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

ندارد

١٣٩٧/٠٨/١٤  

١٩/٢٥/٢٥٥١

صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه

ساعت جلسه: ١٠:٣٠-١٢:٣٠ تاریخ جلسه:٩٧/٧/٢٨ شماره جلسه: ١٢

اعضـای جلسه:
دکتر مهین گنج خانی دکتر علی رستمی دکتر مریم حسن دکتر محمد نعیم بنگش سید میثم ابراهیمی
دکتر احمدرضا مبین دکتر فرهاد رمضانی بدر دکتر فخری حقی دکتر علی بهروزی دکتر علی اسدی

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

دکتر بیژن قبادیان دکتر علی رمضانی دکتر حسین چیتی دکتر مجید امین زارع

غـائبین جلسه: دکتر عاکفه احمدی افشار، دکتر مریم حسن، دکتر بیژن قبادیان، دکتر علی رستمی، دکتر فرهاد رمضانی بدر، دکتر سعیده مظلوم 
زاده، دکترمازیار پیدا

پـروپـوزال پـایـان نامـه های تحـقیقاتی مطـرح شده:

ردیف   مشخصـات پـروپـوزال

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته پزشکی: روشنگ باطنی، به راهنمایی: دکتر ابوالفضل قریشی، ارجاعی از: دانشکده 
پزشکی 

A-12-170-32 :با کد سمات

با عنوان:  بررسی  وضعیت روانشناختی مادران کودکان مبتال به اختالالت بیش فعالی –کمبود توجه  و اختالالت اضطرابی ارجاع 
شده به روانپزشک

با اعتبار  ٤/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

١

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته پزشکی: فرناز کالنتری، به راهنمایی: دکتر علیرضا شغلی، ارجاعی از: دانشکده پزشکی 

A-11-179-23 :با کد سمات

با عنوان:  ارزیابی تاثیر طرح تحول نظام سالمت بر بیمارستان های شهر زنجان با استفاده از مدل پابن السو
با اعتبار  ٤/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

٢



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

ندارد

١٣٩٧/٠٨/١٤  

١٩/٢٥/٢٥٥١

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته پزشکی: مهسا ارفعی، به راهنمایی: دکتر افسانه کرمی، ارجاعی از: دانشکده پزشکی 

A-11-161-28 :با کد سمات

با عنوان:  تعیین فراوانی مایکوپالسما پنومونیه در نمونه خلط بیماران نوتروپنیک تب دار بستری شده در بیمارستان ولیعصر 
زنجان به روش PCR در سال ١٣٩٧

با اعتبار  ١٥/٧٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

٣

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته پزشکی: فاطمه حیدری، به راهنمایی: دکتر افسانه کرمی، ارجاعی از: دانشکده پزشکی 

A-11-161-27 :با کد سمات

با عنوان:  تعیین فراوانی لژیونال پنوموفیال به روش PCR  در نمونه ی خلط بیماران نوتروپنیک تب دار بستری شده در 
بیمارستان ولیعصر زنجان در سال ١٣٩٧

با اعتبار  ١٦/٣٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

٤

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته پزشکی: شهروز غریبی، به راهنمایی: دکتر افسانه کرمی، ارجاعی از: دانشکده پزشکی 

A-11-161-26 :با کد سمات

با عنوان:  تعیین فراوانی کالمیدیا پنومونیه به روش  PCR درنمونه ی خلط بیماران نوتروپنیک تب دار بستری شده 
دربیمارستان ولیعصر زنجان درسال ١٣٩٧

با اعتبار  ١٥/٨٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

٥

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته پزشکی: فریبا میرآخوری، به راهنمایی: دکتر نیما معتمد، ارجاعی از: دانشکده پزشکی 

A-11-844-12 :با کد سمات

با عنوان:  تعیین وضعیت وابستگی پزشک –بیمار در مراکز بهداشتی درمانی و کلینیکهای درمانی وابسته به بیمارستانهای 
آموزشی شهر زنجان در سال ١٣٩٧

با اعتبار   ٤/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

٦

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته پزشکی: شایسته ریاضی، به راهنمایی: دکتر منیژه جزء پناهی، ارجاعی از: دانشکده 
پزشکی 

A-11-155-16 :با کد سمات

با عنوان:  تعیین میزان فراوانی و الگوی مقاومت دارویی ایزوله های بالینی کاندیدا جداسازی شده از بیماران دیابتی و غیر 

٧



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

ندارد

١٣٩٧/٠٨/١٤  

١٩/٢٥/٢٥٥١

دیابتی بستری در بیمارستان ولیعصر
با اعتبار  ١٠/٥٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته پزشکی: نیلوفر شجاعی، به راهنمایی: امیرحسین مقتدر مژدهی، ارجاعی از: دانشکده 
پزشکی 

A-11-1191-3 :با کد سمات

با عنوان:  تعیین میزان فراوانی  +HBs Ag در افراد مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصر زنجان در طی بازه ی زمانی فروردین 
٩٥ تا خرداد ٩٨

با اعتبار  ٤/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

٨

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی دستیاری بیماریهای عفونی: شیرزاد سعیدی واجارگاهی، به راهنمایی: دکتر احمدرضا مبین، 
ارجاعی از: دانشکده پزشکی 

A-12-342-35 :با کد سمات

با عنوان:  مقایسه تست های پروکلسی تونین و پروتئین واکنش دهنده C  در تشخیص افتراقی بین مننژیت باکتریال از غیر 
باکتریال در بالغین بستری در بیمارستان ولی عصر در سال ١٣٩٧

با اعتبار ٤/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

٩

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی دستیاری طب اورژانس: مسعود حسین لو، به راهنمایی: دکتر محسن صالحی، ارجاعی از: 
دانشکده پزشکی 

A-11-1254-1 :با کد سمات

با عنوان:  بررسی  صحت و ارزش تشخیصی گزارش پیش بیمارستانی استروک توسط EMS  وتاثیر آن در عاقبت بیماران منتقل 
شده ، در مقایسه با مراجعین شخصی به اورژانس بیمارستان ولیعصر زنجان

با اعتبار  ١/٨٥٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

١٠

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دستیاری زنان و زایمان: دکتر نغمه مجیدی، به راهنمایی: دکتر زهرا نجمی، ارجاعی از: دانشکده پزشکی، 

A-12-1138-6 :با کد سمات
با عنوان: مقایسه تاثیر سالپنژکتومی و درمان با متوتروکسات بر ذخیره تخمدان بیماران با حاملگی خارج رحمی مراجعه کننده 

به بیمارستان آیت الله موسوی زنجان

١١



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

ندارد

١٣٩٧/٠٨/١٤  

١٩/٢٥/٢٥٥١

با اعتبار  ٤٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید. ارائه گزارش آزمایشگاه خارج از دانشگاه هنگام تسویه حساب الزامی است.

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته دندانپزشکی: فربد وطن پرست، به راهنمایی: دکتر بهاره ناظمی سلمان، ارجاعی از: 
دانشکده دندانپزشکی 

A-11-623-27 :با کد سمات

با عنوان:  بررسی کیفیت تصاویر دیجیتال پانورامیک در تکنولوژی  Safe Beam Exposure و تنظیم دوز دستی در افراد 
با BMI  مختلف

با اعتبار  ٤/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

١٢

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته داروسازی: امیررضا قاسمی، به راهنمایی:  دکتر زیبا اسالمبولچیالر، ارجاعی از: دانشکده 
داروسازی

A-12-968-8 :با کد سمات

با عنوان:  فرموالسیون و بررسی تاثیر استفاده از پلیمر مخاط چسب سدیم کربوکسی متیل سلولز  بر خصوصیات 
فیزیکوشیمیایی و رهش داروی مدل فنوفیبرات در نانوسامانه خود نانو امولسیون شونده

با اعتبار  ٤٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

١٣

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی دکترای تخصصی نانوفناوری دارویی: اعظم اکبری، به راهنمایی:  دکتر آزاده غفاری، ارجاعی از: 
دانشکده داروسازی، مشترک با دانشگاه علوم پزشکی ایران  

A-12-614-15 :با کد سمات

با عنوان: تهیه و تعیین خصوصیات لیپوزوم کونژوگه شده با نانوبادیanti-VEGFR2 جهت دارورسانی هدفمند 
In  دوکسوروبیسین به سلول های اندوتلیال عروق خونی سرطانی و ارزیابی اثر مهاری آن بر آنژیوژنز در محیط

Vitroفیزیکوشیمیایی و رهش داروی مدل فنوفیبرات در نانوسامانه خود نانو امولسیون شونده
با اعتبار کل  ٤٧٤/٣٥٨/٠٠٠ریال مصوب گردید؛ به نحوی که مبلغ ٢٩/٣٥٨/٠٠٠ ریال گرنت بوده و توسط د.ع.پ. ایران تامین خواهد گردید 
و مبلغ ١٨٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال توسط د.ع.پ زنجان تأمین خواهد شد. همچنین ارائه تفاهم نامه الزامی بوده و پروپوزال از مرکز تحقیقات ژن 

درمانی ارسال گردد.

١٤

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته داروسازی: امیرحسین عباسی، به راهنمایی: دکتر مینا اسالمبولچیالر، ارجاعی از: 
دانشکده داروسازی

A-11-969-9 :با کد سمات
١٥



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

ندارد

١٣٩٧/٠٨/١٤  

١٩/٢٥/٢٥٥١

با عنوان:  بررسی تداخالت دارو-داروی بالقوه در بخش مراقبت های ویژه بزرگساالن در مرکز آموزشی درمانی ولیعصر، زنجان

با اعتبار  ٤/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته داروسازی: مهیار نجفی، به راهنمایی: دکتر مهدیه انوش، ارجاعی از: مرکز تحقیقات 
داروشناسی کاربردی 

A-12-323-10 :با کد سمات

با عنوان:  بررسی اثر استیگماسترول بر حافظه فضایی در موش آزمایشگاهی

با اعتبار  ٤٤/٢٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

١٦

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی ک.ارشد نانو تکنولوژی پزشکی: اکرم رخش بهار، به راهنمایی: دکتر حسین دانافر، ارجاعی از: 
مرکز تحقیقات ژن درمانی سرطان 

A-12-430-32 :با کد سمات

با عنوان:  دارورسانی همزمان متوتروکسات وکورکومین با نانو ذرات پلیمریmPEG-PCL  وبررسی اثرات سمیت آن برروی 
MCF7 سلول های سرطانی  سینه

با اعتبار  ٨٤/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید. همچنین طبق مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه گزارش آزمایشگاه خارج از دانشگاه هنگام تحویل 
گزارش نهایی ضمیمه شود. 

١٧

پروپوزال طرح تحقیقاتی هیئت علمی: دکتر حسین دانافر، ارجاعی از: مرکز تحقیقات نانوفناوری دارویی، با نظارت: دکتر ایرج جعفری 
انارکولی، حق نظارت: ١/٠٠٠/٠٠٠ ریال

A-12-430-24 :با کد سمات
با عنوان: تهیه و بررسی خصوصیات نانوذرات آلبومینی کونژوگه شده با فولیک اسید و بیوتین برای دارورسانی هدفمند 

کرایسین

با اعتبار ٤٩/٢٠٠/٠٠٠ریال مصوب گردید. همچنین طبق مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه گزارش آزمایشگاه خارج از دانشگاه هنگام تحویل 
گزارش نهایی ضمیمه شود.

١٨

پروپوزال طرح تحقیقاتی هیئت علمی: آقای علی ایمانی، ارجاعی از: EDC، با نظارت: دکتر ترانه نقیبی محمودآبادی، حق نظارت: 
٥٠٠/٠٠٠ ریال

A-11-1160-2 :با کد سمات

١٩



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

ندارد

١٣٩٧/٠٨/١٤  

١٩/٢٥/٢٥٥١

با عنوان: مقایسه تاثیر آموزش الکترونیکی، سخنرانی و یادگیری از طریق همتایان بر رضایت و یادگیری دانشجویان هوشبری در 
دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

با اعتبار ٢٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

پروپوزال طرح تحقیقاتی دانشجویی: حامد نصرتی، به راهنمایی: دکتر حسین دانافر، ارجاعی از: کمیته تحقیقات دانشجویی،  با نظارت: 
دکتر سعید قنبر زاده، حق نظارت: ١/٠٠٠/٠٠٠ ریال

A-12-430-27 :با کد سمات

با عنوان:  دارورسانی همزمان متوتروکسات و کرایسین با استفاده از نانوذرات مغناطیسی زیست سازگار اکسید آهن

با اعتبار  ٦٦/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید؛ که مبلغ ٣١/٠٠٠/٠٠٠ ریال آن مربوط به گرنت همتاپروری ( شماره درخواست ٢٣٩٢/٢٥/١٩ 
مورخ ٩٧/٧/٢٦) می باشد.

٢٠

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی ک.ارشد پرستاری: بتول آهنگری، به راهنمایی: دکتر میترا پیامی، ارجاعی از: دانشکده 
پرستاری مامایی 

A-11-154-10 :با کد سمات

با عنوان:  بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران بخش اورژانس در مواجهه با بحران در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه 
علوم پزشکی زنجان ٩٧

با اعتبار  ٧/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید. 

٢١

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی داروسازی: محمد خسروی، به راهنمایی: دکتر سمیه صدیقیان، ارجاعی از: مرکز تحقیقات 
زیست فناوری دارویی

A-12-928-12 :با کد سمات

با عنوان:  بررسی خواص ضد میکروبی نقره دوپه شده در نانو کامپوزیت هیدروکسی آپاتیت-کیتوزان
با اعتبار  ٤٩/٣٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

٢٢

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

دکتر محمدحسین پورمعماری مهناز کریمی - پزشکی A-11-19-1 پایان نامه تحقیقاتی ١



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

ندارد

١٣٩٧/٠٨/١٤  

١٩/٢٥/٢٥٥١

دکتر مهدیس مستجابی سیما کرمی - دندانپزشکی A-11-1215-3 پایان نامه تحقیقاتی ٢

دکتر یوسف مرتضوی زهرا پاینده – دکترای تخصصی بیوتکنولوژی A-12-190-16 پایان نامه تحقیقاتی ٣

دکتر رضا مهدیان جویباری معصومه کشاورز قاسم آباد - پزشکی A-11-1092-2 پایان نامه تحقیقاتی ٤

دکتر مهدی مقبولی مریم احمدی - پزشکی A-12-205-20 پایان نامه تحقیقاتی ٥

دکتر سعید جلیلی محمد دیلمی – دستیاری بیهوشی A-11-607-9 پایان نامه تحقیقاتی ٦

دکتر یوسف مرتضوی مریم اسالمی – دکترای تخصصی بیوتکنولوژی A-12-190-14 پایان نامه تحقیقاتی ٧

دکتر پریسا خوشنویس میثم معینیان - پزشکی A-12-332-14 پایان نامه تحقیقاتی ٨

دکتر حبیب ضیغمی حمیدرضا حلیمی – ک.ارشد میکروب شناسی A-12-392-23 پایان نامه تحقیقاتی ٩

دکتر منیژه جزء پناهی فاطمه اکبری - پزشکی A-11-155-12 پایان نامه تحقیقاتی ١٠

دکتر ترانه نقیبی سپیده کولجی - پزشکی A-11-511-15 پایان نامه تحقیقاتی ١١

دکتر محمدرضا جمشیدی محمدحسن افکار برجی – دستیاری بیهوشی A-11-328-17 پایان نامه تحقیقاتی ١٢

دکتر فرامرز دوبختی فرید پویا - داروسازی A-11-232-8 پایان نامه تحقیقاتی ١٣

دکتر سمیه عبداللهی ثابت آی سان بشارتی - پزشکی A-11-1094-2 پایان نامه تحقیقاتی ١٤

دکتر محسن داداشی آیدین کریمی شاد - پزشکی A-12-1049-12 پایان نامه تحقیقاتی ١٥

دکتر یوسف مرسلی مهسا انصاری - پزشکی A-12-694-6 پایان نامه تحقیقاتی ١٦

دکتر سمیه عبداللهی ثابت سارا اسماعیلی - پزشکی A-11-1094-1 پایان نامه تحقیقاتی ١٧

دکتر حمیده غالمی سحر فرهمند راد – دستیاری زنان و زایمان A-11-502-6 پایان نامه تحقیقاتی ١٨

دکتر علیرضا صادقی رضوانه نجفی - پزشکی A-11-602-9 پایان نامه تحقیقاتی ١٩

دکتر آذین نوریان فاطمه همتی - دندانپزشکی A-11-1061-3 پایان نامه تحقیقاتی ٢٠

دکتر علی هانیلو مهدی فرهادی – دکترای تخصصی انگل شناسی A-12-95-8 پایان نامه تحقیقاتی ٢١



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

ندارد

١٣٩٧/٠٨/١٤  

١٩/٢٥/٢٥٥١

دکتر داود افشار نرگس آقاجانیان – کارشناسی علوم آزمایشگاهی A-12-1175-1 طرح دانشجویی ٢٢

دکتر حسین دانافر مصطفی زمانی – دکترای تخصصی زیست مواد دارویی A-12-430-25 طرح دانشجویی ٢٣

درخواستــهای مطــرح شده:
درخواست آقای دکتر داود افشار مجری طرح تحقیقاتی با کد سمات A-12-1175-3  با عنوان « ارزیابی حساسیت آنتی بیوتیکی در  -١

جدایه های باکتری بروسال جدا شده از مناطق مختلف کشور به روش دیسک دیفیوژن  و MIC» مصوب چهارمین جلسه شورای پژوهشی 

دانشگاه مورخ ٩٧/٣/١٩ مبنی بر تخصیص ١٥/٠٠٠/٠٠٠ ریال اعتبار به طرح مذکور، مطرح و مقرر گردید پروپوزال کشوری را جهت 

بررسی به معاونت ارائه نمایند. 

نامه شماره ١٩/٢٥/٧١٥د مورخ ٩٧/٧/٢٢ از سرپرست محترم مرکز تحقیقات دانشجویی دانشگاه در خصوص برگزاری کارگاه جهت  -٢

دانشجویان دانشکده پرستاری در نیمسال اول ٩٨-٩٧ مطرح و مقرر گردید از افراد متخصص جهت تدریس هر کارگاه استفاده شود. ضمنا" 

رزومه اساتید منتخب برای کارگاه پروپوزال نویسی و مقاله نویسی بررسی و نتیجه به معاونت اعالم گردد.  

نامه شماره ١٩/١٨/٨٩١ مورخ ٩٧/٧/٢١ از سرپرست محترم دانشکده دندانپزشکی درخصوص درخواست دکتر ندا غالمی استاد راهنمای  -٣

پایان نامه دانشجو یاسمن کربالیی به کد سمات (A-12-729-10) مبنی بردفاع زودتر از ٦ ماه از زمان ثبت کمیته اخالق مطرح و مورد 

تصویب قرار گرفت.

نامه شماره ١٩/٣/١٣٤٨د  مورخ ٩٧/٧/١٨ از معاون محترم آموزشی دانشگاه در خصوص پرداخت کمک هزینه برای پایان نامه آقای سعید  -٤

افروغ دانشجوی کارشناسی ارشد رشته نانوفناوری پزشکی با عنوان " طراحی و ساخت داربست بارگذاری شده با لیپوزوم حاوی رتینوییک 

اسید به منظور تمایز عصبی سلولهای بنیادی مزانشیم" و با راهنمایی جناب آقای دکتر ندری، بر اساس بند(ه) از ماده ٤-٣- آیین نامه 

تسهیالت آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژهی دانشجویان استعداد درخشان، مطرح و مقرر گردید درخواست مذکور جهت بررسی به 

دانشکده مربوطه ارسال گردد.

نامه شماره ١٩/٣/١١٢٦د  مورخ ٩٧/٧/٧ از معاون محترم آموزشی دانشگاه در خصوص در خصوص پرداخت کمک هزینه برای پایان نامه  -٥

خانم زهرا نجاتیپور دانشجوی دکترای تخصصی پزشکی مولکولی با عنوان " بررسی ارتباط مقاومت نمونههای بافت تومور پستان به درمان با 



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

ندارد

١٣٩٧/٠٨/١٤  

١٩/٢٥/٢٥٥١

ویروس انکولیتیک هرپس سیمپلکس تیپ ١ با میزان بیان ژنهای مرتبط با پاسخهای سیستم ایمنی " با راهنمایی جناب آقای دکتر 

بیگلری، بر اساس بند(ه) از ماده ٤-٣- آیین نامه تسهیالت آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژهی دانشجویان استعداد درخشان، مطرح و و 

مقرر گردید درخواست مذکور جهت بررسی به دانشکده مربوطه ارسال گردد.

A-11- درخواست آقای دکتر کوروش امینی استاد راهنمای پایان نامه خانم سیده رویا موسوی دانشجوی ک. ارشد پرستاری با کد سمات -٦

10-86 مبنی بر افزایش اعتبار مصوب پایان نامه، مطرح و با افزایش ٢٥ درصد اعتبار مصوب پایان نامه موافقت گردید.

درخواست خانم آرزو صفائی نژاد دانشجوی ک. ارشد مشاوره در مامایی مبنی بر تالیف کتاب با عنوان « کاربرد تئوری انتخاب در افراد  -٧

نابارور» مطرح و مقرر گردید جهت ثبت عنوان و ارسال به داوری مورد اقدام قرار گیرد. 

درخواست خانم دکتر فاطمه مرادی دکتری تخصصی فیزیولوژی و عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی مبنی بر گردآوری  کتاب با عنوان «  -٨

اصول جامع غدد درون ریز» مطرح و مقرر گردید جهت ثبت عنوان و ارسال به داوری مورد اقدام قرار گیرد. 

A-11- درخواست شماره ٢٣٩٤/٢٥/١٩ مورخ ٩٧/٧/٢٦ خانم دکتر رقیه خرقانی استاد راهنمای طرح تحقیقاتی دانشجویی با کد سمات -٩

16-980 مربوط به خانم لیال احمدی، مبنی بر انصراف از ادامه طرح، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

درخواست دکتر حسین دانافر  به شماره  ٢٣٩٢/٢٥/١٩ در خصوص اعطای گرنت همتاپروری به جهت چاپ ٤ مقاله ISI در سال ٢٠١٨  -١٠

مورد موافقت قرار گرفت و به پروپوزال ارسالی با کد سمات A-12-430-27  مبلغ ٣١/٠٠٠/٠٠٠ ریال گرنت تعلق گرفت. 

دکتر علیرضا شغلی پیشنهادات و مصـوبـات:
معاون تحقیقات و فناوری

http://zums.ac.ir/rds/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B3%25D9%2588%25DB%258C



