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 13عنوان اصلی 

 

 دانشکده داروسازی پژوهشیاولویت های 

 

 کاربرد فارماکولوژیک ترکیبات گیاهی در مطالعات حیوانی و انسانی -1

 بررسی انواع سموم در مواد غذائی مختلف  -2

 کنترل کیفی داروهای تولید داخل با استفاده از سنجش سطح درمانی آنها -3

 ، گیاهی و مایعمطالعات کیفیت روغن های حیوانی -4

 ها در مواد غذائی مختلف  Nutrientبررسی میزان  -5

 بررسی میزان مصرف مواد مغذی و سمی در جمعیت استان کرمانشاه -6

 فرموالسیون داروها -7

 فرموالسیون سیستم های نوین دارو رسانی -8

زیستی اشکال مختلف  بررسی پارامترهای فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک داروها و بررسی فراهمی -9

 داروئی

 تجویز مصرف منطقی داروها و مقوله های مرتبط با داروسازی جامعه نگر -11

 نانوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی در داروسازی -11

 کنترل فیزیکوشیمیایی داروها و طراحی روشهای آنالیز دستگاهی -12

 کنترل میکروبی داروها -13

 فاده از مدلهای حیوانی و تکنیک کشت سلولیارزیابی اثر داروها با است -14

15- Therapeutic Dose Monitoring  پایش دوز درمانی 

 معرفی روش های نوین برای سنتز ترکیبات آلی و دارویی -16

 معرفی واکنشگرهای جدید برای سنتز ترکیبات آلی و دارویی -17

اکسیدانت، ضد باکتری، ضدد ادار ،   سنتز ترکیبات دارویی جدید دارای خواص بیولوژیکی )آنتی  -18

 ضد تومور، ضد سل، مهارکننده آنزیم، کاهنده چربی خون، ضد درد، ضد التهاب و ....(

 سنتز ترکیبات دارویی جدید حاصل فلز و بررسی اثرات ضد سرطانی آنها -19

 کاربرد فن آوری نانو در پزشکی و ساخت نانوبیوسنسورها -21

 وماتوگرافی برای آنالیز داروها در نمونه های بیولوژیکیمعرفی روشهای نوین در کر -21
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توسعه روشهای نوین الکتروشیمی در داروسازی جهت آنالیز و مطالعه ترکیبات دارویی و مطالعات  -22

 پزشکی 

 و پروتئین جهت مطالعات جهش های ژنتیکی  DNAتوسعه روشهای نوین در علوم مرتبط با  -23

 توسعه روشهای اسپکتروسکوپی در داروسازی  -24

 گیاهان دارویی وبررسی مواد مؤثره و بررسی اثرات ضد اارچی، میکروبی، آنتی اکسیدانت و ... -25

 ساخت سنسورهای پتانسیومتری برای  بررسی وآنالیز داروها -26

 زیکاربرد روشهای پیشرفته ریاضی و برنامه نویسی در داروسازی و مدل سا -27

 مدل سازی ریاضی برای داروهادر محیط بیولوژیک به صورت تئوری وتجربی  -28

 بررسی فیزیکو شیمیائی میان کنش داروها با پروتئین های حامل و هدف -29

 استفاده از سیکلودکسترین ها و پروتئین در سیستم های دارو رسانی  -31

 روتئین هامطالعه اثر ترکیبات طبیعی و صناعی بر مهار تجمع پ -31

 سنتز و بررسی مهارکنندگان آنزیمی و آنالیز کینتیک مهار -32

 بررسی پدیده های بیوشیمیائی حین رگ زائی و مهار آن -33

               کنار در پروتئین دد لیگاند و پروتئین –توسعه روشهای تئوری در میان کنش ها پروتئین  -34

 آزمایشگاهی و تجربی های پژوهش

 ترکیبات شیمیایی گیاهان دارویی وسایر مواد طبیعی بررسی -35

 بررسی آزمایشگاهی اثرات دارویی ودرمانی گیاهان دارویی وسایر مواد طبیعی  -36

 بررسی بالینی اثرات دارویی ودرمانی گیاهان دارویی وسایر مواد طبیعی  -37

 تهیه مواد اولیه طبیعی به منظور انجام برخی تحقیقات دیگر -38

 هیه مواد اولیه دارویی طبیعی جهت تولید داروت -39

 ارائه فرموالسیونهای دارویی با مواد موثره طبیعی -41

 تأثیر عوامل محیطی وکشت برروی محتوای شیمیایی ومواد موثره گیاهان دارویی  -41

 )ترکیه،عربستان مطالعه تطبیقی چگونگی اختصاص یارانه دارویی در ایران و کشورهای منتخب -24

 التعدنه بر اساس شاخص های الزی و یونان ( و ارایه مدل کشوری اختصاص یارام

 در صنایع دارویی کشور R&Dتعیین اولویت های تولیدو  -43


