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

ندارد

١٣٩٧/٠٥/٢٥  

١٩/٢٥/١٧١٨

صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه

ساعت جلسه: ١٠:٣٠-١٢:٣٠ تاریخ جلسه: ٩٧/٤/٢٣ شماره جلسه: ٦

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: دکتر سید جمال حسینی، دکتر مریم حسن، دکتر ندا غالمی، دکتر مجید امین زارع، دکتر فخری حقی، دکتر اصغر فضائلی، دکتر 
محمد نعیم بنگش، دکتر نرجس خواصی، دکتر بیژن قبادیان، دکتر مهین گنج خانی، دکتر علی رستمی

پـروپـوزال پـایـان نامـه های تحـقیقاتی مطـرح شده:

ردیف   مشخصـات پـروپـوزال

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته پزشکی: مریم شهنازی، به راهنمایی: دکتر فرزانه کرمی تنها، ارجاعی از: دانشکده 
پزشکی،

A-11-1074-7  :با کد سمات
با عنوان: بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتال به نارسایی قلبی مزمن بستری دربیمارستان ولیعصر زنجان در سال ١٣٩٧-١٣٩٦

با اعتبار ٤،٠٠٠،٠٠٠ ریال مصوب گردید.

١

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته پزشکی: مریم سلمانی، به راهنمایی: دکتر سید علی نقی کاظمی، ارجاعی از: دانشکده 
پزشکی،

A-11-174-18  :با کد سمات
با عنوان: بررسی میزان رضایتمندی بیماران و کادر درمانی بیمارستان های آموزشی درمانی شهر زنجان از طرح تحول نظام 

سالمت در سال ١٣٩٦

با اعتبار ٤،٠٠٠،٠٠٠ ریال مصوب گردید.

٢



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

ندارد

١٣٩٧/٠٥/٢٥  

١٩/٢٥/١٧١٨

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته پزشکی: بهاره میزانی، به راهنمایی: دکتر افشار رمضان پور، ارجاعی از: دانشکده 
پزشکی،

A-11-53-6 :با کد سمات
با عنوان: بررسی سطح سرمی دی هیدرو تستوسترون در بیماران مبتال به درماتیت سبورئیک در بیمارستان ولیعصر شهر زنجان 

در سال١٣٩٧
با اعتبار ١١/٨٣١/٣٦٠ ریال مصوب گردید.

٣

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته پزشکی: مهسا یحیایی، به راهنمایی: دکتر بهروز محمدی، ارجاعی از: دانشکده پزشکی،
A-11-184-1  :با کد سمات

با عنوان: بررسی وضعیت کیفیت زندگی بدنبال عمل جراحی در بیماران مبتال به هرنی دیسکال کمری در بیمارستان موسوی 
سالهای ١٣٩٦-١٣٩٧

با اعتبار ٤،٠٠٠،٠٠٠ ریال مصوب گردید.

٤

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی ک.ارشد روانشناسی بالینی: فرهاد زارعی، به راهنمایی:  دکتر امید ساعد، ارجاعی از: دانشکده 
پزشکی 

A-10-924-8 :با کد سمات

با عنوان:  اعتبار سازۀ مدلِ آسیب پذیری سه گانۀ بارلو به تفکیک گروههای نرمال، ساب کلینیکال و کلینیکال
با اعتبار  ٢٥/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

٥

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی دکترای تخصصی قلب و عروق: هاله عناصری، به راهنمایی: دکتر خلیل محمودی، ارجاعی از: 
دانشکده پزشکی،

A-11-119-12 :با کد سمات
با عنوان: بررسی ارتباط بین افت کسر تخلیه ای بطن چپ و QRS دندانه دار در بیماران مراجعه کننده به کلینیک تخصصی 

ST elevation MI قلب بیمارستان موسوی زنجان با

با اعتبار ٤،٠٠٠،٠٠٠ ریال مصوب گردید.

٦

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی ک. ارشد شیمی دارویی: مصیب اکبری، به راهنمایی: دکتر ندا ادیب پور، ارجاعی از: دانشکده 
داروسازی،

A-12-681-6 :با کد سمات 
با عنوان: سنتز و بررسی سمیت سلولی مشتقات جدید چند حلقه ای کینولینی و کومارینی بر سلول های  سرطانی  

با اعتبار  ٦٩/٤٦٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.  همچنین مقرر گردید ارائه گزارش آزمایشگاه خارج از دانشگاه با تایید مسئول مربوطه به همراه گزارش 

٧



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

ندارد

١٣٩٧/٠٥/٢٥  

١٩/٢٥/١٧١٨

نهایی الزامی است.

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی ک. ارشد شیمی دارویی: فهیمه تعیشی، به راهنمایی: دکتر ندا ادیب پور، ارجاعی از: دانشکده 
داروسازی، 

A-12-681-5 :با کد سمات

با عنوان:  سنتز و بررسی سمیت سلولی مشتقات جدید کینازولینی بر سلول های سرطانی
با اعتبار  ٦٩/٧٩٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید. همچنین مقرر گردید ارائه گزارش آزمایشگاه خارج از دانشگاه با تایید مسئول مربوطه به همراه گزارش 

نهایی الزامی است.

٨

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته داروسازی: علیرضا لطیفی، به راهنمایی: دکترآزاده غفاری، ارجاعی از: دانشکده 
داروسازی،

A-12-614-13 :با کد سمات 
با عنوان:  تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی اثرات ضد  قارچی نانوامولسیون های حاوی روغن فرار میخک
با اعتبار  ٥٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید. کل اعتبار مصوب بصورت گرنت از محل موسسه نیماد تأمین خواهد شد.  

٩

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته داروسازی: بهاره جعفری، به راهنمایی: دکتر سید جمال حسینی، ارجاعی از: مرکز 
تحقیقات داروشناسی کاربردی

A-12-769-28 :با کد سمات
با عنوان: میکروامولسیون خوراکی سلژیلین جهت درمان آسیب های ایسکمی-خونرسانی مجدد ناحیه هیپوکمپ و اختالالت 

شناختی به دنبال ایسکمی فراگیر در موش های صحرائی نر

با اعتبار ٩٦/٩٥٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید. ٤٦/٩٥٠/٠٠٠ ریال بابت گرنت تغییر h index از ١٤-١٥ می باشد؛ بدیهی است مابقی اعتبار 
گرنت به میزان ١٥٣/٠٥٠/٠٠٠ ریال در سال جاری محفوظ است .

١٠

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی دندانپزشکی: یاسمن کربالیی، به راهنمایی: دکتر ندا غالمی، ارجاعی از: دانشکده دندانپزشکی، 

A-12-729-10 :با کد سمات

با عنوان:  بررسی اثر هم افزایی اسانس های گیاهی Satureja Hortensis و Carum Carvi با فلوکونازول و با یکدیگر 
بر روی گونه ی قارچی کاندیدا آلبیکنس(مطالعه ی آزمایشگاهی)

با اعتبار  ١٥/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

١١

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته دندانپزشکی: حمیدرضا محمدی فر، به راهنمایی: دکتر جواد غیاثی، ارجاعی از: دانشکده  ١٢



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

ندارد

١٣٩٧/٠٥/٢٥  

١٩/٢٥/١٧١٨

دندانپزشکی، 

A-12-1064-2 :با کد سمات

با عنوان:  مقایسه اثر سیلر های AH Plus و AD Seal بر روی تغییر رنگ تاج دندان
با اعتبار  ١٤/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید. 

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته دندانپزشکی: مریم نوین روز، به راهنمایی: دکتر عاطفه یوسفی، ارجاعی از: دانشکده 
دندانپزشکی،

A-12-1040-3 :با کد سمات 
با عنوان:  تاثیر رنگ و ضخامت کامپوزیت برروی عمق کیور (نسبت سختی) کامپوزیت های bulkfill  با ویسکوزیته های مختلف

با اعتبار  ٣٠/٠٠٠/٠٠٠ریال مصوب گردید. ارائه گزارش آزمایشگاه خارج از دانشگاه با تایید مسئول مربوطه به همراه گزارش نهایی الزامی 
است.

١٣

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی ک.ارشد پرستاری اورژانس: سمیه پوررضایی، به راهنمایی: دکتر محمدرضا دین محمدی، 
ارجاعی از: دانشکده پرستاری و مامایی،

A-11-85-8 :با کد سمات 
با عنوان:  بررسی تاثیر کارگاه مراقبت های دمایی بر آمادگی تکنسین های فوریت پزشکی در مدیریت هیپوترمی بیماران 

ترومایی
با اعتبار ٢٥/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

١٤

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته پزشکی: ثمین طاهری، به راهنمایی: دکتر عاکفه احمدی افشار، ارجاعی از: مرکز 
تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت،

A-10-40-18 :با کد سمات 
با عنوان:  بررسی میزان کنترل آسم در کودکان ١١-٤ ساله بستری شده در بیمارستان آیت الله موسوی زنجان در  پی گپری ٣ 

ماهه در سال ٩٧
با اعتبار ٤/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

١٥

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

A-11-1094-2  :با کد سمات
با عنوان: بررسی وضعیت تعیین گرهای اجتماعی موثر بر سالمت در بیماران مبتال به سرطان دستگاه گوارش و پستان مراجعه 

کننده به مراکز آموزشی و درمانی زنجان در سال ١٣٩٧

١٦



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

ندارد

١٣٩٧/٠٥/٢٥  

١٩/٢٥/١٧١٨

با اعتبار ٤/٠٠٠/٠٠٠ریال مصوب گردید.

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته پزشکی: امین میرزایی، به راهنمایی: دکتر مهدی مقبولی، ارجاعی از: مرکز آموزشی 
درمانی بیمارستان ولیعصر،

A-12-205-19  :با کد سمات
با عنوان: مقایسه سرولوژیک شیوع عفونت با هرپس سیمپلکس ویروس تیپ یک در مونونوروپاتی های کرانیال حاد ایدیوپاتیک 

با گروه شاهد

با اعتبار ١٢/١٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

١٧

پروپوزال طرح تحقیقاتی دکتر سید جمال حسینی، تحت نظارت: دکتر مینا اسالمبولچیالر، با حق نظارت:١/٥٠٠/٠٠٠ ریال،  ارجاعی 
از: مرکز تحقیقات داروشناسی کاربردی، 

A-12-769-29  :با کد سمات
با عنوان: بررسی اثرات ضد التهابی اپیژنین  بر افسردگی  ناشی از استرپتوزوسین  در موش سوری

با اعتبار ٥٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

١٨

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

دکتر میترا پیامی غزاله ستاری – ک.ارشد پرستاری A-11-154-4 پایان نامه تحقیقاتی ١

دکتر احمدرضا مبین حامد آذر - پزشکی A-12-342-25 پایان نامه تحقیقاتی ٢

دکتر حبیب ضیغمی وحید جعفری – ک.ارشد میکروب شناسی A-12-392-22 پایان نامه تحقیقاتی ٣

دکتر رقیه خرقانی آرزو صفائی نژاد – ک.ارشد مشاوره در مامایی A-11-980-4 پایان نامه تحقیقاتی ٤

دکتر افسانه کرمی میالد رحمانی - پزشکی A-11-161-17 پایان نامه تحقیقاتی ٥

دکتر سمیه صدیقیان سامان محمودی _ داروسازی A-12-928-5 پایان نامه تحقیقاتی ٦

دکتر سید جمال حسینی مبین موسی پور مشهدی - داروسازی A-12-769-26 پایان نامه تحقیقاتی ٧

دکتر بهاره ناظمی سلمان زینب مهدوی راد _ دندانپزشکی A-12-623-19 پایان نامه تحقیقاتی ٨

دکتر عبدالرضا قریشی ریحانه سلیمانی - پزشکی A-12-340-9 پایان نامه تحقیقاتی ٩



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

ندارد

١٣٩٧/٠٥/٢٥  

١٩/٢٥/١٧١٨

دکتر مجتبی کمالی اقدم علی نیریز نقدهی - پزشکی A-11-823-8 پایان نامه تحقیقاتی ١٠

دکتر منیژه جزء پناهی مهرنوش آقا بیگی ها - پزشکی A-11-155-9 پایان نامه تحقیقاتی ١١

دکتر صونا رفیعیان مهدی سخن سنج - دندانپزشکی A-11-1135-1 پایان نامه تحقیقاتی ١٢

دکتر علیرضا آرمانی کیان - A-12-886-6 طرح تحقیقاتی هیئت علمی ١٣

دکتر سعید شکری - A-12-302-2 طرح تحقیقاتی هیئت علمی ١٤

خانم فاطمه شجاعی زهرا نوروزی – کارشناسی پرستاری A-11-1002-2 طرح تحقیقاتی دانشجویی ١٥

درخواستــهای مطــرح شده:
درخواست آقای محمد رحمتی دانشجوی دکترای بیوتکنولوژی پزشکی مبنی بر تغییر پروپوزال مطرح و مقرر گردید پس از نظرخواهی از  -١

استاد راهنما، تصمیم گیری الزم بعمل آید. 

نامه شماره ١٩/٢٥/٦٠٩د مورخ ٩٧/٤/٩ از مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت در خصوص درخواست خانم دکتر معصومه  -۲

نمدیان استاد راهنمای پایان نامه خانم فاطمه حسنی با عنوان "تاثیر کاربرد مدل سیستمی نیومن بر کنترل فشار خون مددجویان/بیماران 
مبتال به پرفشاری خون" مبنی بر نمونه گیری از مراکز بهداشتی درمانی شهر زنجان (عالوه بر درمانگاههای دانشگاه)، مطرح و مورد موافقت 

قرار گرفت. 

نامه شماره ١٩/٢٥/٦١٠د مورخ ٩٧/٤/٩ از مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت در خصوص درخواست خانم دکتر معصومه  -۳

نمدیان مجری طرح تحقیقاتی با عنوان " روان سنجی ابزار مراقبت محترمانه RMC و سنجش مراقبت محترمانه در زنان بستری در بخش 
های پس از بیمارستان های دولتی زنجان در سال ١٣٩٦" مبنی بر تمدید مدت طرح پژوهشی به مدت ٦ ماه و محدود نمودن محل نمونه 

گیری به بیمارستان آیت اله موسوی، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. 

نامه شماره ١٩/٩/٩٥٢ مورخ ٩٧/٤/٧ از دانشکده داروسازی در خصوص درخواست خانم دکتر کبری رستمی زاده مبنی بر تغییر داروی  -٤
مورد نظر ایشان در پروژه مصوب نامبرده با عنوان "سنتز کونژوگه های ایبوپروفن با نانوذرات مغناطیسی اصالح شده با PEG و بررسی 
ویژگیهای آن بعنوان سیستم دارورسانی هدفمند" با کد A-12-227-5 از ایبوپروفن به کورکومین، و نیز حذف همکاران طرح و اضافه 

شدن سرکار خانم دکتر پارسا برای انجام بخش کشت سلولی این کار به لیست همکاران، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. 

درخواست خانم دکتر گیتی کریمخانلویی مبنی بر شرکت و ارائه مقاله مقاله در کنگره بین المللی اتریش IIce در سال ٢٠١٨  ، مطرح و  -٥
طبق ضوابط مورد موافقت قرار گرفت. 



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

ندارد

١٣٩٧/٠٥/٢٥  

١٩/٢٥/١٧١٨

نامه شماره ١٩/٦/١٣٧٨ مورخ ٩٧/٤/١٣ از دانشکده پزشکی در خصوص درخواست آقای دکتر محمد ارزنلو دستیار روانپزشکی مبنی بر  -٦
اعمال تغییرات در یکی از گروههای مورد مطالعه در پروپوزال از بیماران مانیک به افسردگی اساسی، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. 

درخواست آقای دکتر سینا عندلیب استاد راهنمای پایان نامه با کد سمات A-12-898-7  مبنی بر عدم همکاری مشترک در اجرای  -٧
پایان نامه تحقیقاتی مذکور با پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت 

نامه شماره ١٩/١٨/٤٠٧ د مورخ ٩٧/٣/٣٠ از دانشکده دندانپزشکی درخصوص تسویه حساب زودتر از موعد خانمها سیما کرمی و لیدا  -٨
ترابی دانشجویان دندانپزشکی مطرح و مقرر گردید مطابق با ضوابط تعیین شده ( تسویه حساب به فاصله ٦ ماه بعد از تصویب در کمیته 

اخالق) اقدام گردد. 

درخواست آقای دکتر مظاهر رضایی استاد راهنمای پایان نامه دانشجوی ک. ارشد روانشناسی بالینی به نام مجید محمدی و با کد سمات  -٩
A- 12-334-12 مبنی بر اصالح جدول هزینه ها به دلیل عدم موفقیت در خرید نرم افزار Reha com ، مطرح و هزینه پروپوزال کاهش 

و با اعتبار ٤٣/٣٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید. 

درخواست آقای دکتر سید جمال حسینی در خصوص گرنت افزایش h- index  از ١٤ به ١٥ مورد موافقت قرار گرفت؛ به نحوی که مبلغ   -١٠
٤٦/٩٥٠/٠٠٠ ریال بابت پایان نامه تحقیقاتی خانم بهاره جعفری با کد سمات A-12-769-28 مصوب و مابقی اعتبار گرنت به میزان 

١٥٣/٠٥٠/٠٠٠ ریال در صورت ارائه درخواست مجدد طبق ضوابط در سال جاری تعلق خواهد گرفت.

در صورتجلسه چهارم شورای پژوهشی دانشگاه، بند ٣٢و ٣٣ از پروپوزالها مربوط به کد های  A-11-122-6  و A-11-342-28 به پایان  -١١
نامه تحقیقاتی اصالح می گردد.

در صورتجلسه سوم شورای پژوهشی دانشگاه بند ٢ از پروپوزالها مربوط به کد A-11-36-3، استاد راهنما به دکتر بهناز فلک االفالکی  -١٢
اصالح می گردد.  

پیشنهادات و مصـوبـات:

در خصوص نحوه اعطای گرنت تحقیقاتی به اعضای هیأت علمی، بحث و تبادل نظر شد.

   




