
 

 

در محل سالن جلسات مراکز   18/2/1396مورخ  دوشنبهدر روز  شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عفونی جلسهاولین 

 شورای پژوهشی آغاز گردید. جدیدضمن عرض خوشامدگویی به اعضای  12:30 در ساعت تحقیقاتی

 

 در دیروئیت یهایباد یاتوآنت یبررس "با عنوان   ومهسا محمودیپایان نامه ای خانم دکتر خدابخشی  * طرح تحقیقاتی

 اصالحات با " 1395-96 سال کنترل، گروه با سهیومقا گلستان استان در درمان تحت مزمن C تیهپات به مبتال مارانیب

 به معاونت ارسال گردد:مجریان رر شد پس از انجام اصالحات توسط مق ریال به تصویب رسید و76650000با مبلغ  زیر

 .اصالح شود و جزییات بیشتری اضافه شود. وخروجمعیار ورود -1

 کامال بررسی شود. Bهپاتیت  آنتی ژن و از نظر آنتی بادی-2

 

 در گلوکز سمیمتابول اختالالت یبررس "با عنوان   خانم دکتر خدابخشی و نیلوفر کبیریپایان نامه ای  * طرح تحقیقاتی

ریال به تصویب  49960000با مبلغ  زیر اصالحات با " 1395-96 سال گرگان، شهرستان مزمن B تیهپات به مبتال مارانیب

 به معاونت ارسال گردد:مقرر شد پس از انجام اصالحات توسط  مجریان  رسید و

 اصالح شود.حجم نمونه -1

 . یا مستقل بودن متغیرها اصالح شود وابستهد رجدول متغیر ها  -2

 دیابت حذف گردد. در قسمت اهداف اختصاصی:-3

 

 :حت عنوانت Web of knowledge نمایه شده دروب یزدانی قدکتر یعتحقیقاتی مقاله *
 Effects of berberine on the secretion of cytokines and expression of genes involved in cell 

cycle regulation in THP-1 monocytic cell line 

 عنوان:جایگزین گزارش نهایی طرح  تحقیقاتی با 

در رده سلولی میلوئیدی  AHRبررسی اثر بربرین بر بیان ژن های دخیل در سیکل سلولی و التهاب  ناشی از پذیرنده 

THP-1 .شد 

 

 سززمیمرف یپلزز یفراوانزز یبررسزز"عنززوان بززا قززائمی…. عزززت ا دکتززر داوودی و دکتززرخززانم  نهززاییگزززارش *

پزس از   " گلسزتان  اسزتان  در مثبت ریاسم یویر سل به انیمبتال در TLR2  ژن در Arg753GlnوArg677Trpیها

بزه  مقرر شد پس از انجام اصالحات توسط  مجریزان   از سوی اعضای شورای مرکزبرخی اصالحات  قرائت و مشخص نمودن

 معاونت ارسال گردد:

 باید کنترل سالم آورده شود.در چکیده -1



 آزمون آماری برای گروه کنترل باید ذکر شود.-2

 یح شود.حانگلیسی تص Abstractمتن -3

 

 

 

 

و نحوه  95و  94سالهای مقاالت و ارجاعات در زمینه مرکز در  پژوهشی  های  فعالیتاز توضیحات مبسوطیدر پایان 

 .ارزشیابی جدید توسط وزارت متبوع ارائه شد

 

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

 
 


