
 

 

در محل سالن جلسات   16/11/1396مورخ  دوشنبهروز  12:30 در ساعتدر شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عفونی جلسه 

 شورای پژوهشی آغاز گردید.ضمن عرض خوشامدگویی به اعضای محترم در ساختمان قلب سلیم  مراکز تحقیقاتی

 

برای  وارائه کردند  96 و 95 سال در واعضا مرکز یشپژوه عملکرد*در ابتدای جلسه خانم دکتر حاجی مرادلو گزارشی از 

 انجام شد. یزیر برنامهبا همفکری اعضا  ندهیآ سالی مرکز  در ارتقای فعالیت های پژوهش

 

سیح   ارتبیط   بررسی   " درخواست آقای دکتر یعقوب یزدانی و آقای هادی بزازی در خصوص ترمیم بودجه طرح با عنوان * 

با توجهابتبابتور  ادتف ا ف تتتتتت" در بیمطران مبتال به آرترییت رومطتوییی     CD4+T Helperگروههطی لنفوسیت بط زیر   Dسرم  ویتطمین 

 . مجردتوصجیبتقدفرتگدفتری لتببتکلتبجدهبتطدحت94567500فض فبتش نتمطدحتوت

 

 

 ویروس علیه نیایم  زانیم یبررس "با عنوان   خانم دکتر نغیمه حاجی مرادلو و خانم رخساره ابن قاسم * طرح تحقیقاتی

مقرر  به تصویب رسید و زیر اصالحات با " گلستان یپزشک  علوم دانشگاه 1396 سال ورودی دانشجویان در B هپاتیت

 :دکتر تبرایی به معاونت ارسال گردد آقای با تایید نهاییو شد پس از انجام اصالحات توسط  مجریان 

 

دانشگطه  96در دانشجویطن ورودی سطل  Bبررس  عفونت مزمن هپطتیت " عنجفنتف رسیتور  دتی ب ،تعن وینتپ شنه دیتت:ت .1

دانشگطه علوم  96در دانشجویطن ورودی سطل  Bسنجش مطرکر آلودگ  یط ایمن  علیه هپطتیت  "و    "علوم پزشک  گلستطن 

 "پزشک  گلستطن 

 عنجفنتفنگل سیتمن سبتب تعنجفنتف رسیتور  دتی ب . .2

 .فستتزی دتطدحتزم نتم ت .3

تش هتفش رهتطدحتدرتکبتف  ففیتوتمتر د  ت مبتببتب یستی ک ملتدتنجشتبتشجد.تمجضجعتف م تتوتمسئلبتب  نتخالصب .4

 ....توتم رکد  تس یدتوتقجم تتسکجنت،تمحلتس گ ر،تنقشتخصجصتدرتمثال.تشجدتب  نتآنه تفزتروشنیتفبع دتوتپددفختب

 د.وکامل آورده ش ، بطوربکار گرفته شده است تعاریف دقیق واژه های اختصاصی که در متن پروپوزال  یدر ابتدا .5



 فصالحتشجد.تفست.توجص فیتمط لعبنجعت .6

 ه ولتمتر د  تمنطبقتبدتف  ف تنگ رشتشجد. .7

 بدرسیتمتجنتک ملتن ستتوتب ی تفزتمن بعته ی ودتوتمط لع تتفنج متش هتدرتمنطقبتوتمق التتف رسیتن زتآوردهتشجد. .8

 فستتنش هتفیتفش رهتب شن تگذفرتو ث دتم تجفن تکبتآنتنحجهتوتفیدفنتردتفستف دهتمجردتوفکسنتنجعتببتبدرس ه تدر .9

 ب رستیتفنتخ بتنش هتفست.تمط لعبتخدوجتوتورودتطدحتوتمع  رتفهدفیتروش .10

 

 

 

 

 به پایان رسید. 14:00  جلسه در ساعت 

 
 


