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تصویب  سال مجری  عنوان  

 اعتبار مصوب 

 ( لایر ) 

کنترل آفت گیاھی کرم کپسول خوار نخود با پایھ زیست سازگار مشتقات کیتین حاوی اسانس مرزه   ۱
یل: ارزیابی باقی مانده سم در محصول نخود خوزستانی در مقایسھ با سم کاربار   

دکتر رجب  
۰۰۰/۰۰۰/۹۴ ۹۹ رشیدی   

آرژنین بر وزن و ترکیب بدن: فراتحلیلی در کارآزمایی ھای بالینی  -یاری دھانی ال اثر مکمل  ۲
 تصادفی شده 

دکتر مھناز 
۰۰۰/۰۰۰/۳۲ ۹۹ مردانی  

و آنزیم ھای مرتبط با سیستم   microRNAs تاثیر ھشت ھفتھ تمرین ھوازی و آب انار بر برخی از ۳
پروستات اکسایشی/ضداکسایشی مردان مبتال بھ سرطان   

دکتر مھناز 
۰۰۰/۱۰۰/۱۷۵ ۹۹ مردانی  

بررسی اثرات مھاری اسانس اسطخودوس بر تراتوژنیسیتھ ناشی از کلرپیریفوس، دیازینون و   ۴
 ماالتیون در جنین مایس 

دکتر جواد  
۰۰۰/۹۲۰/۹۹ ۹۹ خلیلی فرد   

سایپرمترین در رده سلولی ارزیابی اثرات محافظتی اسانس مرزه خوزستانی در سمیت ناشی از  ۵  
HepG2 

دکتر جواد  
۰۰۰/۹۹۰/۹۹ ۹۹ خلیلی فرد   

تری پلی فسفات و بررسی خواص ضد   -ساخت فرموالسیون کارواکرول بر پایھ نانوژل کیتوزان ۶
 سرطانی و ضد میکروبی آن در برخی آلوده کننده ھای مواد غذایی

دکتر مرضیھ  
۰۰۰/۹۰۰/۱۹۹ ۹۹ رشیدی پور   



۲ 
 

ررسی فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس آویشن شیرازی و تاثیر افزودن آن بر خصوصیات حسی و  ب  ۷
   افزایش زمان ماندگاری ارده

دکتر الھھ  
۰۰۰/۸۰۰/۲۶ ۹۹ عسکری   

بررسی آگاھی، نگرش و عملکرد والدین در مورد بھداشت و ایمنی مواد غذایی در زمان مواجھھ با   ۸
لرستان بیماری کرونا در استان   

دکتر الھھ  
۰۰۰/۹۱۲/۲۶ ۹۹ عسکری   

بررسی تاثیر خوراکی فیتوزوم حاوی عصاره گال درخت بلوط استاندارد شده بر اساس میزان تانن  ۹
ییر پروفایل لیپیدی و آنتی اکسیدانی سرم در موشھای صحرایی تحت مواجھھ بادود سیگار بر تغ  

دکتر مرضیھ  
۰۰۰/۵۵۰/۳۰۰ ۹۹ رشیدی پور   

۱۰ 
بررسی اثر ھمزمان نانوساختار حاوی بریمونیدین و لینالول و مصرف خوراکی بربرین بر گلوکوم  
القا شده بوسیلھ پردنیزولون: سنتز، سینتیک، سمیت و اثر بخشی فرموالسیون در چشم موش  
 صحرایی 

دکتر مرضیھ  
۰۰۰/۶۵۰/۲۹۹ ۹۹ رشیدی پور   

باکتلایر و فعالیت آنتی اکسیدانی و سمیت سلولی اسانس گیاه  بررسی ترکیبات شیمیایی، خاصیت آنتی  ۱۱
 خوشاریزه 

دکتر مرضیھ  
 ھزینھ ندارد ۹۹ رشیدی پور 

مرور سیستماتیک و فراتحلیلی بر اثر مکمل یاری چای سبز بر سطوح پالسمایی آدیپونکتین در  ۱۲
۲بیماران دیابتی نوع   

دکتر امیر  
 عباس نژاد 

۹۹ ۰۰۰/۶۰۰/۲۵  

الکلی گیاه رزماری بر نوروپاتی محیطی ناشی از شیمی درمانی در  -بررسی اثر عصاره آبی  ۱۳
 بیماران با سرطان متاستاتیک دستگاه گوارش 

دکتر یحیی  
  بھاروند

۹۹ ۰۰۰/۰۵۰/۷۵  



۳ 
 

 

 

 

 

 

۱۴ 
ھا، مواد معدنی، خواص شیمیایی، بررسی ارتباط تغییرات بار میکروبی شیر خام گاو با ویتامین

پروتئینی و الگوی اسیدھای چرب شیر از محل تولید در منطقھ دوره چگنی تا زمان تحویل  اجزای 
۱۴۰۰بھ کارخانھ پگاه لرستان در بھار   

دکتر الھھ  
 عسکری 

۹۹ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۹  

طراحی و سنجش تاثیر پیام ھای آموزشی در رابطھ با بھداشت و ایمنی مواد غذایی بر روی بھبود   ۱۵
عملکرد کارکنان غذاخوری ھای شھر خرم آبادآگاھی، نگرش و   

دکتر فرزاد  
 ابراھیم زاده

۹۹ ۰۰۰/۸۰۰/۴۳  

۱۶ 
بر   (Pistacia atlantica) ارزیابی تاثیر خوراکی فیتوزوم حاوی اولئورزین درخت پستھ وحشی 

درمان  بھبود عالمتی و اسپیرومتریک بیماران مبتال بھ آسم با شدت متوسط تا شدید در مقایسھ با 
 استاندارد: کار آزمایی بالینی تصادفی

مرضیھ  
 رشیدی پور 

۹۹ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰  


