
 

 

 

 

صورتجلسه شورای پژوهشی 

مرکز تحقیقات بیوشیمی و اختالالت متابولیک 

24/7/87 
 

  با حضَس اعضا دس هحل سشپشستی داًطکذُ پیشاپضضکی ٍ بْذاضت تطکیل گشدیذٍ هَاسد 12:30جلسِ هزکَس ساس ساعت 

. هطشٍحِ ریل هَسد بحث ٍ تبادل ًظش لشاس گشفت

هطکل ًذاضتي ًیشٍ هطشح ضذ کِ با اتفاق ًظش اعضا هبٌی بش ضشٍست داضتي ًیشٍی هتخػع دس هشکض، لشاس بش ایي ضذ  -

.  کِ اص طشیك هعاًٍت پژٍّطی ایي هَسد پیگیشی ضَد

.        پشٍپَصال ّای صیشبا تَجِ بِ ًظشات داٍساى هَسد ًمذ ٍ بشسسی لشاس گشفت

 بررسی تاثیر پراستیک اسید بر روی سطح سرمی "پشٍپَصال طشح تحمیماتی آلای دکتش هشجاًی تحت عٌَاى-       الف

هطشح ٍ همشس ضذ پس اص اًجام اغالحات ریل با ًظش هَافك  "پراکسیداسیون لیپید و آنزیم های کبدی موش 

. الذام گشدد

  هادُ هزکَس چمذس است؟LD50هیضاى  .1

 .سٍش اجشا کاهلتشًَضتِ ضَد .2

آیا هطالعِ ایی دس خػَظ هیشاى ایي هادُ دس آبْای آضاهیذًی ٍ هَاد غزایی اًجام ضذُ است یا خیش؟ دس بشسسی هتَى  .3

 . رکش گشدد

تعذاد ًوًَِ ّا بِ گًَِ ایی دس ًظش گشفتِ ضَد کِ دس پایاى دٍ یا چْاس ّفتِ حذالل ضص سش هَش صًذُ دس ّش گشٍُ  .4

 .ٍجَد داضتِ باضذ

 .ّضیٌِ خشیذاسی، ًگْذاسی ٍ تغزیِ هَضْا پیص بیٌی ضَد .5

 

 مقایسه مارکر های بیولوژیک سرمی در افراد مبتال به "پشٍپَصال طشح تحمیماتی آلای دکتش اسذی تحت عٌَاى_ ب 

  هطشح ٍ همشس ضذ پس اص " سرطان پستان و سالم مراجعه کننده به بیمارستانها و مراکز درمانی شهرستان گرگان

. اًجام اغالحات ریل با ًظش هَافك الذام گشدد

 

 



 

 

 

 

 

 . دس توام عٌاٍیي ٍ اّذاف اضافِ ضَد"بشخی هاسکش ّا"کلوِ  .1

 . ًگْذاسی ضَدDeep Freezerًوًَِ ّا دس  .2

 .حجن ًوًَِ ّا بشای توام پاساهتش ّا تعییي ٍ بیطتشیي حجن ًوًَِ هَسد ًیاص دس ًظش گشفتِ ضَد .3

 .ّضیٌِ اًجام آصهایص اغالح گشدد .4

. ًوًَِ اًتخاب ًٍوًَِ گیشی اص کٌتشل ّا بطَس ٍاضح هطخع ضَد .5

 

 بررسی فراوانی خود درمانی بیماران دیابتی با "تحت عٌَاى  پشٍپَصال طشح تحمیماتی خاًن هْسا بطاست_  ج 

.  با ًظش هَافك الذام گشدد"فشاٍاًی"هطشح ٍ همشس ضذ پس اصحزف کلوِ " گیاهان دارویی و نوع آن در شهر گرگان 

  

: اعضا شرکت کننده در جلسه

دکتش آصاد سضا هٌػَسیاى                           سئیس هشکض 

 

دکتش حویذسضا جَضماًی                          هعاٍى پژٍّطی هشکض 

 

دکتش عبذالجالل هشجاًی                           عضَ ضَسای پژٍّطی هشکض 

 

دکتش جْاًبخص اسذی                            عضَ ضَسای پژٍّطی هشکض 

 

دکتش آسصٍ هیشفاضلی                               عضَ ضَسای پژٍّطی هشکض 

 

دکتش سیوا بطاست                                  کاسضٌاس هعاًٍت پژٍّطی 

 

 

 



 

 

 


