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 سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری –دکتر مسعود خوش نیا                عنوان

 دکتر وکیلی آقایجناب 

 قاییآدکتر مهرداد  آقایجناب 

 دکتر مهدی اعرابی آقایجناب 

  سرکار خانم  دکتر سیما صدیقی

 دکتر نعمت اله نعمت الهی آقایجناب 

 دکتر سعید کوکلی آقایجناب 

 دکتر حاجی محمد ساتلقی آقایجناب 

 

 8/2/3131صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات استخوان، مفاصل و بافت همبند مورخ              موضوع

 

و بافت همبند، در محل سالن جلسات  با سالم واحترام پنجمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات استخوان، مفاصل

 ارسال می گردد. 8/2/3131مجتمع تحقیقاتی آذر دهم مورخ 

 

 سرپرست مرکز تحقیقات استخوان، مفاصل و بافت همبند –دکتر محمد رضا محمدی  :امضا کننده 

 

 سرکار خانم مهین نوملی : رونوشت

 بسمه تعالی

 8/2/3131استخوان، مفاصل و بافت همبند؛ روز دوشنبه، مورخ صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات       
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صبح، با حضور  31ساعت  8/2/3131جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات استخوان، مفاصل و بافت همبند؛ روز دوشنبه، مورخ 

و تصویب قرار  اعضای شورای پژوهشی مرکز، سالن جلسات مجتمع تحقیقاتی آذر دهم برگزار گردید و موارد ذیل مورد بررسی

 گرفت.

 یها سمیمورف یمطالعه مرور نظام مند بر پل"با عنوانطرح تحقیقاتی آقای دکتر مهرداد آقایی و آقای دکتر قربانی؛  .3

ریال بحث و بررسی، با انجام 93، 031، 111مطرح و با هزینه  "دیروماتوئیت تررمبتال به آ مارانیدر بCTLA-4ژن

 گرفت:اصالحات زیر مورد تصویب قرار 

 ا( در روش اجرا حداقل به مقاالتی که نتایج متفاوت دارند که نیاز به انجام این مرور نظام مند را نشان می دهد اشاره شود.

یا از مقاالت زبان های دیگر هم ب( در معیار های خروج اشاره شود که آیا فقط مقاالت انگلیسی و فارسی وارد مطالعه خواهند شد 

 استفاده خواهد شد.

 ج( آیا خالصه مقاالت و مقاالت ارائه شده در کنگره که هنوز چاپ نشده اند نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

به  یا در صورت مجری بودن بخشی از هزینه طرح ،دیگری دارند، نامشان به عنوان همکار باشد Affiliationقربانی دکتر آقاید( 

 عهده ایشان باشد.

پایان نامه مقطع دستیاری تخصصی رشته داخلی آقای یقی و آقای دکتر اشکان حسینی؛ طرح تحقیقاتی خانم دکتر صد .2

ماران مبتال به یدر ب یماریت بیو فعال یدیروئین اختالالت تیارتباط ب یبررس "، با عنواندکتر اشکان حسینی

اصالحات زیر مورد بحث و بررسی، با انجام ریال  9093889911مطرح و با هزینه  " کیستمیس یتماتویلوپوس ار

 تصویب قرار گرفت:

 ا( محل اجرای آزمایش، شخص انجام دهنده و در صورت لزوم جواب آزمایشات در دسترس باشد.

 

طرح تحقیقاتی خانم دکتر صدیقی و آقای دکتر پیوندی؛ پایان نامه مقطع دستیاری تخصصی رشته داخلی آقای دکتر  .1

با شدت فعالیت بیماری  (IL6, TNFα,IFNγ)سایتوکاینهای التهابیبررسی ارتباط سطح "با عنوان  ،پیوندی

 بحث و بررسی، با انجام اصالحات زیر مورد تصویب قرار گرفت:ریال  ریال 31092129111مطرح و با هزینه  "لوپوس 

 مستقل  در روش اجرا چیست. Qا( مشخص گردد منظور از آزمون

 .وم جواب آزمایشات در دسترس باشدو در صورت لز ،آزمایشمحل اجرای آزمایش، شخص انجام دهنده ب( 


