
 

 

، ضمن عرض  12:  30  در ساعت  سالن جلسات مراکز   در محل  27/02/1395 مورخ  دوشنبهجلسه در روز 

 شورای پژوهشی آغاز گردید.خوشامدگویی به اعضای محترم 

 

 نییتع و یپراکندگ یبررس "با عنوان    یسارل محمد جالل و آقای   زاده یصوف وبیا دکتری آقای * طرح تحقیقات

 Conventional و  ییایجغراف اطالعات ستمیس  از استفاده با ایبابز و ایلریت آناپالسما، به یدام یها کنه یآلودگ

Nested-PCR از برخی اصالحات  پس از قرائت و مشخص نمودن " 1396 -1395 سال گلستان استان یمرز نوار در

با مبلغ یید نهایی خانم دکتر شربتخوریو تامقرر شد پس از انجام اصالحات توسط  مجریان  سوی اعضای شورای مرکز

 انتخاب گردیدند.  خانم دکتر شربتخوریدر ضمن ناظر این طرح نیز  .به تصویب برسد ریال 221372000
 

 میآنز هضم یبررس  "با عنوان   یمحب رضایعل آقای رعرب،یم اعظمخانم  ،ییتبرا جانیعل دکترآقای ی طرح تحقیقات *

HhaI جهش ییشناسا یبرا R233 ژن UL27 برخی  پس از قرائت و مشخص نمودن "  روسیتومگالوویسا روسیو

با  اقای دکتر یزدانیو تایید نهایی مقرر شد پس از انجام اصالحات توسط  مجریان  از سوی اعضای شورای مرکزاصالحات 

 .انتخاب گردیدند دکتر یزدانی در ضمن ناظر این طرح نیز  .به تصویب برسد  الیر 58840000مبلغ 

 

 یپل یفراوان یبررسبا عنوان   یی و آقای یوسف خنجریتبرا جانیعل دکتری پایان نامه ای آقای طرح تحقیقات *

پس از  " سالم کنترل و کیستمیس تماتوزیار مثبت،لوپوس HIVافراد درPD-1ژن4 نترونیا  گاهیجا سمهادریمورف

 .رسیدبه تصویب  ریال 124280000با مبلغ قرائت 

 تیماست یفراوان یبررس "با عنوان ی پایان نامه ای خانم دکتر خدابخشی و خانم آیدا هاشمی فرد طرح تحقیقات *

 یط  گلستان یپزشک علوم دانشگاه تابع یآموزش یها مارستانیب به پستان توده با کننده مراجعه مارانیب در گرانولوماتوز

 .به تصویب رسید ریال 1800000با مبلغ پس از قرائت  " 1390-1395 یسالها

 

 دروفورهایس کننده کد یها ژن یفراوان یبررس "با عنوانو خانم بهنوش خاشعی  دکتر آیلر جمالی خانم  گزارش نهایی  *

برخی  پس از قرائت و مشخص نمودن "وروپاتوژنی یکل ایاشرش رشد یرو بر آهن عنصر مختلف یها غلظت ریتاث و

اقدامات بعدی از سوی کارشناس مقرر شد پس از انجام اصالحات توسط  مجریان  رکزاز سوی اعضای شورای ماصالحات 

 .مرکزجهت تصویب و ارسال به معاونت  صورت پذیرد

 

 با ذکر صلوات به پایان رسید. 14:00جلسه در ساعت 


