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

ندارد

١٣٩٧/٠٥/٢٠  

١٩/٢٥/١٦٣٠

صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه

ساعت جلسه: ١٠:٣٠-١٢:٣٠ تاریخ جلسه: ٩٧/٤/٢ شماره جلسه: ٥

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 عاکفه احمدی افشار، دکتر محمد 
نعیم بنگش، دکتر بیژن قبادیان، دکتر مهین گنج خانی، دکتر سعیده مظلوم زاده

پـروپـوزال پـایـان نامـه های تحـقیقاتی مطـرح شده:

ردیف   مشخصـات پـروپـوزال

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی پزشکی: زهرا پرنیانی، به راهنمایی: دکتر جواد تاج کی، ارجاعی از: دانشکده پزشکی، 

A-11-75-1 :با کد سمات

با عنوان:  تعیین الگوی مصرف ونکومایسین در مرکز آموزشی درمانی آیت اله موسوی شهر زنجان طی سالهای ٩٤-٩٠ 
با اعتبار  ٤/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

١

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته پزشکی: معصومه کشاورز قاسم آباد، به راهنمایی:  دکتر رضا مهدیان جویباری، ارجاعی 
از: دانشکده پزشکی،

A-11-1092-2 :با کد سمات 
با عنوان:  بررسی فراوانی کشت خون مثبت در نوزادان بستری با شک به سپسیس در بخش NICU بیمارستان آیت الله موسوی 

زنجان در سال های ١٣٩٥-١٣٩٧

با اعتبار  ٤/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

٢



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

ندارد

١٣٩٧/٠٥/٢٠  

١٩/٢٥/١٦٣٠

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی: ذکریا اسکندری، به راهنمایی:  دکتر محسن داداشی، ارجاعی از: 
دانشکده پزشکی 

A-12-1049-10 :با کد سمات

با عنوان:  اثربخشی تحریک جریان مستقیم از روی جمجمه بر روی قشر پیش پیشانی پشتی جانبی  DLPFC بر میزان بیان 
 TNF-𝛼،IL-6  ،BDNF ، عملکردهای شناختی و امواج مغزی بیماران اپیوئیدی: کارآزمایی بالینی دوسرکور

 با اعتبار  ١٣٣/٧٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

٣

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی ک.ارشد علوم تشریح: سکینه علیزاده گل سرخدان، به راهنمایی:  دکتر محمدجواد فریدونی، 
ارجاعی از: دانشکده پزشکی 

A-12-977-7 :با کد سمات

با عنوان:  بررسی  مت آمفتامین برروی هیپوکمپ موشهای صحرایی نر بالغ : مطالعه رفتاری و هیستولوژیک
با اعتبار  ٧٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید. ارائه گزارش آزمایشگاههای خارج از د. ع.پ. زنجان با تایید مسئول آزمایشگاه مربوطه هنگام 

تسویه حساب الزامی است.

٤

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی ک.ارشد میکروب شناسی پزشکی: مژگان خیراندیش پیشکناری، به راهنمایی:  دکتر داود 
افشار، ارجاعی از: دانشکده پزشکی 

A-12-1175-4 :با کد سمات

با عنوان:  شناسایی پروتئین های متصل شونده به فریتین در پروتئوم استرپتوکوکوس پنومونیه
(Welcome grant ٣٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال بابت) .با اعتبار  ٩٩/٠٠٠/٠٠٠ریال مصوب گردید

٥

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی ک. ارشد رشته فیزیولوژی: فرهاد محمدی، به راهنمایی:  دکتر مهدی اسکندری، ارجاعی از: 
دانشکده پزشکی،

A-12-129-8 :با کد سمات 
با عنوان:  بررسی اثر پیش تغذیه ای عصاره دارچین بر بیان ژن های کانال های کلسیمی Catsper در موش صحرایی نر مبتال 

به هیپرلیپیدمی

با اعتبار  ٧٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

٦

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته ک.ارشد شیمی دارویی: المیرا امینی، به راهنمایی:  دکتر شهره محبی، ارجاعی از: 
دانشکده داروسازی،

٧



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

ندارد

١٣٩٧/٠٥/٢٠  

١٩/٢٥/١٦٣٠

A-12-613-15 :با کد سمات 
با عنوان:  سنتز و ارزیابی سمیت سلولی مشتقات جدید پیرازولینی واجد حلقه -Nاستخالفه ایندول

با اعتبار  ٧٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید. ارائه گزارش آزمایشهای خارج از د. ع.پ. زنجان با تایید مسئول آزمایشگاه مربوطه هنگام تسویه 
حساب الزامی است.

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی ک.ارشد شیمی دارویی: فاطمه اکبری، به راهنمایی: دکتر شهره محبی، ارجاعی از: دانشکده 
داروسازی،

A-12-613-16  :با کد سمات 
با عنوان:  سنتز و ارزیابی سمیت سلولی مشتقات جدید اکسازولینی واجد حلقه -Nاستخالفه ایندول

با اعتبار  ٧٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید. 

ارائه گزارش آزمایشهای خارج از د. ع.پ. زنجان با تایید مسئول آزمایشگاه مربوطه هنگام تسویه حساب الزامی است.

٨

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی ک.ارشد مراقبتهای پرستاری ویژه بزرگساالن: اکرم خدیری، به راهنمایی: دکتر فرهاد رمضانی 
بدر، ارجاعی از: دانشکده پرستاری و مامایی، 

A-11-78-7 :با کد سمات

با عنوان:  تأثیر موقعیت جت نبوالیزر نسبت به HME در مدار  ونتیالتور بر پارامترهای ریوی بیماران تحت تهویه مکانیکی در 
ICU

با اعتبار  ١٣/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

٩

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

دکتر سینا عندلیب ندا محمود پور – داروسازی A-12-898-5 پایان نامه تحقیقاتی ١

دکتر آزاده غفاری زینب اشرفی - داروسازی A-12-614-5 پایان نامه تحقیقاتی ٢

دکتر کوروش امینی حمید میانجی – ک.ارشد مراقبتهای ویژه A-12-86-7 پایان نامه تحقیقاتی ٣

دکتر علیرضا یزدی نژاد مهتاب چناری - داروسازی A-12-307-18 پایان نامه تحقیقاتی ٤

دکتر ایوب پزشکی - A-11-627-1 طرح تحقیقاتی هیئت علمی ٥



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

ندارد

١٣٩٧/٠٥/٢٠  

١٩/٢٥/١٦٣٠

آقای مصطفی آبین - - HSR طرح تحقیقاتی ٦

درخواستــهای مطــرح شده:
نامه شماره ٤٥/٢٥/١٩د مورخ ٩٧/٣/١٣ ارسالی از مرکز تحقیقات بیماریهای متابولیک در خصوص افزایش اعتبار پایان نامه تحقیقاتی خانم  -١
مینا رستمی با کد سمات A-12-1075-7 به راهنمایی خانم دکتر زیبا موالئی مطرح و با افزایش ٢٥ درصد اعتبار قرارداد موافقت بعمل 

آمد.

درخواست خانم دکتر سیده نگار جوادی استاد راهنمای پایان نامه آقای میر حسین علوی با کد سمات A-11-828-5 با عنوان  -٢
«بررسی توانایی ایجاد سیل آپیکال توسط مستر کن گوتاپرکا با تیپر ٤ % و روش تراکم جانبی ، در کانال های آماده سازی شده با 
یکی از دو روش دستی و روتاری» مبنی بر تسویه حساب بدون ارائه مقاله مطرح و با عدم پرداخت آخرین قسط (٣٠ درصد) موافقت 

بعمل آمد.  

مقررگردید گرنت h ایندکس به پژوهشگرانی که بیش از ٢٠ درصد خوداستنادی داشته باشند تعلق نمی گیرد.  -٣

درخواست دکتر علی ملتی مجری طرح تحقیقاتی دانشجویی با کد سمات A-12-130-16 با عنوان «بررسی ارتباط سطوح سرمی روی و  -٤
ویتامنی A با درجات مختلف رتینوپاتی در افراد دیابتی نوع دو» مبنی بر افزودن نام خانم فاطمه علیمحمدی در پرپوزال، مطرح و مورد 

موافقت قرار گرفت. 

درخواست خانم ژیال چوپانیان مجری طرح تحقیقاتی با کد سمات A-11-792-1  مبنی بر تمدید مهلت قرارداد مورد موافقت قزاز  -٥
نگرفت.

پیشنهادات و مصـوبـات:

پیـــــرو نامه ارســـــالی این معاونت در خصــــوص تعیین تکلیف طــــرحهای تحــقیقاتی که مهلت اجـرای آن سپری گردیده،  -١

مقـــرر گردید در صورت درخواست مجـــری، تمدید قرارداد حداکثر تا پایان سال ٩٧ و منوط به ارائه مقــاله مطابق با 

ضـــوابط قـــرارداد های جدید می باشــــد.  

مقرر گردید پروپوزالهایی که در سال ٩٧ ثبت می شوند و یا قبال ثبت گردیده و در سال ٩٧ در شورای پژوهشی دانشکده ها و مراکز  -٢

تحقیقاتی مورد تصویب قرار می گیرند در فرم پروپوزال و سامانه سمات کد اولویتــهای تحــقیقاتی سال ٩٧ درج و سپس به شورای 



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

ندارد

١٣٩٧/٠٥/٢٠  

١٩/٢٥/١٦٣٠

پژوهشی دانشگاه ارجاع یابد.

مقرر گردید به پایان نامه های تحقیقاتی که جـامـــــعه مـــورد مطـــالعه آنان مناطق دیگری غیر از استان زنجان انتخاب می شود در  -٣

صورت موافقت شورا با انجام پایان نامه، صرفا" هزینه چاپ و تکثیر تعلق گیرد.

   




