
 

 

 1397طرحهای مصوب مرکز در سال 

 

سال  عنوان طزح تحقیقاتی ردیف

 تصویة

میزان 

 پیشزفت کار

نحوه همکاری تا  تودجه )میلیون ریال(

 موسسات

 خارجی داخلی

جذب  نشگاهمزکز/دا

 گزنت

تجییي الگَّبی رفتبری هثجت ٍ  11

هٌفی اسبتیذ ثبلیٌی در پزٍفیطٌبلیشم 

ثؼٌَاى ثزًبهِ  ٍ اخالق حزفِ ای

درسی پٌْبى ، ثز اسبس تجبرة 

 داًطجَیبى پشضکی ثبلیٌی ضْزکزد

 داخلی داًطگبُ هزکش درغذ  711 7931

 هذیزیتی خَد ثزًبهِ تبثیز ثزرسی 11

 ٍ هسئلِ حل رٍیکزد دٍ ثب

 سالهت اضطزاة، ثز گلذاضتبیي

 دارٍیی رصین اس تجؼیت ٍ هؼٌَی

 2ًَع دیبثتی ثیوبراى

 17 اس ثیص 7931

 درغذ

 داخلی هزکش داًطگبُ

ثزرسی ارتجبط ثیي اػتقبدات دیٌی  11

ثز َّش ّیجبًی در داًطجَیبى 

 داًطگبُ ػلَم پشضکی ضْزکزد

 داخلی داًطگبُ هزکش درغذ 100 7931

 سٌگیي فلشات هیشاى ثزرسی 11

 رصلت در ٍکزٍم کبدهیَم سزة،

 ضْزکزد ثبسارّبی در هَجَد ّبی

 7931 سبل در

 داخلی داًطگبُ هزکش درغذ 711 7931

 استبى سالهت جبهغ ثزًبهِ تذٍیي 11

-7931 ثختیبری ٍ چْبرهحبل

7011 

 داخلی داًطگبُ هزکش درغذ 711 7931

 داخلی داًطگبُ هزکش 17 اس ثیص 7931 پبیزى صًَتَکسیکی اثزات ثزرسی 11



 ثز هختلف غلظتْبی ثب فٌبًتزى ٍ

 یَکبریَت، ّبی سلَل سالهت

 ثب اًسبى، پَست فیجزٍثالست

 Comet تکٌیک اس استفبدُ

Assay 

 درغذ

 هزتجط خطز ػَاهل فزاٍاًی ثزرسی 11

 ثِ کٌٌذگبى هزاجؼِ در آلشایوز ثب

 اػػبة ٍ هغش ّبی کلیٌیک

 اٍل هبِّ 1 در ضْزکزد ضْزستبى

 7931 سبل

 17 اس ثیص 7931

 درغذ

 داخلی داًطگبُ هزکش

 غذایی، الگَی ثیي ارتجبط ثزرسی 11

 سطح سٌجی، تي ّبی ضبخع

 ظزفیت ٍ خَى سلٌیَم

 ضذت ثب سزم اکسیذاًی آًتی

 اٍتیسن طیف ثیوبراى در ثیوبری

 17 اس ثیص 7931

 درغذ

 داخلی داًطگبُ هزکش

 ٍ ًگزش داًص، هقبیسِ ٍ ثزرسی 11

 پشضکی، داًطجَیبى ػولکزد

 ػلَم داًطگبُ اسبتیذ ٍ دستیبراى

 خػَظ در ضْزکزد پشضکی

 ثیوبر، ثب ثبلیٌی ارتجبط ّبی هْبرت

 7931 سبل در

 داخلی هزکش داًطگبُ درغذ 711 7931

 ثب  ضبدکبهی ارتجبط ثزرسی  12

 ًَجَاًبى در سالهتی رفتبرّبی

 7931-31-ضْزکزد

 داخلی هزکش داًطگبُ درغذ 711 7931

 


