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 گلستان یدانشگاه علوم پزشک

 یو فن آور قاتیتحق معاونت

 

  یقاتیتحق یهاطرح یبررس جینتا گزارش

 1400سال  یپژوهش یهاتیاولو فراخوان
 

مهلت اعالم  یاعالم شد. در ط 1400گلستان در سال  یدانشگاه علوم پزشک یپژوهش یهاتیفراخوان اولو نیدوم

و فن  قاتیخالصه پروپوزال به معاونت تحقعنوان  35(، تعداد 1400ماه  ید ۱۵فراخوان )اول آذرماه تا  یشده برا

 و ینیبال طهیدر ح زیمورد ن 17و  کالیومدیب طهیدر ح یپژوهش یمورد طرحها 18تعداد  نیارسال شد. از ا یآور

HSR ها که شامل  تهیکم یمرتبط بصورت جداگانه و با حضور اعضا یها تهیدر کم طهیهر ح یبوده است. طرحها

دانشگاه در  یهاقرار گرفت. بمنظور استفاده از نظرات معاونت یباشد مورد بررس یدانشگاه م یعلم ئتیه یاعضا

محترم درمان،  یهااونتمع ،منطبق بر اولویت های و نیازهای واحد های اجرایی دانشگاه یپژوهش یهاانتخاب طرح

پس از  تیجلسات شرکت نمودند. در نها نیدر ا  HSR /ینیبال تهیجلسه کم یبعنوان اعضا زیو دارو غذا ن بهداشت

 /ینیبال طهیعنوان طرح در ح 5و  کالیومدیب طهیعنوان طرح در ح 4بررسی طرح ها و بر اساس امتیازات اخذ شده، 

HSR  نمودن  یطرح ها درخواست شد تا پروپوزال کامل خود را جهت ط نیمحترم ا انیشدند و از مجر رفتهیپذ

و مشخصات خالصه  ستی. لندیارسال نما یو فن آور قاتیو عقد قرارداد به معاونت تحق بیو تصو یمراحل داور

 .ارائه شده است لیها در جدول ذ طهیح کیشده به تفک رفتهیپذ یطرح ها
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 لیست خالصه پروپوزال های پذیرفته شده در

 1400در سال  علوم پزشکی گلستان دانشگاه یپژوهش یهاتیاولو فراخوان
 حیطه مجری عنوان طرح کد طرح ردیف

1 112531 
اثرات داروی پیرفنیدون در هدف قرار دادن فیبروبالست های مرتبط با سرطان به عنوان 

 یک هدف درمانی در سرطان پستان متاستاتیک
 بیومدیکال وحید خوری

2 112682 

بررسی اثرات داروی پیرفنیدون، آتوراستاتین و توفاسیتینیب بر مسیر سیگنالینگ 

AMPK/JAK/STAT  و مسیرmToR  در تبدیل فیبروبالست به میوفیبروبالست در

 Invivoکبد موش صحرایی سیروتیک بصورت 

 بیومدیکال تقی امیریانی

3 112620 
استخراج مواد موثره موجود در گلبرگ زعفران و ارزیابی توان آنتی اکسیدانی و اثرات 

 ترمیم آسیب عروقی آن ها
 بیومدیکال مجتبی رئیسی

4 112631 
حمل شده توسط نانوذره در همراهی  SIRNAبا استفاده از  1بررسی اثر مهار فیبرونکتین 

 با داروی پاکلی تاکسل بر روی تکثیر و القای آپوپتوز رده های سلولی سرطان مری
 بیومدیکال سید مهدی جعفری

5 112646 
بیماران مراجعه بررسی بقا بیماران مبتال به کانسر پستان و بیومارکرهای مرتبط با آن در 

 1400الی  1390آذر گرگان از سال  5کننده به مرکز آموزشی درمانی بیمارستان 
 HSRبالینی/ مهین قلی پور

6 112626 
بررسی اثربخشی دلوکستین و ونالفاکسین در نوروپاتی ناشی از کموتراپی در بیماران 

 سرطانی  : کارازمایی بالینی دو سوکور با دارونما
 HSRالینی/ب نجمه شاهینی

7 112627 
بررسی تاثیر اعتیاد به مصرف اپیوم )تریاک ( و میزان مرگ و میر در بیماران مبتال به 

 19-کووید
 HSRبالینی/ مصطفی شهمرادی

 HSRبالینی/ سکینه گرایلو در استان گلستان19-بررسی میزان شیوع عوارض واکسن های کووید 112634 8

 روانسنجی ابزار استرس بارداری مرتبط با پاندمی در زنان باردار ایرانیبررسی معیارهای  112661 9
نرجس سادات 

 برقعی
 HSRبالینی/


