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 داًشگاُ علَم پزشکی ٍ خدهات بْداشتی درهاًی گلستاى

 ایسکویکهرکز تحقیقات اختالالت          

 

 

 صبح  0330سبعت  20/12/1336مًضخ یکطىبٍ ضيظ جلسٍ ضًضای پػيَطی مطکع تحقیقبت اذتالالت ایسکمیک 

ي بطگعاض اتبق جلسبت مطکع گًاضش ي کبس ياقع زض بیمبضستبن صیبز ضیطاظی ضًضا زض محل محتطم بب حضًض اعضبء 

 یل بطضسی ي مًضز تصًیب قطاض گطفت3مًاضز ش

 

 

ٍ  یطراح "تحت عىًان  سبالض بصیطیيحیس ذًضی ي زکتط  بنیآقب تحقیقبتیططح تحقیقبتی يیػٌ گطوت  .1

 یَاًاتح یاتیح یگٌالْایعالئن ٍ س یریجْت اًذازُ گ یساخت ساهاًِ  ارتباط از راُ دٍر کاشتٌ

 اظ پسمططح ي ضیبل  000/000/200بب اعتببض معبزل  " یذفسف یٌیَمکَچک هسوَم با آلَه یشگاّیآزها

 .گطفت قطاض تصًیب مًضز بطضسی

 

تَلیذ ٍ  "تحت عىًان  يحیس ذًضی ي زکتط فطَبز ویک وػاززکتط  یآقب تحقیقبتی پبیبن وبمٍ ای ططح .2

در سطح آزهایشگاّی ٍ  monascus purpureusزیست فٌاٍری با استفادُ از قارچ  kتخلیص هٌَکَلیي 

 اظ پسمططح ي ضیبل  000/150/123ايلیٍ بب اعتببض  " تَزیع یکٌَاخت آى بر رٍی آرد گٌذم ٍ برًج

 صالحبت شیل مًضز تصًیب قطاض گطفت.مىًط بٍ اوجبم ا بطضسی

 

آًالیس  "تحت عىًان  سطاياویی زکتط يحیس ذًضی ي زکتط فطَبز آقب تحقیقبتی پبیبن وبمٍ ای ططح .3

 " HPLCبا استفادُ از دستگاُ  monascus purpureusٍ سیترًیي در پَدر تْیِ شذُ از قارچ  kهٌَکَلیي 
صالحبت شیل مًضز تصًیب مىًط بٍ اوجبم ا بطضسی اظ پسمططح ي ضیبل  000/410/110 ايلیٍ  بب اعتببض

 قطاض گطفت.
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زض قسمت مقسمٍ ططح پبضاگطاف ايل بٍ تًضیحبتی کٍ زض مًضز استبتیه َب زازٌ ضسٌ پیًوس زازٌ  -

 .شکط گطزز Red rice ي بعس اظ آن اثطات مًثط Red rice ضًز ي سپس پیًوس استبتیه ي

 .زض قسمت بیبن مسئلٍ اظ شکط مطرص مًاز غصایی ذًززاضی گطزز -

پیص می آیس  Red rice ض قسمت سًاالت ي فطضیبت ططح ، سًاالتی کٍ زض مًضز تًجیٍ تًلیسز -

 .مططح ي پبسد بٍ سًاالت بٍ طًض کبمل تًضیح زازٌ ضًز

بٍ صًضت مگب پطيغٌ وًضتٍ ضًز کٍ ایه ططح َب بٍ صًضت ططح پیطىُبز می گطزز یک ططح کلی  -

 .َبی مطحلٍ ای بٍ آن اضبفٍ گطزز

قطض گطزیس بب تًجٍ بٍ کبضبطزی بًزن وًع ططح طی مکبتبٍ ای بب معبيوت تحقیقبت ي فىبيضی امتیبظ م -

 .بطين زٌ ططح بٍ صًضت ططح حُبی محصًل محًض محبسبٍ گطزز

َعیىٍ ططح َب بٍ مبلغ تفًیض اذتیبض مطکع ، ازغبم ططح َب  صًضت عسم امکبن زضمقطض گطزیس  -

 .کبَص یببس

 
 

 یبن ضسیس.صبح بٍ پب 3330سٍ زض سبعت زض وُبیت جل -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24/12/66 تاریخ:                                                            بسمه تعالی                                                                            

 پ گ 73/4/35 شوارُ:                               

                  

 

  خیاباى پٌجن آذر ، آذر دّن ، ساختواى هراکز تحقیقاتی ، طبقِ اٍل ٍاحد سوت راست ، هرکز تحقیقات اختالالت ایسکویک –گرگاى 
 : 017-32430434 تلفي  

 صفحِ الکترًٍیکی داًشگاُ علَم پزشکی ٍ خدهات بْداشتی ٍ درهاًی        www.goums.ac.ir 

 

 


