
(این نامه بدون مهر برجسته دبیرخانه فاقد اعتبار است.)

ندارد

١٣٩٧/٠٧/١٦  

١٩/٢٥/٢٣٠٦

صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه

ساعت جلسه: ١٠:٣٠-١٢:٣٠ تاریخ جلسه: ٩٧/٧/٧ شماره جلسه: ١٠

اعضـای جلسه:
دکتر احمدرضا مبین دکتر فرهاد رمضانی بدر دکتر فخری حقی دکتر علی بهروزی سید میثم ابراهیمی

دکتر حسین مصطفوی دکتر علیرضا شغلی دکتر نرجس خواصی دکترمازیار پیدا دکتر علی اسدی
دکتر سعیده مظلوم زاده دکتر اصغر فضائلی دکتر فرامرز دوبختی دکتر سید جمال حسینی دکتر عاکفه احمدی افشار

دکتر بیژن قبادیان دکتر علی رمضانی دکتر حسین چیتی دکتر کورش امینی
دکتر مهین گنج خانی دکتر علی رستمی دکتر مریم حسن دکتر مجید امین زارع

غـائبین جلسه: دکتر حسین چیتی، دکتر نرجس خواصی، دکتر علی رستمی، دکتر فرهاد رمضانی بدر، دکتر اصغر فضائلی، دکتر مهین گنج خانی، 
دکتر حسین مصطفوی، دکتر مجتبی فتحی

مدعوین: دکتر مظاهر رضایی، دکتر امید ساعد

پـروپـوزال پـایـان نامـه های تحـقیقاتی مطـرح شده:

ردیف   مشخصـات پـروپـوزال

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته پزشکی: مریم احمدی، به راهنمایی: دکتر مهدی مقبولی، ارجاعی از: دانشکده پزشکی 

A-12-205-20 :با کد سمات

با عنوان:  بررسی مقایسه ای سطح خونی   C4 در فاز حاد ترومبوز سینوس های وریدی مغز با گروه شاهد
با اعتبار  ٩/٢٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

١

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته پزشکی: فردین عسگری، به راهنمایی: دکتر آرزو نجابتیان، ارجاعی از: دانشکده پزشکی 

A-11-1182-1 :با کد سمات

با عنوان:  بررسی رابطه دوز ترامادول با بروز کاهش سطح هوشیاری و نیاز به انتوباسیون
با اعتبار  ٤/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

٢



(این نامه بدون مهر برجسته دبیرخانه فاقد اعتبار است.)

ندارد

١٣٩٧/٠٧/١٦  

١٩/٢٥/٢٣٠٦

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی دستیاری داخلی: رضا نجارتبریزی، به راهنمایی: دکتر زهرا عباسپورراد، ارجاعی از: دانشکده 
پزشکی 

A-11-433-5 :با کد سمات

با عنوان:  بررسی تاثیر عصاره گیاه گل مغربی در کاهش درد  و تغییرات فیبروکیستیک در زنان مبتال به بیماری فیبروکیستیک 
پستان  در مقایسه با پالسبو

با اعتبار  ٣١/٥٤٠/٠٠٠ریال مصوب گردید.

٣

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی دستیاری زنان و زایمان: فاطمه هوشمندپور، به راهنمایی: حمیده غالمی، ارجاعی از: دانشکده 
پزشکی 

A-11-502-7 :با کد سمات

با عنوان:  مقایسه اثر دو داروی خوراکی کپسول گاباپنتین٤٠٠ وقرص  تئوفیلین ٢٠٠در بهبود سردرد پس از بی حسی اپیدورالدر 
زنان پس از زایمان سزارین

با اعتبار  ٥/٠٩٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

٤

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی دستیاری هوشبری: الهه شکیبی، به راهنمایی: دکتر سعید جلیلی، ارجاعی از: دانشکده 
پزشکی 

A-11-607-8 :با کد سمات

با عنوان:  مقایسه اثر  آدرنوکورتیکوتروپین و آمینوفیلین وکافئین در درمان سردرد بعد از پاره شدن دورا در بیماران تحت 
بیحسی اسپاینال در بیمارستان آیت ا.. موسوی در سال ٩٧-٩٦

با اعتبار  ٤/٠٠٠/٠٠٠ریال مصوب گردید.

٥

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی دکترای تخصصی اطفال: لیال بهرامی، به راهنمایی:  دکتر عاکفه احمدی افشار، ارجاعی از: 
دانشکده پزشکی 

A-10-40-19 :با کد سمات

با عنوان:  بررسی فراوانی متاپنوموویروس انسانی و آدنوویروس در کودکان بستری با خس خس سینه و تنگی نفس در بخش 
اطفال بیمارستان آیت اله موسوی زنجان در سال ٩٧

با اعتبار  ٤٠/٠٠٠/٠٠٠ریال مصوب گردید.

٦

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی ک.ارشد روان شناسی بالینی: محسن حسنی، به راهنمایی: دکتر امید ساعد، ارجاعی از:  ٧



(این نامه بدون مهر برجسته دبیرخانه فاقد اعتبار است.)

ندارد

١٣٩٧/٠٧/١٦  

١٩/٢٥/٢٣٠٦

دانشکده پزشکی 

A-11-924-9 :با کد سمات

با عنوان:  اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر نشخوارفکری در کاهش شدّت افسردگی، عاطفۀ منفی و نشخوارفکری 
مبتالیان به اختالل افسردگی عمده: یک کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور مطرح

با اعتبار  ٣٥/٠٠٠/٠٠٠ریال مصوب گردید.

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی ک.ارشد فیزیولوژی: شیما مظلومی یاورکندی، به راهنمایی: دکتر مهدی اسکندری، ارجاعی از: 
دانشکده پزشکی 

A-10-129-9 :با کد سمات

با عنوان:  بررسی اثر کورکومین بر پارامتر های اسپرمی و بیان ژن های کانال های کلسیمی Catsper در موش های صحرایی با 
محرومیت از خواب

با اعتبار  ٧٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

٨

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی ک.ارشد آمارزیستی: مرتضی کاظمی، به راهنمایی: دکتر رمضان فالح، ارجاعی از: دانشکده 
پزشکی 

A-11-164-9 :با کد سمات

با عنوان:  تعیین عوامل مؤثر بر مدت بستری بیماران در بیمارستانهای آموزشی شهر زنجان با استفاده از رگرسیون چندکی

با اعتبار  ٤/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

٩

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی ک.ارشد آمارزیستی: زهره بیگدلی، به راهنمایی: دکتر سقراط فقیه زاده، ارجاعی از: دانشکده 
پزشکی 

A-11-724-8 :با کد سمات

با عنوان:  بکارگیری روش تحلیل تشخیصی طولی برای تمایز مواجهه یا عدم مواجهه مصدومین شیمیایی با گاز خردل در 
سردشت – ایران

با اعتبار  ٤/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

١٠

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی ک.ارشد فیزیولوژی پزشکی: مهسا جزینی درچه، به راهنمایی: دکتر مهین گنج خانی، ارجاعی از:  ١١



(این نامه بدون مهر برجسته دبیرخانه فاقد اعتبار است.)

ندارد

١٣٩٧/٠٧/١٦  

١٩/٢٥/٢٣٠٦

دانشکده پزشکی 

A-12-82-15 :با کد سمات

با عنوان:  بررسی اثر استرس اجتماعی، محیط غنی شده و ورزش بر مسیر التهابی NLRP3 در هیپوکامپ موش¬های مدل 
صرع کاینیک اسید

با اعتبار ٧٠/٠٠٠/٠٠٠  ریال مصوب گردید.

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی ک. ارشد مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست: علی فیضعلی رامندی، به راهنمایی: دکتر 
سید رضا عظیمی پیرسرائی، ارجاعی از: دانشکده بهداشت و پیراپزشکی،

A-11-61-2 :با کد سمات 
با عنوان: ارزیابی سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست ((HSE-MS در کارگاه سد سازی باالخانلو بر شاخص های 

ایمنی، سالمت و محیط زیست

با اعتبار  ٤/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.  

١٢

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی ک.ارشد پرستاری اورژانس: رقیه حسن دوست بندبنی، به راهنمایی: دکتر محمدرضا دین 
محمدی، ارجاعی از: دانشکده پرستاری و مامایی، 

A-11-85-9 :با کد سمات

با عنوان:  بررسی میزان شیوع هیپوترمی و عوامل مرتبط با آن در مراقبت از تروما در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 
آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، ١٣٩٧      

با اعتبار  ١٤/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

١٣

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی ک.ارشد پرستاری مراقبت های ویژه: اکبر اسالمی، به راهنمایی: دکتر نسرین حنیفی، ارجاعی از: 
دانشکده پرستاری و مامایی، 

A-11-148-15 :با کد سمات

با عنوان:  بررسی ارتباط فرهنگ ایمنی بیمار با پدیده قربانی دوم در پرستاران و میزان گزارش خطا در بخش های ویژه
با اعتبار ٢٠/١٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

١٤

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته دندانپزشکی: سبحان رشمئی، به راهنمایی:  دکتر معصومه امانی، ارجاعی از: دانشکده 
دندانپزشکی،

١٥



(این نامه بدون مهر برجسته دبیرخانه فاقد اعتبار است.)

ندارد

١٣٩٧/٠٧/١٦  

١٩/٢٥/٢٣٠٦

A-12-1218-2 :با کد سمات 
با عنوان:  بررسی میزان آگاهی دانشجویان دندانپزشکی و دندانپزشکان شهر زنجان در رابطه با اورژانس های پزشکی و مدیریت 

آن در محیطهای دندانپزشکی

با اعتبار  ٤/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

پروپوزال طرح تحقیقاتی هیئت علمی: دکتر محمد سلیمان سلطانپور، ارجاعی از: بهداشت و پیراپزشکی، با نظارت: دکتر عبدالرضا 
اسماعیل زاده، حق نظارت: ١/٥٠٠/٠٠٠ریال

A-12-836-7 :با کد سمات
(rs33989964) –1478  وفراوانی  واریانت ژنتیکی  SOCS3 و SOCS1 با عنوان: بررسی فراوانی متیالسیون پروموتر ژنهای

CA/del  ژن SOCS1  در بیماران مبتال به بیماری شریان کرونری ( (CADدر مقایسه با گروه کنترل

با اعتبار ٩٧/٢٩٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

١٦

گـزارش نـهایی پـایـان نامـه ها و طرحـهای تحقیقاتی:
نام مجری نام دانشجو و رشته تحصیلی کد سمات نوع پروپوزال ردیف

دکتر نیما معتمد نازیال اسکندری - پزشکی A-11-844-5 پایان نامه تحقیقاتی ١

دکتر مریم جامه شورانی بهنام ساجدی – دستیار داخلی A-12-500-21 پایان نامه تحقیقاتی ٢

دکتر احمدرضا مبین سمیرا اکبریه – دستیاری بیماری های عفونی A-12-342-26 پایان نامه تحقیقاتی ٣

دکتر حسن نیشابوری حبیب اله طاهرخانی – دستیاری بیماری های داخلی A-12-918-2 پایان نامه تحقیقاتی ٤

دکتر مینا شعبانی حمید سرافراز - پزشکی A-11-122-6 پایان نامه تحقیقاتی ٥

دکتر مهدیس مستجابی لیدا ترابی - دندانپزشکی A-11-1215-4 پایان نامه تحقیقاتی ٦

دکتر سید نجات حسینی علی علیزاده – دستیاری جراحی عمومی A-12-152-7 پایان نامه تحقیقاتی ٧

دکتر مهدی مقبولی سمیه علیان نجف آبادی – دستیاری مغز و اعصاب A-11-205-18 پایان نامه تحقیقاتی ٨

دکتر مهدی اسکندری سولماز نجاری – ک.ارشد فیزیولوژی پزشکی A-10-129-7 پایان نامه تحقیقاتی ٩

دکتر خلیل محمودی کیا نیک منش – دستیاری قلب و عروق A-11-119-11 پایان نامه تحقیقاتی ١٠



(این نامه بدون مهر برجسته دبیرخانه فاقد اعتبار است.)

ندارد

١٣٩٧/٠٧/١٦  

١٩/٢٥/٢٣٠٦

دکتر یوسف مرسلی مریم حجازی شیرمرد – دستیاری روانپزشکی A-11-694-5 پایان نامه تحقیقاتی ١١

دکتر بهروز محمدی مهسا یحیایی - پزشکی A-11-184-1 پایان نامه تحقیقاتی ١٢

دکتر محمد حسین مقیمی علیرضا آرین – دستیاری جراحی عمومی A-11-113-10 پایان نامه تحقیقاتی ١٣

دکتر حسن نیشابوری ناصر عبداللهی – دستیاری داخلی A-11-918-4 پایان نامه تحقیقاتی ١٤

دکتر حسن حسن زاد آذر فرشاد کریمی ظفرآبادی – ک.ارشد بهداشت و ایمنی مواد 
غذایی

A-11-940-7 پایان نامه تحقیقاتی ١٥

دکتر احمدرضا مبین ارژنگ طاهری - پزشکی A-11-342-28 پایان نامه تحقیقاتی ١٦

دکتر افسانه کرمی فرید قاسمی - پزشکی A-11-161-20 پایان نامه تحقیقاتی ١٧

دکتر حسن آهنگر محسن اسدی قمی – دستیاری قلب و عروق A-11-594-12 پایان نامه تحقیقاتی ١٨

دکتر ایرج جعفری انار کولی فرزاد رشدی - پزشکی A-12-202-7 پایان نامه تحقیقاتی ١٩

دکتر علیرضا یزدی نژاد ندا یونسی - داروسازی A-12-307-16 پایان نامه تحقیقاتی ٢٠

دکتر رمضان فالح زهرا خانی - پزشکی A-11-164-6 پایان نامه تحقیقاتی ٢١

دکتر فرزانه کرمی تنها علی سلیمانی - پزشکی A-11-1074-8 پایان نامه تحقیقاتی ٢٢

دکتر بهاره ناظمی سلمان - A-11-623-15 طرح هیئت علمی ٢٣

خانم مهناز افشین جو - ٢٠٥/ ق/ ٣-٣/ ١٩ طرح هیئت علمی ٢٤

درخواستــهای مطــرح شده:
نامه شماره ١٩/١٨/٧٠٢/د مورخ ٩٧/٦/٢١ معاون محترم پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در خصوص درخواست خانم دکتر ندا غالمی مبنی  -١
برتغییر استاد راهنمای پایان نامه دانشجو فرشته فالحی با کد سمات (A-12-729-11) به خانم دکتر مینا محبیان، مورد 

موافقت قرار گرفت. 

 MQm2c درخواست آقای دکتر عبدالرضا اسماعیل زاده مجری طرح تحقیقاتی با عنوان « سلول درمانی دیابت نوع یک با استفاده ماکروفاژ -٢
همراه با IL-35 » مبنی بر تمدید مهلت اجرای طرح تا پایان سه ماهه اول سال ٩٨ مورد موافقت قرار گرفت.

درخواست خانم دکتر تینا شاهانی مبنی شرکت و ارائه مقاله بصورت Oral با عنوان «بررسی ژنتیکی بیماران مبتال به نقص انعقادی  -٣



(این نامه بدون مهر برجسته دبیرخانه فاقد اعتبار است.)

ندارد

١٣٩٧/٠٧/١٦  

١٩/٢٥/٢٣٠٦

فاکتور هفت در ایران» مربوط به پایان نامه خانم شیرین روانبد دانشجوی ک. ارشد ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی تهران، در کنفرانس   
European Conges on Thrombosis and Hemostasis در تاریخ ٢٤ لغایت ٢٦ اکتبر ٢٠١٨ در شهر مارسی کشور فرانسه، 

مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

نامه شماره ٧٠١/١٨/١٩د مورخ ٩٧/٦/٢١ معاون محترم پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در خصوص تغییر عنوان پایان نامه خانم زهرا  -٤
شاه بکندی با کد سمات A-11-1061-4  بصورت « بررسی شیوع ابنورمالیتی تعداد دندان ها در نمونه ای از بیماران ارتودنسی مراکز 

تخصصی شهر زنجان در سال های ١٣٩٤ تا ١٣٩٧» مورد موافقت قرار گرفت.

درخواست آقای دکتر فرشاد جعفری به شماره ١٩/٢٥/١٧٣١ مورخ ٩٧/٥/٢٧ درخصوص جابجایی و تغییر اساتید راهنما و مشاور مورد  -٥
موافقت قرار گرفت.

درخواست خانم دکتر بهاره صفر نژاد دانشجوی دستیاری نورولوژی به شماره ١٩/٢٥/١٦٥٤ مورخ ٩٧/٥/٢٠ مبنی بر افزایش ٢٥ درصد  -٦
اعتبار مصوب پایان نامه، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

نامه شماره ١٩/٢٥/٦٩١د مورخ ٩٧/٦/٢٦ از سرپرست محترم مرکز تحقیقات دانشجویی در خصوص تغییر ماده ٥ تبصره ١ قرارداد طرح  -٧
های تحقیقاتی دانشجویی مطرح و مقرر گردید در حال حاضر آئین نامه تشویقی اعطای گرنت در مورد طرحهای دانشجویی مورد اجرا قرار 

گیرد.  

نامه شماره ١٩/٢٥/١٠٨د مورخ ٩٧/٧/١ از سرپرست محترم مرکز تحقیقات بیماریهای متابولیک درخصوص تغییر استاد راهنمای اول و دوم  -٨
( استاد راهنمای اول : دکتر صمد قدرتی – استاد راهنمای دوم : دکتر مریم جامه شورانی )پروپوزال پایان نامه خانم دکتر رقیه 

جعفری ( دستیار داخلی ) با کد سمات A-12-500-6 مورد موافقت قرار گرفت.

درخواست خانم دکتر نسرین بهرامی نژاد استاد راهنمای پایان نامه خانم سپیده برقی دانشجوی ک. ارشد پرستاری با  عنوان « تاثیر رایحه  -٩
درمانی با بهارنارنج بر درد بعد از عمل آپاندکتومی» در خصوص تغییر جامعه پژوهش به بیماران تحت عمل جراحی ارتوپدی مطرح و تغییر 

محل پژوهشی مورد موافقت قرار گرفت مشروط بر اینکه موضوع ابتدا در شورای گروه و دانشکده بررسی و نتیجه به این معاونت اعالم گردد.

 GRADIENT ECHO  درخواست آقای دکتر علی صادقیان دستیار نورولوژی مجری پایان نامه با عنوان « بررسی وضعیت سکانس -١٠
 (tesla 1,5) در بیماران مبتال به  CVA طی 72ساعت بعد از وقوع استروک » مبنی بر کاهش اعتبار مصوب از ٤٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال به 

٣/٠٠٠/٠٠٠ مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

 A-12-205-20 درخواست آقای دکتر مهدی مقبولی به شماره ١٩/٢٥/٢١٥٤ مورخ ٩٧/٧/٥ ، استاد راهنمای پایان نامه با کد سمات -١١
مربوط به خانم مریم احمدی دانشجوی رشته پزشکی مبنی بر دفاع زودتر از موعد، مطرح و پس از بررسی با دفاع زودتر از موعد دانشجو 

موافقت گردید.



(این نامه بدون مهر برجسته دبیرخانه فاقد اعتبار است.)

ندارد

١٣٩٧/٠٧/١٦  

١٩/٢٥/٢٣٠٦

نامه ارجاعی به شماره ١٩/٢٥/٢١٥٤ مورخ ٩٧/٧/٥ از معاون محترم پژوهشی دانشکده پزشکی در خصوص پایان نامه خانم مهناز کریمی  -١٢
دانشجوی پزشکی با کد سمات A-11-19-1 مبنی بر ایجاد تسهیل در فارغ التحصیلی مطرح و با دفاع زودتر از موعد دانشجو موافقت 

گردید.

١٣- نتایج داوری کتاب تالیفی آقای دکتر علیرضا شغلی با عنوان« سیاستگذاری در بهداشت، درمان و توانبخشی » مطرح و چاپ کتاب مورد 
موافقت قرار گرفت.

١٤- نتایج داوری کتاب تالیفی خانم دکتر عاطفه یوسفی با عنوان« اطلس آناتومی دندان» مطرح و مقرر گردید مؤلف اصالحات الزم را طبق نظر 
داوران انجام و جهت چاپ عکسها مجوز الزم را از نویسندگان اصلی اخذ نمایند. همچنین مقرر گردید نوع اثر از تالیف به گردآوری تغییر 

یابد. 

درخواست آقای دکتر علی ملتی درخصوص تالیف کتاب با عنوان « اهمیت بالینی پروتئینهای پالسما و دیگر مایعات بدن انسان» مطرح و  -١٥
مقرر گردید جهت ثبت عنوان و ارسال به داوری مورد اقدام گیرد.

بند ٥٢ از شانزدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ ١٣٩٦/١٠/٢٣ به این صورت اصالح می گردد: «درخواست خانم دکتر سعیده  -١٦
مظلوم زاده مجری طرح تحقیقاتی با عنوان «بررسی فاکتورهای بیوشیمیایی خون در جمعیت شهر زنجان در سال ١٣٩٦» در خصوص 
افزایش مبلغ ١٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال به اعتبار مصوب طرح، بصورت گرنت از محل اعتبارات معاونت بهداشت استان زنجان مطرح و مصوب 

گردید.»

١٧- بند ١ مربوط به پروپوزالهای هشتمین شورای پژوهشی دانشگاه مورخ ٩٧/٦/١ بدین صورت اصالح می گردد: پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی 
مشترک با انستیتو پاستور مربوط به خانم معصومه میگونی دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی با کد سمات A-12-245-9 ، به 
راهنمایی آقای دکتر اصغر فضائلی، با عنوان« بررسی پاسخ های ایمنی در موش های ایمن شده با آنتی ژن GCS1 پالسمودیوم فالسیپاروم 
به همراه ادجوانت poly (I:C) و ارزیابی آنتی بادی های ضد PfGCS1 در ممانعت از تشکیل اووسیست در پشه های آنوفل» با اعتبار 
کل ٨٠٥/٦٨٢/٠٠٠ ریال مصوب گردید به نحوی که مبلغ ٨٠١.٦٨٢.٠٠٠ ریال توسط انستیتو پاستور و ٤/٠٠٠/٠٠٠ ریال توسط د.ع.پ. 

زنجان تامین می گردد. 

پیشنهادات و مصـوبـات:

شیوه نامه حمایت از شرکت پژوهشگران با ارائه مقاله در کنگره های علمی داخل کشور مطرح و به تصویب رسید.   -١

   




