ردیف

1

2

3

عنوان
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فرموالسیون پماد از عصاره گیاه زردچوبه جهت درمان التهاب بر اساس

دکتر هما حاجی مهدی پور

منابع طب سنتی ایران و ارزیابی کارایی آن در مدل التهاب موش صحرایی

دکتر سمیه اسماعیلی

بررسی اثر ضد پالسمودیومی درونتنی گیاهان دارویی مورد استفاده در

دکتر فرزانه نقیبی

درمان تب در طب سنتی ایران

دکتر سمیه اسماعیلی

بررسی فیتوشیمیایی یکی از گیاهان دارویی با اثر ضد ماالریایی (فاز )I
بررسی اثر برخی از گیاهان طب سنتی ایران با طبیعت گرم و سرد بر سطح

4

تیروکسین ،تری یدوتیرونین ،کورتیزول در پالسما و وانیل ماندلیک اسید در
ادرار موش صحرائی

5

6

7

8

9

10

11

تهیه یک شکل دارویی موضعی جهت درمان سوختگی بر اساس منابع طب
سنتی ایران و ارزیابی کارایی آن در مدل سوختگی موش صحرائی

14

دکتر فرزانه نقیبی
دکتر معصومه ثابت کسائی

دکتر هما حاجی مهدی پور

بررسی فعالیت سایتوکسیک و القای آپتوز گیاهان دارویی منتخب از منابع
طب سنتی ایران

دکتر فرزانه نقیبی

بررسی اثر برخی از گیاهان طب سنتی ایران با طبیعت گرم و سرد بر سطح
انسولین و گلوکز در سرم موش صحرائی
بررسی اثر محافظت نورونی برخی گیاهان معرفی شده در طب سنتی ایران
در درمان نسیان
کارآزمایی بالینی بررسی تاثیر دوای لبان بر آلزایمر خفیف تا متوسط
بررسی تاثیر دینداری بر بیماری آنژین صدری در مراجعه کنندگان به
بیمارستان قلب تهران

1392

1392

1393

دکتر شمیم صحرانورد
دکتر رسول چوپانی
دکتر رستم سیف الدینی
دکتر محمود عباسی

کوآزی

دوسوکور

1391

1393

دکتر نجمه آل طه

بررسی اثر ماء الجبن افتیمونی بر درماتیت آتوپیک :کارآزمایی بالینی

1391

دکتر معصومه ثابت کسائی

بررسی اثر خاکشی بر درمان یبوست مزمن عملکردی ،یک کارآزمایی بالینی

بر خشکی دهان ناشی از رادیوتراپی و کیفیت زندگی در بیماران مبتال به

1391

1393

دکتر رسول چوپانی

سرطانهای سر و گردن
13

دکتر سمیه اسماعیلی

دکتر مریم حمزه لو

مقایسه اثر فرآورده گل پنیرک و گل ختمی با بزاق مصنوعی Hypozalix
12

دکتر فرزانه نقیبی

سال نشر

دکتر رسول چوپانی
دکتر احمد عامری
دکتر رسول چوپانی

درک پرستاران از جو اخالقی حاکم بر بیمارستان های آموزشی وابسته به

دکتر محمود عباسی

دانشگاه علوم پزشکی یزد در سال 1391

دکتر فریبا برهانی

1393

1393

1393

1393

1393
1393

ردیف

عنوان
بررسی اثر عصاره متانولی گیاهان Alkanna bracteosa, tanacetum

15

 polycephalum, Achillea vermicularisدر القاء آپوپتوز در رده
سلولی  ،MCF-7به کمک پایش فعال شدن آنزیم
بررسی اثر درمانی سیاه دانه بر عالئم بالینی بیماران مبتال به استئوآرتریت

16

17
18
19
20
21
22

شیمیایی دارو
فرموالسیون شربت آلوبخارا بر اساس منابع طب سنتی ایران و استاندارد

دکتر هما حاجی مهدی پور

سازی فرآورده
بررسی ( )In vivoاثر ضد آپوپتوزی برخی گیاهان معرفی شده در طب
سنتی ایران در درمان نسیان
بررسی اثر ماءالعسل مرکب بر عالئم بالینی آسم کودکان 16 - 6سال
بررسی اثر فرآورده گلنار فارسی بر میزان خونریزی بیماران مبتال به لیومیوم

دکتر شمیم صحرانورد
دکتر رسول چوپانی
دکتر سعید صدر
دکتر مژگان تن ساز
دکتر محمود عباسی

مطالعه تطبیقی
مقایسه اثر فرآورده کنجد با پروژسترون در ایجاد خونریزی در بیماران دچار

دکتر مهرزاد کیانی
دکتر مژگان تن ساز

اولیگومنوره :کارآزمایی بالینی تصادقی یک سوکور

صفورا روح االمین

24

دکتر رسول چوپانی
دکتر محمدجواد احسانی اردکانی
دکتر روشنک مکبری نژاد
دکتر مریم حمزه لو مقدم

بررسی اثر درمانی سیاه دانه بر عالئم بالینی بیماران مبتال به استئوآرتریت

دکتر رسول چوپانی

زانو ،مطالعه دوسو بی خبر با دارونما ،فاز  :2بررسی پاسخ به درمان و ایمنی

دکتر احمد سلیم زاده

تعیین فرآیند عملکرد اخالقی اولیه ارایه دهندگان خدمات سالمت در
حوادث غیر مترقبه و بالیا در ایران؛ یک مطالعه کیفی
بررسی اثر فرآورده ریشه کاسنی بر کاهش سطح آالنین آمینوترانسفراز
( )ALTدر بیماران مبتال به کبد چرب غیر الکلی :کارآزمایی بالینی تصادفی
دوسوکور با پالسبو

28

دکتر مریم حمزه لو مقدم

رحمی بر اساس مبانی طب سنتی ایران
بررسی ابعاد اخالقی برنامههای راهبردی مراقبتهای بهداشتی در پرتو

مقایسه اثر موضعی روغن زنجبیل با زنجبیل خوراکی بر دیسمنوره اولیه

27

دکتر فرزانه نقیبی

زانو ،مطالعه دوسو بی خبر با دارونما ،فاز  :1تهیه و تعیین خصوصیات فیزیکو

23

26

دکتر مریم حمزه لو مقدم

دکتر هما حاجی مهدی پور

بررسی اثر رژیم غذایی مبتنی بر مبانی طب سنتی ایران در سیروز

25
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تهیه فرآورده افتیمون بر اساس منابع طب سنتی و کنترل کیفیت آن

دکتر مهرزاد کیانی
دکتر مژگان تن ساز
دکتر مهدی صابر فیروزی
دکتر مریم حمزه لو مقدم
دکتر روشنک مکبری نژاد

سال نشر

1393

1393

1393
1394
1394
1394
1394
1394

1394

1395

1395

1395

1395

1396

