

کبد چرب غیر الکلی : مطالعه فیبرواسکن در افراد مبتال به 

 کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده

1398/08/18 

مشترک واحد توسعه تحقیقات بالینی 

بیمارستان شهید بهشتی با مرکز 

تحقیقات تغذیه و بیوشیمی در 

 بیماریهای متابولیک

نسرین شریفی، حمیدرضا طاالری، محمدرضا 

 مالقنبری، میالد مکفی
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