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:معر���مرکز

انجامظور منبھگیالنپزش�یعلومدا�ش�اهپزش�یفناوریزیستتحقیقاتمرکز 

 نو�نهایفناوریو پزش�یفناوریزیستدر �ار�ردیو پایھهایپژوهش

در نگیال شرق پ��اپزش�یو مامائیپرستاری دا�شکدهدر ۱۳۹۰سالاز آزما�ش�ا��

بطمرتموضوعاتپ��امون پژوهشمرکز اینهدف.گردیدفعاللنگرودشهرستان

.باشدمیجامعھنیاز بامتناسبمختلف،هایزمینھدر فناوریزیستبا



، مامای  �ی ی و ��را�ش دا�ه ��تاری

����ود-�رق �یالن 

پزشکیتحقیقات زیست فناوري مرکز اهداف 

:از اهداف این مرکز می توان بھ موارد ذیل اشاره کرد

مینھ ایجاد فضای مناسب پژوهش در زمینھ زیست فناوری پزش�ی در استان گیالن و تام�ن ز ·

.های الزم جهت پژوهشگران م�� و استا�ی

.�ی��بود و ارتقای سطح پژوهش های بنیادی و �ار�ردی در زمینھ دا�ش زیست فناوری پزش·

 ��بود کیفیت آموزش مفاهیم و مهارت های دا�ش زیست فناوری پزش�ی بھ دا��جو�ان·

.تحصیالت تکمی�� رشتھ زیست فناوری پزش�ی و سایر رشتھ های مع�ن

��ه کمک بھ ارتقاء تحصیالت و توانمندی های دا��جو�ان و جوانان استان از طر�ق ایجاد انگ·

.های پژوه��ی
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:این مرکز می توان بھ موارد ذیل اشاره کرداهداف ) ادامھ(

می و ایجاد ارتباط میان نیازهای جامعھ در زمینھ زیست فناوری پزش�ی از طر�ق �عامل عل·

.پژوه��ی با بخش صنع�ی و مراکز داروئی

.ارتقاء سطح سالمت جامعھ از طر�ق پژوهش در زمینھ زیست فناوری پزش�ی·

.توسعھ ارتباطات علمی و پژوه��ی داخ�� و ب�ن املل��·

.علمی و پژوه��ی در مجالت معت�� داخ�� و خار�� افزا�ش ارائھ مقاالت·

. ش�یمشارکت در برنامھ ر�زی و سیاست گذاری منطقھ ای و م�� در زمینھ زیست فناوری پز ·
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:مسئول مرکز

Korosh Khanaki 

Ph.D. of Clinical Biochemistry 
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:پژوه��یکمیتھ 

روب دک��ی تخص��ی میک-دا�شیار : دک�� ایرج نیکو�ار•
شنا��ی پزش�ی

ی دک��ی تخص��–دا�شیار -دک�� محمود عابدین زاده •
ف��یولوژی ا�سا�ی

دک��ی تخص��ی-استادیار-دک�� محمد رضا محمودی•
ان�ل شنا��ی پزش�ی

ی دک��ی تخص��-استادیار -دک�� محمد اسماعیل پور •
پرستاری 

وشیمی دک��ی تخص��ی بی-استادیار -دک�� کورش خان�ی •
بالی�ی

�شر�حدک��ی تخص��ی علوم-استادیار-دک�� آزاده کب��ی •

دک��ی تخص��ی -استادیار-دک�� مسعود حمیدی•
بیوتکنولوژی داروئی

دک��ی تخص��ی -استادیار-دک�� عمار ابراهیمی•
بیوتکنولوژی پزش�ی

 دک��ی -استادیار-دک�� سید محمد تقی رضوی طو��ی•
تخص��ی ف��یولوژی ا�سا�ی

�ارشناس ارشد ایمونولوژی-مر�م امیدی•

�ارشناس ارشد هماتولوژی-ملیحھ نجف پور •

�ارشناس ارشد -�ارشناس آزما�ش�اه–ع�� علمی •
بیوتکنولوژی پزش�ی 

ی�ارشناس ارشد میکرو�یولوژ -افش�ن ونک عراقیان •

�ارشنا��ی علوم آزما�ش�ا��-مجت�ی فرحبخش •

دک��ی تخص��ی بیوشیمی بالی�ی-استادیار -دک�� کورش خان�ی: مسئول مرکز

زش�یپ�ارشناس ارشد بیوتکنولوژی -�ارشناس آزما�ش�اه–ع�� علمی : مسئول اجرائی مرکز 
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تحقیقا�ی طرحهای 

و برر��ی اثر آن برتکث��سلو�� در let-7d miRNAطرا�� نانومولکول �ایمری از آپتامر اختصا��ی نو�لئول�ن و•

 let-7dبرر��ی اثر �ایمر آپتامر نو�لئول�ندک�� مر�م ت��زد -دک�� خان�یMKN-45ی سلو�� ¬سرطان معده رده

miRNA بر بیانJanus Kinase  ��در سرطان معده رده سلوMKN-45 دک�� مر�م ت��زد -دک�� خان�ی

رایی دیاب�ی برر��ی و مقا�سھ اثرات گزنھ و گزنھ سفید بر م��ان اس��س اکسیداتیو میتوکندر�ایی در موش های �ح•

دک�� خان�ی -دک�� شکیب شده با اس��پتوزوتوس�ن

ده از نمونھ برر��ی فراوا�ی اینتگرون ها وارتباط آن با الگوی مقاومت آن�ی بیوتی�ی درسودوموناس آئروز�نوزا جدا ش•

تئ�ن های ارز�ا�ی پا�خ ایم�ی فعال و غ�� فعال علیھ پرو دک�� نیکو�ار ...های زخم سوخت�ی بیماران مرکز سوانح 

دک�� نیکو�ار سودوموناس آئروژ�نوزا در مدل مو��ی عفونت زخم سوخت�یBو فالژل�ن تیپ PilQنوترکیب 

http://www.gums.ac.ir/para/Page.aspx?mID=14994&id=2746&Page=Articles/showArticles
http://www.gums.ac.ir/para/Page.aspx?mID=14994&id=2745&Page=Articles/showArticles
http://www.gums.ac.ir/para/Page.aspx?mID=14994&id=2542&Page=Articles/showArticles
http://www.gums.ac.ir/para/Page.aspx?mID=14994&id=2541&Page=Articles/showArticles
http://www.gums.ac.ir/para/Page.aspx?mID=14994&id=2540&Page=Articles/showArticles
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تحقیقا�ی طرحهای ) ادامھ(

در  MDM2و  p53بر بقا، آپو�توز و بیان ژن  (Ipomoea batatas(اثر اسپورام�ن تخلیص شده از سیب زمی�ی ش��ین برر��ی •

دک�� خان�ی-دک�� کب��ی MCF-7سلولهای سرطان �ستان رده 

در سلولهای  CD-95بر بقا و و بیان ژن  (Ipomoea batatas(برر��ی اثر مهار کننده تر�پس�ن تخلیص شده از سیب زمی�ی ش��ین •

دک�� کب��ی MKN-45سرطان معده رده 

�دک�� کتایون هر�ال�مقا�سھ تاث�� مالتون�ن و پر�ابال�ن بر کن��ل درد �س از هیس��کتومی شکمی تحت ب��و��ی عمومی•

کبد و �لیھ در موش های �حرایی دیاب�ی شده با ۳-و �اسپاز۲-مقا�سھ اثرات گزنھ و گزنھ سفید بر م��ان بیان ژ��ای سی�لواکس��ناز•

بد و فاکتور رشد برر��ی مقا�سھ ای اثرات گزنھ و گزنھ سفید بر م��ان سرمی آنز�مهای مارکر کدک�� خان�ی -دک�� حمیدی اس��پتوزوتوس�ن

خان�یدک�� -دک�� عابدین زاده ...در موش های �حرایی دیاب�ی شده با ( IGF-1(۱-شبھ ا�سول�ن 

ودشسایت دانشکده مراجعھ مرکز تحقیقات زیست فناوری پزشکی برای اطالعات بیشتر در خصوص 

http://www.gums.ac.ir/para/Page.aspx?mID=14994&id=2539&Page=Articles/showArticles
http://www.gums.ac.ir/para/Page.aspx?mID=14994&id=2538&Page=Articles/showArticles
http://www.gums.ac.ir/para/Page.aspx?mID=14994&id=2537&Page=Articles/showArticles
http://www.gums.ac.ir/para/Page.aspx?mID=14994&id=2536&Page=Articles/showArticles
http://www.gums.ac.ir/para/Page.aspx?mID=14994&id=2535&Page=Articles/showArticles
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