
 

 

ضمن عرض  12:30 در ساعت سالن جلسات مراکز تحقیقاتی  در محل 16/12/1395 مورخ دوشنبهجلسه در روز 

 شورای پژوهشی آغاز گردید.خوشامدگویی به اعضای محترم 

 

 ،ینیبال عالئم ،یولوژیدمیاپ یبررس "با عنوان    حمیدی و سیده نیلوفر کتر گلشاخانم دپایان نامه ای  * طرح تحقیقاتی

با  زیر اصالحات با " 96-86 سال از  گرگان در  یویر خارج سل انواع به مبتال مارانیب در درمان  جینتا و صیتشخ نحوه

و تایید نهایی توسط خانم دکتر مقرر شد پس از انجام اصالحات توسط  مجریان  ریال به تصویب رسید و 3680000مبلغ  

 به معاونت ارسال گردد: بشارت

 در مورد روش تشخیص سل خارج ریوی توضیح مناسب داده شود.در روش کار -1

 حجم نمونه تقریبی ذکر شود.-2

 منابع جدیدتر جایگزین منابع قدیمی تر شوند.-3

  وجود دارد برای جمع آوری داده ها استفاده شود.پیشنهاد شد از برنامه ثبت استانی سل که در مرکز بهداشت استان -4

 

 و یمخف) B تیهپات وعیش یبررس "با عنوان  و خانم جاللی یخدابخش بهناز دکترخانم  نامه ایپایان  * طرح تحقیقاتی

با  زیر  اصالحات با "  1395-96 گرگان شهرستان در مزمن B تیهپات به مبتال افراد اول درجه شاوندانیخو در( آشکار

دکتر خانم  و تایید نهاییمقرر شد پس از انجام اصالحات توسط  مجریان  به تصویب رسید و ریال  2360000مبلغ   

 معاونت ارسال گردد:به عبدالهی 

 روش کار اصالح شود. جزئیات بیشتری به آن اضافه شود.-1

 متغیرها اصالح شوند و با روش کار همخوانی داشته باشند.-2

 هزینه تستهای آزمایشگاهی اصالح شوند.-3

 

   دکتر سید محمد هادی رضوی نیکوآقا ی سمیه آزادفر و  ، خانمدکتر علیجان تبراییآقای پایان نامه ای  * طرح تحقیقاتی

القا  در Prime(DNA Vaccine) – Boost(Recombinant protein)هترولوگ  یاستراتژ یریو بکارگ یطراح "با عنوان 

ریال به  414320000با مبلغ    زیر  اصالحات پس از قرائت و مشخص نمودن "روسیو تومگالویضد سا یمنیا یپاسخ ها

معاونت ارسال به  دکتر معماریان  آقای نهاییتصویب رسید و مقرر شد پس از انجام اصالحات توسط مجریان و تایید 

 گردد:

 



 ضرورت اجرای طرح دقیق تر نوشته شود.- 1

 روش کار با جزئیات بیشتر و دقیقتری توضیح داده شود.-2

 و مرتبط تری اضافه شوند. منابع جدیدتر-3

 

سرمی سطوح  تعیین"با عنوان قای دکتر یعقوب یزدانیآدر یکسال میالدی(  ISIمقاله 3 طرح تحقیقاتی گرنت)چاپ*

پس از قرائت "با سل ریوی در مقایسه با افراد سالمدر بیماران  ,HNPS1-3,LI-37 HBD-3وپپتید های ضد میکروبی  dویتامین 

 .ریال به تصویب رسید200000000با اعتبار 

برای اعضای شورا ارائه گردید و در مورد نحوه امتیازدهی جدید  95و  94در پایان گزارشی از ارزشیابی مرکز در سالهای 

 وزارت متبوع به فعالیتهای پژوهشی مراکز تحقیقات توضیحاتی داده شد.

 

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

 

 


