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 مجريان استاد راهنما عنوان طرح رديف
اولويت 
 پژوهشی

 هزينه
وضعيت 

 طرح

 

1 

مايکو پالسما    IgGبررسی ارتباط سطح سرمی آنتی بادی
بيماران بستری  در پنومونيه با انفارکتوس حاد ميوکارد

 29بيمارستان های آموزشی درمانی استان قزوين در سال
 دکتر ساروخانی

ليال مصطفائی،نرگس 
 نژاد،فاطمه رشوند دهقان

 71بند  83صفحه 
 38 بند 6 صفحه
 7بند  93صفحه 

 در دست اجرا 000/350/2

2 
 RFروتاويروس سويه  NSP4بيان ژن و تخليص پروتئين 

  BL-21 DE3در سلول های  با حذف دومين اسهالی آن 

 )پایان نامه( اشرشيا کلی

 دست اجرادر  000/000/80 98بند  52صفحه  ش آذریسياو دکتر سهمانی

3 
کالپروتکتين و بررسی برهمکنش بيان ژن و تخليص پروتئين 

 های چرب غير اشباعزيرواحدهای آن با يکديگر و با اسيد

 )پایان نامه(
 در دست اجرا 000/270/92 99بند  52صفحه حميده اصغری دکتر غيبی

4 

 بينوترک افتهيجهش نيپروتئ ینازيک هيناح صيو تخل انيب

FGFR2b آن بر اثر برهمکنش  یساختار راتييتغ یسو برر

 )پایان نامه( راشباعيچرب غ یدهايآن با اس

 در دست اجرا 000/000/80 99بند  52صفحه معصومه مقدسی دکتر غيبی

5 
بررسی ميزان وضعيت استانداردهای ايمنی در اتاق های عمل 

بيمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوين در 
 7829سال 

 هاشمی فريبا
حسين جورابافان، ميثم 

 ايمانی
 در دست اجرا 000/500/8 52بند  37صفحه 

6 
بررسی ارتباط بين موسيقی بر روند کار افراد شاغل در اتاق 

 7827عمل بيمارستان های آموزشی شهر قزوين در سال 
 در دست اجرا 000/615/8 6بند 80صفحه  فرنوش موفق اصغر کاربرو

7 
ترس اکسيداتيو و مالون دی الدهيد با بروز ارتباط بين اس

 )پایان نامه(استئوپنی در بيماران مبتال به بتاتاالسمی ماژور
 در دست اجرا 000/000/80 5بند  3صفحه  سپيده اميدی دکتر سهمانی

8 

و بررسی   FGFR2bبيان و تخليص پروتئين نوترکيب

ن )پایاتغييرات ساختاری آن بر اثر برهمکنش با فلزات سمی

 نامه(

 در دست اجرا 000/500/92 90بند  52صفحه  مريم توده روستا دکتر غيبی

9 
بررسی اثرات آنتی اکسيدانی نانو ذرات نقره بر روی ظرفيت 

 تام آنتی اکسيدانی سرم موش صحرايی نر
 دکتر غيبی

رامين محمدی، سيد ايمان 
معصومی، زهره 

طاهرخانی، سمانه 
 اسماعيلی

 در دست اجرا 000/200/2 3بند  1صفحه 

11 
)پایان کلونينگ، بيان و خالص سازی پروتئين بتاتروفين

 نامه(

دکتر کوروش 
 گودرزوند

 سمانه غالمی
-7بند  69صفحه 

9 
 در دست اجرا 000/000/80

11 
بررسی ملکولی فاکتورهای کد کننده مقاومت به آنتی بيوتيک 

 درکوکوس های گرم مثبت جدا شده از  هاديکوزينوگليآمهای 
 الرنگوسکوپ  در بيمارستان شهيد رجايی شهر قزوين

مير اسماعيل 
 موسوی

 در دست اجرا 000/090/77  سجاد رحمنی

12 
با انفارکتوس حاد  ABOبررسی ارتباط گروه های خونی 

بيماران بيمارستان های آموزشی درمانی استان  در ميوکارد
 29قزوين در سال

 دکتر ساروخانی
نرگس  -ليال مصطفائی

فرزانه  -قان نزادده
 جهانبخش

 در دست اجرا 000/200/9 


