
 ردیف عنوان طرح مجری سال تصویب ھزینھ طرح

 امیر عباس نژاد 1396 153,000,000
 ن،یچمر یھا نیپوکیآد یرو D نیتامیو یاریمکمل  ریتاث
و  نیسطوح قند خون ناشتا، انسول ن،یپونکتیو آد نیزیریآ

 نوع ابتید مارانیدر ب نیمقاومت بھ انسول
1 

 امیر عباس نژاد 1396 145,900,000

 ,Irisin یھا نیپوکیآد یارتباط سطوح سرم یبررس
Chemerin و Apelin  در افراد سالم چاق با وزن نرمال

 ،ییغذا افتیدر ،یبدن تیفعال زانیبا م رچاقیو افراد غ
عملکرد  ک،یو سندرم متابول کیآنتروپومتر یشاخص ھا

 یالتھاب یھا نیتوکیو س یویکل

2 

خشک  مھیتر و ن جاتینیریش یکروبیم تیفیک یبررس سمیرا شکری 1396 58,765,000
 3 1396شھر خرم آباد در سال  یھایدر قناد

 سمیھ صبوری 1396 49,000,000
بر  ومیبر اثر مکمل سلن یلیو فراتحل کیستماتیمرور س

 ینیبال یھا ییدر کارآزما یدیپیل یاجزا تیوضع یرو
 شده یتصادف

4 

 تیوضع یبر رو E نیتامیبر اثر مکمل و یلیفراتحل اسماعیل یوسفی راد 1396 56,100,000
 5 شده یتصادف ینیبال یھا ییدر کارآزما ویداتیاسترس اکس

عیل یوسفی راداسما 1396 49,000,000  
مقاومت  نیبر ارتباط ب یلیو فراتحل کیستماتیمرور س

 یلیو خطر سرطان پروستات در مطالعات تحل ینیانسول
 و کوھورت) یشاھد –(مورد 

6 

 سمیھ صبوری 1396 47,800,000
و اثرات توام آنھا  C و E نیتامیبر اثر مکمل و یلیفراتحل

 یھا ییدر کارآزما یدانیاکس یتام آنت تیظرف یبر رو
 شده یتصادف ینیبال

7 

طرح 7مجموع  - 1396 559,565,000   

 

 

 

 



 ردیف عنوان طرح مجری سال تصویب ھزینھ طرح

 عزت الھ فاضلی مقدم 1397 39,500,000

فاکتور  ،یماریبا شدت ب یارتباط شاخص توده بدن یبررس
مبتال بھ  مارانیدر ب یزندگ تیفیو ک یروان یروح یھا

چند  یمطالعھ مورد شاھد کی: ریپذ کیسندرم روده تحر
 یمرکز

1 

در  نیزیریا نیپوکیاد یسطوح سرم سھیو مقا یبررس مژگان خسروی 1397 49,100,000
 2 یمبتال بھ افسردگ مارانیافراد سالم و ب

مبتال  مارانیدر ب نیزیریآ نیپوکیآد یسطح سرم ی سھیمقا مژگان خسروی 1397 49,000,000
 3 و افراد سالم سیاسکلروز پلیبھ مالت

طرح 3مجموع  - 1397 137,600,000   

 

 

 

 

 

 ردیف عنوان طرح مجری سال تصویب ھزینھ طرح

 فاطمھ بستامی 1398 43,800,000

بر بھبود  یمبتن یمداخلھ آموزش ریو سنجش تاث یطراح
درک شده افراد مبتال بھ  یتوانمند شیسواد غذا و افزا

سالم در  ییغذا میاز رژ تیدر مورد تبع 2نوع  ابتید
 خرم آباد

1 

مختلف  یھا ھیآفت کش در ال ماندهیباق زانیم یبررس رجب رشیدی 1398 41,000,000
 2 گلخانھ طیدر شرا (Lactuca sativa) کشت شده یکاھو

طرح 2مجموع  - 1398 84,800,000   



 

 

 

 

 

 ردیف عنوان طرح مجری سال تصویب ھزینھ طرح

 جواد خلیلی فرد 1399 99,920,000
اسانس اسطخودوس بر  یاثرات مھار یبررس

 ونیو ماالت نونیازید فوس،یریاز کلرپ یناش تھیسیتراتوژن
 سیما نیدر جن

1 

در  یاسانس مرزه خوزستان یاثرات محافظت یابیارز جواد خلیلی فرد 1399 99,990,000
 HepG2 2 یدر رده سلول نیپرمتریاز سا یناش تیسم

 مھناز مردانی 1399 179,100,000
 از یو آب انار بر برخ یھواز نیھشت ھفتھ تمر ریتاث

microRNAs ستمیمرتبط با س یھا میو آنز 
 مردان مبتال بھ سرطان پروستات یشیضداکسا/یشیاکسا

3 

 مرضیھ رشیدی پور 1399 165,650,000
 -توزانینانوژل ک ھیکارواکرول بر پا ونیساخت فرموالس

و ضد  یخواص ضد سرطان یفسفات و بررس یپل یتر
 ییمواد غذا یآلوده کننده ھا یآن در برخ یکروبیم

4 

بدن:  بیبر وزن و ترک نیآرژن -ال یدھان یاریاثر مکمل  مھناز مردانی 1399 33,000,000
 5 شده یتصادف ینیبال یھا ییدر کارآزما یلیفراتحل

طرح 5مجموع  - 1399 577,660,000   

 

 

 

 

 


