
ضمن عرض خوشامدگویی به   12:00 در ساعت سالن جلسات مراکز تحقیقاتی  در محل 06/10/1395مورخ  دوشنبهجلسه در روز 

 شورای پژوهشی آغاز گردید.اعضای محترم 
 

 میآنز مولد یمنف گرم یلهایباس یفراوان "با عنوان  یزنجان صفرپور زهرای و خدابخش بهناز دکترپایان نامه ای خانم  * طرح تحقیقاتی

انجام  برخی اصالحات بررسیپس از قرائت و  " آذر پنج مارستانیب در یبستر مارانیب ینیبال یها درنمونه فیالط عیوس بتاالکتاماز یها

 ریال تصویب شد.  18920000با مبلغ  خانم دکتر انوری و تایید نهاییتوسط  مجریان  شده

 

 درhspx(acr) ژن سمیمرف یپل سهیمقا " عنوان با یدیمج اشکانو  یقائم اهلل عزتدکتر  یآقا یا نامه انیپا یقاتیتحق طرح* 

 دییتا و انیمجر  توسط انجام شده برخی اصالحات و بررسی قرائت از پس "نگیجیب ریغ و نگیجیب هیسو سیتوبرکلوز ومیکوباکتریما

 شد. بیتصو دانشجو(  سهم ریال 31000000دانشگاه و  سهم ریال  58400000) الیر 89400000غ مبل با خانم دکتر جمالی یینها

 

 به مبتال مارانیب اتیخصوص و یفراوان یبررس "با عنوان  زهرا خداوندگاری و آقای دکتر عبداهلل عباسی پایان نامه ای * طرح تحقیقاتی

از سوی اعضای شورای برخی اصالحات  پس از قرائت و مشخص نمودن "1394 تا 1390 سال از گلستان استان در سیروزیلپتوسپ

 ریال به تصویب برسد.   3890000خانم دکتر جمالی با مبلغ  و تایید نهاییمقرر شد پس از انجام اصالحات توسط  مجریان  مرکز

 

 مارانیب اتیخصوص و یفراوان یبررس " عنوان با دکتر عبداهلل عباسی و سما سادات جدی حسینی یآقا یا نامه انیپا یقاتیتحق طرح* 

 یبرخ نمودن مشخص و قرائت از پس "1394 سال  اسفند انیپا تا 1390 سال نیفرورد از گلستان استان در بروسلوز به مبتال

  مبلغ با خانم دکتر جمالی یینها دییتا و انیمجر  توسط اصالحات انجام از پس شد مقرر مرکز یشورا یاعضا یسو از اصالحات

  .برسد بیتصو به الیر3890000

 

 بادرنج و یباغ شنیآو اهانیگ اسانس اثر یبررس " عنوان با محمد یساقی -علیجان تبرائی دکتر  یآقا یا نامه انیپا یقاتیتحق طرح* 

با مبلغ  دانشکده پزشکیقرائت و با توجه به تاییدیه  "A549 یسلول رده در 1 پیت(  HSV)مپلکسیس هرپس روسیو یرو بر هیبو

   مورد تصویب قرار گرفت. الیر 69976000

 

 به متصل نیلیم یاصل نیپروتئ یترشح فرم دیتول "با عنوان ی ریخ رایسم و یزدانی عقوبی دکتر پایان نامه ای آقای گزارش نهایی *

مورد تصویب قرار  قرائت و " کیسنتت فرم با سهیمقا در یاختصاص یباد یآنت دیتول تیقابل یابیارز و کلرا نیتوکس مونوژنیا بخش

بجای فرم سنتتیک که دارای تاییدیه تحصیالت تکمیلی دانشکده فناوری های نوین  MBPهمچنین استفاده از فرم نوترکیب  گرفت.

 نیز می باشد مورد موافقت قرار گرفت.

 

 با ذکر صلوات به پایان رسید.   13:30 جلسه در ساعت

 



 


