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

ندارد

١٣٩٧/٠٥/٠٣  

١٩/٢٥/١٤٤٩

صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه

ساعت جلسه: ١٠:٣٠-١٢:٣٠ تاریخ جلسه: ٩٧/٣/١٩ شماره جلسه: ٤
اعضـای جلسه:

دکتر اصغر فضائلی دکتر علی رستمی دکتر مریم حسن دکتر محمد نعیم بنگش سید میثم ابراهیمی
دکتر بیژن قبادیان دکتر کبری رستمی زاده دکتر فخری حقی دکتر علی بهروزی دکتر علی اسدی

دکتر مهین گنج خانی دکتر فرهاد رمضانی بدر دکتر نرجس خواصی دکترمازیار پیدا دکتر عاکفه احمدی افشار
دکتر حسین مصطفوی دکتر علیرضا شغلی دکتر فرامرز دوبختی دکتر سید جمال حسینی دکتر کورش امینی

دکتر سعیده مظلوم زاده دکتر ندا غالمی دکتر علی رمضانی دکتر حسین چیتی دکتر مجید امین زارع
غـائبین جلسه: سید میثم ابراهیمی، دکتر حسین چیتی، دکتر کبری رستمی زاده، دکتر فرهاد رمضانی بدر، دکتر مریم حسن، دکتر فخری حقی، 

دکتر محمد نعیم بنگش، دکتر بیژن قبادیان، دکتر علی رمضانی، دکتر مهین گنج خانی، دکترمازیار پیدا، دکتر علی رستمی، دکتر حسین مصطفوی

پـروپـوزال پـایـان نامـه های تحـقیقاتی مطـرح شده:

ردیف   مشخصـات پـروپـوزال

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته پزشکی: درسا کاوندی، به راهنمایی:  دکتر سعید جلیلی، ارجاعی از: دانشکده پزشکی 

A-11-607-10 :با کد سمات

با عنوان:  مقایسه ی اثر افزودن منیزیوم سولفات با دگزامتازون با دوز کم بر روپی واکائین در بلوک شبکه ی عصبی سوپرا 
کالویکوالر برای جراحی های الکتیو اندام فوقانی

با اعتبار ٧/٩٢٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

١

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته پزشکی: فرشید نجفی غریب دوستی، به راهنمایی: دکتر رمضان فالح، ارجاعی از: 
دانشکده پزشکی، 

A-11-164-5 :با کد سمات

با عنوان:  بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه خود مراقبتی در بیماران مبتال به دیابت تیپ ٢ مراجعه کننده به 
کلینیک غدد بیمارستان ولیعصر (عج) 

با اعتبار  ٤/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

٢

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته پزشکی: زهرا خانی، به راهنمایی: دکتر رمضان فالح، ارجاعی از: دانشکده پزشکی،  ٣



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

ندارد

١٣٩٧/٠٥/٠٣  

١٩/٢٥/١٤٤٩

A-11-164-6 :با کد سمات

با عنوان:  بررسی وضعیت خود مراقبتی در بیماران مبتال به افزایش فشار خون اولیه مراجعه کننده به کلینیکهای درمانی و 
مراکز بهداشتی درمانی شهرستان زنجان ١٣٩٧

با اعتبار ٤/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی دستیاری جراحی عمومی: فرهاد خیری توتکله، به راهنمایی: دکتر محمدنعیم بنگش، ارجاعی از: 
دانشکده پزشکی، 

A-11-1187-1 :با کد سمات

با عنوان:  بررسی تاثیر پیشگیری کننده  تامسولوسین روی احتباس ادراری پس از جراحی  در بیماران مبتال به بیماریهای 
آنورکتال خوش خیم مراجعه کننده به بیمارستان آیت الله موسوی شهر زنجان در سال ١٣٩٧- ١٣٩٨

با اعتبار٥/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

٤

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی دستیاری: سید هادی قریشیان، به راهنمایی: دکتر بهزاد معماری، ارجاعی از: دانشکده 
پزشکی، 

A-11-64-2 :با کد سمات

با عنوان:  بررسی تاثیر quadratus lumborum block تحت گاید سونوگرافی در کنترل درد و میزان مصرف داروهای مخدر 
بعد از عمل سزارین

با اعتبار٦/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

٤

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی ک.ارشد ژنتیک انسانی: سمانه بیگلری، به راهنمایی: دکتر مهرداد پدرام، ارجاعی از: دانشکده 
پزشکی، 

A-12-534-10 :با کد سمات

با عنوان:  انجام ریزآرایه کروموزومی و بررسی توالی یابی اگزوم در خانواده منتخب  (Zan-340) دارای کودک دختر مبتال به 
اوتیسم غیر سندرومی

با اعتبار ٧٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

٥

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی ک.ارشد ژنتیک انسانی: مژده منصوری، به راهنمایی: دکتر مهرداد پدرام، ارجاعی از: دانشکده 
پزشکی، 

A-12-534-11 :با کد سمات
٦



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

ندارد

١٣٩٧/٠٥/٠٣  

١٩/٢٥/١٤٤٩

با عنوان:  بررسی توالییابی اگزوم در خانواده منتخب  (Zan-02) دارای کودک مبتال به اوتیسم غیر سندرومی و ارزیابی 
عوامل محیطی کلیدی در خانوادههای کاندید

با اعتبار ٧٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی ک.ارشد ژنتیک انسانی: محدثه محمدی کاهه، به راهنمایی: دکتر مهرداد پدرام، ارجاعی از: 
دانشکده پزشکی، 

A-12-534-12 :با کد سمات

با عنوان:  بررسی توالی یابی اگزوم در خانواده کاندید  (Zan-06) دارای کودک مبتال به اوتیسم غیر سندرومی و آنالیز 
کاریوتایپ جهت بررسی ناهنجاری های احتمالی کروموزومی در خانواده های منتخب

با اعتبار ٠ ریال مصوب گردید. (دانشجوی پردیس)

٧

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی ک.ارشد ژنتیک انسانی: نگین رستم خانی، به راهنمایی: دکتر مهرداد پدرام، ارجاعی از: 
دانشکده پزشکی، 

A-12-534-13 :با کد سمات

با عنوان:  انجام ریزآرایه کروموزومی و بررسی توالییابی اگزوم در خانواده منتخب  (Zan-010) دارای کودک پسر مبتال به 
اوتیسم غیرسندرومی

با اعتبار ٧٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

٨

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته پزشکی: زهرا شجاعیان، به راهنمایی: دکتر مجتبی کمالی اقدم، ارجاعی از: دانشکده 
پزشکی، 

A-11-823-14 :با کد سمات

با عنوان:  بررسی فراوانی واکسیناسیون آنفلوانزا در پزشکان و پرستاران برخی بخشهای بیمارستان های آموزشی زنجان و 
ارزیابی علل عدم انجام آن

با اعتبار ٤/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

٩

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته پزشکی: شیوا قزلباش، به راهنمایی: دکتر بهاره حاجی سلیمی، ارجاعی از: دانشکده 
پزشکی، 

A-11-1150-1 :با کد سمات

با عنوان:  مقایسه  اثربخشی اپویتین آلفا و اپویتین بتا در درمان آنمی وعوارض آنها در بیماران تحت همودیالیز نگهدارنده

١٠



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

ندارد

١٣٩٧/٠٥/٠٣  

١٩/٢٥/١٤٤٩

با اعتبار ١٣/٤١٦/٣٢٠ ریال مصوب گردید.

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

A-11-155-12 :با کد سمات

با عنوان:  بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی  استاف اورئوس مقاوم به متی سیلین   (MRSA) در بیمارستان ولیعصر شهر 
زنجان درسال ١٣٩٦-١٣٩٤

با اعتبار ٤/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی ک.ارشد بهداشت حرفهای: قاسم نظری، به راهنمایی: دکتر علی بهروزی، ارجاعی از: دانشکده 
بهداشت و پیراپزشکی، 

A-11-580-5 :با کد سمات

با عنوان:  تعیین اثرات گرد و غبار توراسیک سیمان بر عملکرد  دستگاه  تنفسی کارگران شاغل درصنعت تولید سیمان
با اعتبار ٧٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

١١

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی ک.ارشد مدیریت HSE: علی اکبر معین، به راهنمایی: دکتر علی بهروزی، ارجاعی از: دانشکده 
بهداشت و پیراپزشکی، 

A-11-580-6 :با کد سمات

با عنوان:  ارزیابی ریسک حریق و انفجار در مخازن ذخیره سوخت در انبار نفت شهید تندگویان زنجان با روش تحلیل سلسله 
مراتبی فازی

با اعتبار ٧٠/٠٠٠/٠٠٠  ریال مصوب گردید.

١٢

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته ک.ارشد بهداشت حرفهای: ثریا کاکاوند، به راهنمایی: دکتر سید رضا عظیمی پیرسرائی، 
ارجاعی از: دانشکده بهداشت و پیراپزشکی، 

A-11-61-1 :با کد سمات

با عنوان:  بررسی ارتباط سطح فلزات روی و سرب در خون و ترشحات بزاقی کارگران شاغل در یک صنعت پاالیش روی در  
زنجان

با اعتبار  ٦٧/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

١٣



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

ندارد

١٣٩٧/٠٥/٠٣  

١٩/٢٥/١٤٤٩

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی ک.ارشد مدیریت HSE: اسماعیل احمدیان، به راهنمایی: دکتر حامد محمدی، ارجاعی از: 
دانشکده بهداشت و پیراپزشکی، 

A-11-160-1 :با کد سمات

با عنوان:  ارزیابی آمادگی سیستم مدیریت بحران برای مقابله با حریق های بزرگ با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی 
فازی: مطالعه موردی در پاالیشگاه گاز سرخس

با اعتبار ٩/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

١٤

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی ک.ارشد مدیریت HSE: حسین تیموری، به راهنمایی: دکتر حامد محمدی، ارجاعی از: دانشکده 
بهداشت و پیراپزشکی، 

A-11-160-2 :با کد سمات

با عنوان:  ارزیابی سیستم مدیریت سالمت، ایمنی و محیط زیست از دیدگاه مهندسی تاب آوری شهرک تخصصی روی زنجان در 
سال ١٣٩٧

با اعتبار  ٢٥/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

١٥

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی ک.ارشد پرستاری داخلی: سیده مریم حسینی نژاد، به راهنمایی: دکتر فرهاد رمضانی بدر، 
ارجاعی از: دانشکده پرستاری و مامایی، 

A-11-78-8 :با کد سمات

با عنوان:  بررسی تاثیر  مشاوره  بر اساس  مدل  سازگاری روی  (Roy) بر ابعاد خستگی و پایبندی به  درمان در بیماران مبتال 
به انفارکتوس میوکارد

با اعتبار ٢٥/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

١٦

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی ک.ارشد پرستاری: ساسان رجبی، به راهنمایی: دکتر مژگان السادت اقوامی، ارجاعی از: 
دانشکده پرستاری و مامایی، 

A-11-459-3 :با کد سمات

با عنوان:  بررسی مقایسه ای سبک و کیفیت زندگی بیماران مبتال به آسم با افراد سالم در بیمارستان های استان زنجان سال 
١٣٩٧

با اعتبار  ١٣/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

١٧



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

ندارد

١٣٩٧/٠٥/٠٣  

١٩/٢٥/١٤٤٩

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

A-12-1218-1 :با کد سمات

با عنوان:  مقایسه میزان آگاهی دانشجویان دندانپزشکی سال آخر دانشگاه علوم پزشکی زنجان با دندانپزشکان عمومی شهر 
زنجان از موارد تجویز آنتی بیوتیک و دارو های ضد التهاب استروئیدی در سال ١٣٩٧

با اعتبار  ٤/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

١٨

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته دندانپزشکی: سید علیرضا موسوی، به راهنمایی: دکتر جواد غیاثی، ارجاعی از: دانشکده 
دندانپزشکی، 

A-11-1064-1 :با کد سمات

با عنوان:  بررسی رادیوگرافیک فراوانی انواع خطاهای حین کار طی درمان  ریشه در بین دانشجویان دندانپزشکی زنجان در 
سال تحصیلی ٩٧-١٣٩٦

با اعتبار  ٤/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

١٩

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته دندانپزشکی: محسن علوی، به راهنمایی: دکتر رباب نورمحمدی، ارجاعی از: دانشکده 
دندانپزشکی، 

A-11-978-3 :با کد سمات

با عنوان:  بررسی تاثیر لیزر کم توان دیود  (nm810) در کنترل رفلکس گگ بیماران در حین رادیوگرافی های دندانی
با اعتبار  ٧/٢٣٦/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

٢٠

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته دندانپزشکی: شایان امینی، به راهنمایی: دکتر رباب نورمحمدی، ارجاعی از: دانشکده 
دندانپزشکی، 

A-11-978-6 :با کد سمات

با عنوان:  طراحی نرم افزار کمک آموزشی معاینه، تشخیص و مدیریت واریاسون های نرمال دهانی، اعصاب و عضالت جونده 
ناحیه سر و صورت

به شورای فناوری سالمت ارجاع شد.

٢١

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته دندانپزشکی: بهسان اصغرنژاد، به راهنمایی: دکتر بهاره ناظمی، ارجاعی از: دانشکده  ٢٢



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

ندارد

١٣٩٧/٠٥/٠٣  

١٩/٢٥/١٤٤٩

دندانپزشکی، 

A-12-623-23 :با کد سمات

با عنوان:  تعیین اثر ضد میکروبی نانو ذرات نقره ی تهیه شده به روش سنتز سبز گیاه خرمالو (Diospyros) بر پاتوژن های 
دهان و دندان

مقرر گردید نقش دانشجو در این پروپوزال مشخص شود.

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته داروسازی: معصومه همتی کومله، به راهنمایی: دکتر نرگس پورسینا، ارجاعی از: دانشکده 
داروسازی، 

A-12-1117-2 :با کد سمات

با عنوان:  تهیه، بررسی خصوصیات و ارزیابی برون تن رهایش دارو از نانوذرات فرامولکولی حاوی اکتروتاید و دی پپتید
با اعتبار ٣٩/٥٠٠/٠٠٠ریال مصوب گردید. همچنین مقرر گردید در ارائه گزارش نهایی، گزارش آزمایشات و خدمات تخصصی که در 

دیگر موسسات انجام می شود ضمیمه شود. 

٢٣

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته داروسازی: ریحانه شاهی یامچلو، به راهنمایی: دکتر علیرضا یزدی نژاد، ارجاعی از: 
دانشکده داروسازی، 

A-12-307-21 :با کد سمات

Thymus daenensis با عنوان:  تهیه وبررسی اثرات ضد میکروبی نانو امولسیون  حاوی اسانس روغنی گیاه آویشن گونه
با اعتبار  ٤٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

٢٤

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته داروسازی: پریسا کاظمی، به راهنمایی: دکتر مهران محسنی، ارجاعی از: دانشکده 
داروسازی، 

A-12-307-22 :با کد سمات

با عنوان:  تهیه نانوامولسیون حامل اسانس گیاه رازیانه و بررسی اثرات ضدمیکرو بی ذرات حاصل
با اعتبار ٤٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

٢٥

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته داروسازی: فرید پویا، به راهنمایی: دکتر فرامرز دوبختی، ارجاعی از: دانشکده داروسازی، 

A-11-232-8 :با کد سمات

با عنوان:  نقش تکنولوژی اطالعات در رشد بهره وری صنایع دارویی ایران

٢٦



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

ندارد

١٣٩٧/٠٥/٠٣  

١٩/٢٥/١٤٤٩

با اعتبار  ١٤/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته پزشکی: نگار انصاری، به راهنمایی: دکتر سمیه عبدالهی ثابت، ارجاعی از: مرکز تحقیقات 
عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، 

A-11-1094-3 :با کد سمات

با عنوان:  بررسی وضعیت حمایت اجتماعی در بیماران مبتال به سرطان دستگاه گوارش مراجعه کننده به مراکز آموزشی و 
درمانی زنجان ١٣٩٧

با اعتبار  ٤/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

٢٧

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته نانوفناوری دارویی: افسانه منتی، به راهنمایی: دکتر حسین دانافر، ارجاعی از: مرکز 
تحقیقات نانو فناوری دارویی، 

A-12-430-29 :با کد سمات

با عنوان:  طراحی و ساخت نانوحامل هیبریدی برای انتقال همزمان siRNA ضدIGF-IR و Lycopene به سلولهای سرطانی 
IGF جهت کاهش عملکرد سیستمMCF7)  ) پستان

با اعتبار ١٨٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

٢٨

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته داروسازی: نگین عاملیان، به راهنمایی: دکتر ثمینه جعفری، ارجاعی از: مرکز تحقیقات 
نانو فناوری دارویی، 

A-12-851-7 :با کد سمات

با عنوان:  تهیه و تعیین خصوصیات نانوذرات لیپیدی  (NLC) حاوی سیلیمارین و بررسی خصوصیات ضد آفتاب آن در محیط 
برون تن 

با اعتبار  ٥٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

٢٩

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته پزشکی: سپیده کولجی، به راهنمایی: دکتر ترانه نقیبی، ارجاعی از: بیمارستان موسوی، 

A-11-511-15 :با کد سمات

با عنوان:  بررسی تاثیر دهانشویه کاربامید پر اکسید در پیش گیری از پنومونی ناشی از ونتیالتور در بیماران بستری در بخش 
مراقبت های ویژه

٣٠



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

ندارد

١٣٩٧/٠٥/٠٣  

١٩/٢٥/١٤٤٩

با اعتبار  ٨/٦٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته پزشکی: ساالر عیوض زاده اردبیلی، به راهنمایی: دکتر منصور صادق زاده، ارجاعی از: 
بیمارستان موسوی، 

A-12-367-7 :با کد سمات

با عنوان:  بررسی فراوانی کم خونی فقر آهن در کودکان مبتال به بیش فعالی و عدم تمرکز مراجعه کننده به درمانگاه روانپزشکی 
بیمارستان شهید بهشتی زنجان در سال٩٦ تا ٩٧

با اعتبار ٧/٩٨٧/٥٢٠ریال مصوب گردید.

٣١

 ،EDC پروپوزال طرح تحقیقاتی دانشجوی رشته پزشکی: حمید سرافراز، به راهنمایی: دکتر مینا شعبانی، ارجاعی از: مرکز

A-11-122-6 :با کد سمات

با عنوان:  ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی به دستیاران در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان بر اساس مدل 
سروکوال در سال تحصیلی ٩٦-٩٧

با اعتبار ٤/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

٣٢

پروپوزال طرح تحقیقاتی دانشجوی رشته پزشکی: ارژنگ طاهری، به راهنمایی: دکتر احمدرضا مبین، ارجاعی از: بیمارستان ولیعصر، 

A-11-342-28 :با کد سمات

با عنوان:  بررسی سروپروواالنس هپاتیت A در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال ٩٦-٩٥
با اعتبار ١١/٦٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

٣٣

پروپوزال طرح تحقیقاتی هیئت علمی: دکتر داود افشار، ارجاعی از: دانشکده پزشکی، 

A-12-1175-3 :با کد سمات

با عنوان:  ارزیابی حساسیت آنتی بیوتیکی در جدایه های باکتری بروسال جدا شده از مناطق مختلف کشور به روش دیسک 
MIC دیفیوژن  و

با اعتبار  ١٤٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید؛ به نحوی که کل اعتبار این طرح بصورت گرنت از محل اعتبارات موسسه واکسن و سرم سازی  
رازی کرج تامین خواهد شد و عقد قرارداد منوط به ارائه تفاهم نامه بوده و در انتشار آثار علمی  Affiliation اول مجری، دانشگاه.ع.پ. 

زنجان باشد.

٣٤



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

ندارد

١٣٩٧/٠٥/٠٣  

١٩/٢٥/١٤٤٩

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

دکتر محسن داداشی زهرا کوثری – ک.ارشد روانشناسی بالینی A-12-1049-7 پایان نامه تحقیقاتی ١

دکتر علی شرفی پیام عبادی - داروسازی A-12-848-7 پایان نامه تحقیقاتی ٢

دکتر نسرین جعفری هما پورعبداله – ک.ارشد پرستاری سالمت جامعه A-11-984-5 پایان نامه تحقیقاتی ٣

دکتر محمدرضا دین محمدی مرضیه مجیدپور – ک.ارشد پرستاری داخلی A-11-85-6 پایان نامه تحقیقاتی ٤

فرحناز محمد خانی ها معصومه نمدیان A-11-147-5 پایان نامه تحقیقاتی ٥

دکتر سعید شکری - A-10-302-1 طرح تحقیقاتی هیئت علمی ٦

دکتر سعید شکری - A-12-302-3 طرح تحقیقاتی هیئت علمی ٧

دکتر علیرضا شغلی - A-11-179-17 طرح تحقیقاتی هیئت علمی ٨

دکتر حمیدرضا خیری منجیلی حامد نصرتی – دکترای زیست مواد دارویی A-12-966-9 طرح تحقیقاتی دانشجویی ٩

درخواستــهای مطــرح شده:
Fetal  درخواست دکتر مهدی اسکندری به شماره نامه ٧٧٢/٢٥/١٩ مبنی بر شرکت و ارائه مقاله در هفدهمین کنگره جهانی -١

Medicine از تاریخ  ٢٤ تا ٢٨ June در کشور یونان مطرح و طبق ضوابط کنگره های خارجی مورد موافقت قرار گرفت. 
درخواست دکتر آتوسا دبیری به شماره نامه ٧٧٣/٢٥/١٩ مبنی بر شرکت و ارائه مقاله در هفدهمین کنگره جهانی Fetal Medicine از  -٢

تاریخ  ٢٤ تا ٢٨ June در کشور یونان مطرح و طبق ضوابط کنگره های خارجی مورد موافقت قرار گرفت.
درخواست دکتر مهین گنج خانی به شماره نامه ٦٠٠/٢٥/١٩  مبنی بر ارائه معرفی نامه به سفارت آلمان جهت شرکت و ارائه مقاله در  -٣

کنگره علوم اعصاب اروپا از تاریخ  ٧ تا ١١ July مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
نامه ارسالی از معاون تحصیالت تکمیلی دانشکده پزشکی به شماره ١٩/٦/٩٦د مورخ ٩٧/٣/١٠ در خصوص اصالح پروپوزال کاظم نجاتی  -٤
دانشجوی دکتری تخصصی رشته بیوتکنولوژی پزشکی مبنی بر اصالح پروپوزال با عنوان ساخت و بررسی کارایی داربست نانوفیبری حاوی 
ماده Emu oil و سلول های بنیادی مزانشیمی ترشح کننده پروتئین نوترکیب GDNF جهت استفاده در ترمیم ضایعات نخاعی مطرح و 

مورد موافقت قرار گرفت.
A-11- درخواست دکتر رقیه خرقانی به شماره نامه ٧٦٩/٢٥/١٩ در خصوص  تغییر مراحل اجرای پایان نامه آزاده آراسته با کد سمات -٥
12-980 مطرح و مقرر گردید درخواست خود را به کمیته تحقیقات دانشجویی ارائه نمایند و نتیجه شورای کمیته به معاونت ارسال گردد. 



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

ندارد

١٣٩٧/٠٥/٠٣  

١٩/٢٥/١٤٤٩

درخواست دکتر ندا غالمی  به شماره نامه ١٩/١٨/٣٢٢د مورخ ٩٧/٣/١٣ در خصوص انصراف از اجرای طرح تحقیقاتی با عنوان" بررسی  -٦
میزان وقوع فوریت های پزشکی و دسترسی به داروها و تجهیزات ضروری اورژانس در مراکز دندانپزشکی شهر زنجان در سال ٩٢»" بدلیل 

عدم همکاری سازمان نظام پزشکی و به تبع آن مراکز دندانپزشکی، مطرح و طبق مفاد قرارداد مورد موافقت قرار گرفت.
درخواست خانم سحر ولیمقدم به شماره نامه ١٩/١٥٩٦د مورخ ٩٧/٣/٩ در خصوص انصراف از اجرای طرح تحقیقاتی با عنوان" ممیزی  -٧
بالینی زخم بستر بیماران بستری در بیمارستان حضرت ولیعصر ١٣٩٠»" به دلیل اثرمخدوش کننده غیر قابل کنترلی که بر روی داده ها 
وجود داشت و در نتیجه عمال قضاوت درستی از بابت روند مدیریت زخم بستر امکانپذیر نبود، مطرح و طبق مفاد قرارداد مورد موافقت قرار 

گرفت.
درخواست دکتر میترا خلیلی به شماره نامه ٣٤٦/٢٥/١٩ در خصوص استفاده از فرصت مطالعاتی در قالب ماموریت مطرح و مقرر گردید  -٨

ابتدا درخواست ماموریت خود را به گروه و معاونت دانشکده ارائه نمایند. 
نامه ارسالی از رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای متابولیک به شماره ١٩/٢٥/٤٤د مورخ ٩٧/٣/١٣ در خصوص اصالح پروپوزال دکتر فرحناز  -٩

میر دستیار فوق تخصصی غدد و مجری پایان نامه تحقیقاتی با کد سمات A-11-330-6 مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

نامه ارسالی از معاون پژوهشی دانشکده داروسازی به شماره ١٩/٩/٧١٢ مورخ ٩٧/٣/٣ در خصوص پروپوزال پایان نامه رفیع جوادی به  -١٠

راهنمایی خانم دکتر انوش و با کد سمات A-12-323-9  مبنی برتغییر بخشی از روش کار و استفاده کیت تانل بجای کیت گلوتامات 

مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. 

نتایج داوری نهایی در خصوص اصالحات صورت گرفته کتاب تالیفی توسط دکتر علیرضا صادقی با عنوان آسکی روماتولوژی، مطرح و  -١١
چاپ کتاب مذکور مورد موافقت قرار گرفت. 

کتاب تالیفی با عنوان سرطان دهان از پیشگیری تا درمان تالیف دکتر رباب نور محمدی تا سقف ١٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال حمایت مالی بعمل  -١٢
آمد. 

پیشنهادات و مصـوبـات:

   پیشنهاد نحوه اعطای گرنت تحقیقاتی توسط مدیر تحقیقات و فناوری ارائه و مورد بحث قرار گرفت و مقرر گردید در شورای آتی مجددا مورد 

بررسی قرار گیرد. 

دکتر علیرضا شغلی 
معاون تحقیقات و فناوری

http://zums.ac.ir/rds/admin_atcl_pfile.php?a_code=A-12-323-9&slc_lang=fa&sid=1



