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

ندارد

١٣٩٧/٠٦/١٨  

١٩/٢٥/١٩٥٣

صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه

ساعت جلسه: ١٠:٣٠-١٢:٣٠ تاریخ جلسه: ٩٧/٥/٢٠ شماره جلسه: ٧

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 حسین چیتی، دکتر ندا غالمی، دکتر عاکفه احمدی افشار، دکتر کورش امینی، دکتر اصغر فضائلی، دکتر فخری حقی، دکتر 
بیژن قبادیان، دکتر محمد نعیم بنگش، دکتر نرجس خواصی، دکتر احمدرضا مبین، دکتر علی رستمی

پـروپـوزال پـایـان نامـه های تحـقیقاتی مطـرح شده:

ردیف   مشخصـات پـروپـوزال

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته پزشکی: الهه جعفرزاده، به راهنمایی: دکتر فخری حقی، ارجاعی از: دانشکده پزشکی 

A-12-535-22 :با کد سمات

با عنوان:  تعیین فراوانی عفونت کالمیدیا پنومونیه در کودکان دچار خس خس، تنگی نفس و آسم بستری در بخش اطفال 
بیمارستان آیت الله موسوی در سال ٩٧

با اعتبار  ١٥/٨٠٠/٠٠٠ریال مصوب گردید.

١

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته پزشکی: روناک خدایی، به راهنمایی: دکتر سعیده زنوزیان، ارجاعی از: دانشکده پزشکی 

A-10-1004-8 :با کد سمات

با عنوان:  بررسی کیفیت خواب بیماران دارای اختالل دوقطبی در عود اختالل دو قطبی
با اعتبار  ٧/٠٠٠/٠٠٠ریال مصوب گردید.

٢



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

ندارد

١٣٩٧/٠٦/١٨  

١٩/٢٥/١٩٥٣

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته پزشکی: عسل وحیدنیا، به راهنمایی: دکتر افشار رمضانپور، ارجاعی از: دانشکده پزشکی 

A-11-53-7 :با کد سمات

با عنوان:  بررسی فراوانی ریسک فاکتورهای بیماری قلبی عروقی در بیماران مبتال به آلوپسی آندروژنیک   مراجعه کننده   به 
درمانگاه پوست بیمارستان ولیعصر زنجان در سال های ٩٦-٩٧

با اعتبار  ١٤/٣٥٨/٦١٦ریال مصوب گردید.

٣

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته پزشکی: بهناز غریبی، به راهنمایی: دکتر داریوش تقی لو، ارجاعی از: دانشکده پزشکی 

A-11-939-2 :با کد سمات

با عنوان:  بررسی میزان تأثیر آموزش های بخش زنان و زایمان در ارتقاء مهارت های بالینی مرتبط در دانشجویان پزشکی دوره 
ی کارورزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان طبق کوریکولوم آموزشی بخش مربوطه

با اعتبار  ١٠/٠٠٠/٠٠٠ریال مصوب گردید.

٤

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته پزشکی: محمد فتح اللهی خورجستان، به راهنمایی: دکتر فرزانه کرمی تنها، ارجاعی از: 
دانشکده پزشکی 

A-11-1074-6 :با کد سمات

با عنوان:  بررسی وضعیت "سبک زندگی ارتقا دهنده سالمت" در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال ١٣٩٧-
١٣٩٦

با اعتبار  ٤/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

٥

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی مشترک دانشجویان رشته پزشکی: احسان سیفی و زهرا فروغی اصل، به راهنمایی: دکتر رضا مددی و 
دکتر مرتضی متدین، ارجاعی از: دانشکده پزشکی 

A-11-951-8 :با کد سمات

با عنوان:  بررسی تعیین میزان اثر بخشی آموزش و اطالع رسانی در کاهش میزان خطر ١٠ ساله ی بیماری های قلبی عروقی در 
افراد میان سال شاغل در دانشگاه علوم پزشکی زنجان

با اعتبار  ٢٩/٢٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

٦

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی دستیاری رادیولوژی: هیبت اله مرادی، به راهنمایی: دکتر بهزاد معماری، ارجاعی از: دانشکده 
پزشکی  ٧



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

ندارد

١٣٩٧/٠٦/١٨  

١٩/٢٥/١٩٥٣

A-11-64-3 :با کد سمات

با عنوان:  بررسی میزان ضخامت اینتیما –مدیا شریان کاروتید مشترک در بیماران دارای کبد چرب گرید ١ یا ٢و مبتال به 
حوادث ایسکمیک عروقی مغز  بستری در بیمارستان  ولیعصر(عج)درسال های ١٣٩٧-١٣٩٨

با اعتبار  ٤/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی ک.ارشد حشره شناسی پزشکی: محمدرضا جمع آور، به راهنمایی: محمد باقر قوامی، ارجاعی از: 
دانشکده پزشکی 

A-12-84-15 :با کد سمات

با عنوان:  بررسی فون  و وفور کنه های سخت استان های خراسان جنوبی و زنجان در سال ١٣٩٧
با اعتبار  ٥٩/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید. ضمنا" ارائه گزارش آزمایشگاه خارج از دانشگاه به همراه گزارش نهایی الزامی است. 

٨

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی ک.ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای: زهرا فرمانی فرد، به راهنمایی: دکتر شیرازه ارقامی، 
ارجاعی از: دانشکده بهداشت و پیراپزشکی، 

A-12-56-62 :با کد سمات

با عنوان:  تبیین مدل مفهومی باورهای مؤثر بر ادراک ریسک رانندگان درباره وضعیتهای خطرناک در رانندگی
با اعتبار  ١٥/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

٩

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته دندانپزشکی: نرگس میرزانیا، به راهنمایی: دکتر ارمغان نقیلی، ارجاعی از: دانشکده 
دندانپزشکی، 

A-11-1217-1 :با کد سمات

با عنوان:  بررسی استحکام باند برشی کامپوزیت به آمالگام با استفاده از سیستم های باندینگ مختلف
با اعتبار  ٣٠/٠٠٠/٠٠٠ریال مصوب گردید. ضمنا" ارائه گزارش آزمایشگاه خارج از دانشگاه به همراه گزارش نهایی الزامی است.

١٠

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

١١



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

ندارد

١٣٩٧/٠٦/١٨  

١٩/٢٥/١٩٥٣

با اعتبار  ٢٤/٥٤٠/٠٠٠ریال مصوب گردید. 

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

A-10-978-7 :با کد سمات

با عنوان:  ارزیابی میزان غلظت جیوه ادرار دندانپزشکان شهر زنجان و مقایسه آن با افراد غیردندانپزشک
با اعتبار  ٣٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید. ضمنا" ارائه گزارش آزمایشگاه خارج از دانشگاه به همراه گزارش نهایی الزامی است.

١٢

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته دندانپزشکی: فرشاد عبدالکریمی، به راهنمایی: دکتر داوود مقبولی اصل، ارجاعی از: 
دانشکده دندانپزشکی، 

A-12-1222-1 :با کد سمات

با عنوان:  بررسی رضایتمندی دانشجویان از بخش های بالینی دانشکده دندانپزشکی زنجان در سال ١٣٩٦-١٣٩٧
با اعتبار  ٤/٠٠٠/٠٠٠ریال مصوب گردید.

١٣

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته دندانپزشکی: علی اقابابایی طاقانکی، به راهنمایی: دکتر الهام زاجکانی، ارجاعی از: 
دانشکده دندانپزشکی، 

A-11-365-9 :با کد سمات

با عنوان:  تعیین ساختار عاملی پرسشنامه استرس محیطی در دندانپزشکی در جمعیتی از دانشجویان دندانپزشکی سه استان 
ایران

با اعتبار  ٥/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

١٤

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته دندانپزشکی: مهشید محبی راد، به راهنمایی: دکتر بهاره ناظمی، ارجاعی از: دانشکده 
دندانپزشکی، 

A-12-623-26 :با کد سمات

با عنوان:  بررسی تاثیرات  CEM cement ،Biodentine وFerric Sulfate برآپوپتوز سلول های بنیادی استخراج 
شده از پالپ دندان شیری

با اعتبار  ٣٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید. 

ضمنا" ارائه گزارش آزمایشگاه خارج از دانشگاه به همراه گزارش نهایی الزامی است.

١٥



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

ندارد

١٣٩٧/٠٦/١٨  

١٩/٢٥/١٩٥٣

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته داروسازی: حسین فالحتداری، به راهنمایی: دکتر مهدیه انوش، ارجاعی از: دانشکده 
داروسازی، 

A-12-323-16 :با کد سمات

با عنوان:  بررسی اثرات حفاظتی نورونی روغن هسته انگوربر سمیت  ناشی از تماس  مزمن  با مس در مغز موش صحرایی
با اعتبار  ٤٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید. ضمنا" ارائه گزارش آزمایشگاه خارج از دانشگاه به همراه گزارش نهایی الزامی است.

١٦

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته پزشکی: علی سلیمانی، به راهنمایی:  دکتر فرزانه کرمی تنها، ارجاعی از: مرکز عوامل 
اجتماعی موثر بر سالمت،

A-11-1074-8 :با کد سمات 
با عنوان:  بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت و برخی عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با آن در دانشجویان پزشکی مقطع 

کارورزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال ١٣٩٧

با اعتبار  ٤/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

١٧

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته پزشکی: آیدین کرمی شاد، به راهنمایی: دکتر محسن داداشی، ارجاعی از: مرکز 
تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت

A-12-1049-12 :با کد سمات

با عنوان:  تعیین فراوانی کژکاری جنسی در مردانِ مصرفکنندهی اپیویید در زنجان در سال ١٣٩٧
با اعتبار  ٤/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

١٨

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی دکترای زیست مواد دارویی: حامد نصرتی، به راهنمایی: دکتر حسین دانافر، ارجاعی از: مرکز 
تحقیقات نانو فناوری دارویی،
A-12-430-31 :با کد سمات 

با عنوان: طراحی و تهیه نانو سامانه هیبریدی هدفمند آلبومین-طال-اکسید آهن حساس کننده پرتوی حامل داروهای 
متوتروکسات و کورکومین برای افزایش کارایی شیمی درمانی و پرتودرمانی

با اعتبار  ١٨٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید. ضمنا" ارائه گزارش آزمایشگاه خارج از دانشگاه به همراه گزارش نهایی الزامی است.

١٩

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی پزشکی: الناز قلی زاده، به راهنمایی: دکتر فرشاد جعفری، ارجاعی از: بیمارستان موسوی،
A-10-1198-1 :با کد سمات 

با عنوان:  بررسی وضعیت فشار خون و سنجش درستی ثبت آن در پرونده های کودکان بستری در بخش اطفال بیمارستان آیت 
الله موسوی زنجان در سال ١٣٩٧

با اعتبار ٢/٨٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

٢٠



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

ندارد

١٣٩٧/٠٦/١٨  

١٩/٢٥/١٩٥٣

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی پزشکی: زهرا سیاح پور، به راهنمایی: دکتر منصور صادق زاده، ارجاعی از: بیمارستان موسوی،
A-12-367-8 :با کد سمات 

با عنوان:  بررسی مقایسه ای قطر اسکار واکسن BCG در کودکان ١-١٦ سال مبتال به آسم و بدون آسم در شهر زنجان مراجعه 
کننده به درمانگاه ایمونولوژی ، آلرژی بیمارستان آیت الله موسوی زنجان در سال ١٣٩٧

با اعتبار ٣/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

٢١

پروپوزال طرح تحقیقاتی هیئت علمی: دکتر کوروش امینی، ارجاعی از: EDC, با نظارت: دکتر معصومه نمدیان، حق نظارت: ١/٠٠٠/٠٠٠ 
ریال

A-11-86-12 :با کد سمات
با عنوان: بررسی  ویژگی های روانسنجی پرسشنامه محیط یادگیری بالینی در دانشجویان پرستاری استان زنجان در سال 

تحصیلی ٩٧- ١٣٩٦

با اعتبار ٤٥/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

٢٢

پروپوزال طرح تحقیقاتی هیئت علمی: خانم فاطمه بیات، ارجاعی از: دانشکده پرستاری و مامایی، با نظارت: دکترترانه امامقلی خوشه 
چین، حق نظارت: ١/٠٠٠/٠٠٠ ریال

A-12-1203-1 :با کد سمات
با عنوان: بررسی شیوع کم کاری تیروئید در زنان باردار و تاثیر کم کاری تیروئید بر برخی از پیامدهای نوزادی در بیمارستان 

آیت الله موسوی شهر زنجان در سال ٩٦

با اعتبار ٣٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

٢٣

پروپوزال طرح تحقیقاتی HSR: بهرام رستمی، ارجاعی از EDC، با نظارت: دکتر مریم خزائی پول، حق نظارت: ٥٠٠/٠٠٠ ریال

A-11-662-9 :با کد سمات
با عنوان: بررسی نقش سیستمهای پشتیبانی از یادگیرنده در عملکرد تحصیلی و سازگاری تحصیلی  دانشجویان داروسازی 

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

با اعتبار ٢٠/٠٠٠/٠٠٠ریال مصوب گردید.

٢٤

پروپوزال طرح تحقیقاتی HSR: . احسان فکور، رجاعی از EDC، با نظارت: دکتر محسن داداشی، حق نظارت: ٥٠٠/٠٠٠ ریال

A-12-911-5 :با کد سمات
با عنوان: بررسی رابطه خودپنداره با اهمال کاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال تحصیلی ٩٧-١٣٩٦

٢٥



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

ندارد

١٣٩٧/٠٦/١٨  

١٩/٢٥/١٩٥٣

با اعتبار ٢١/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

پروپوزال طرح تحقیقاتی دانشجویی: فائزه حدیدی، به راهنمایی: دکتر سعید امانلو، ارجاعی از: کمیته تحقیقات دانشجویی، با نظارت: 
دکتر علی پزشکی، حق نظارت: ٥٠٠/٠٠٠ ریال

A-11-1205-3 :با کد سمات
با عنوان: ارزیابی اثر سینرژیستی فلوکونازول و داکسیسایکلین علیه ایزوله های بالینی گونه های کاندیدا در شرایط برون تنی

 با اعتبار ١٨/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

٢٦

پروپوزال طرح تحقیقاتی دانشجویی: مینا غالمی ک. ارشد میکروبیولوژی، به راهنمایی: دکتر داود افشار،  ارجاعی از: کمیته تحقیقات 
دانشجویی، با نظارت: دکتر امیر حسین تارمچی،  حق نظارت: ١/٠٠٠/٠٠٠ ریال

A-12-1175-6 :با کد سمات
با عنوان: کلونینگ ، تولید و تخلیص IgA1 پروتئاز استرپتوکوکوس پنومونیه و بررسی تیترآنتی بادی علیه آن درافراد سالم 

با اعتبار ٣٥/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

٢٧

پروپوزال طرح تحقیقاتی دانشجویی: شبنم شهیدی ک. ارشد بیوشیمی بالینی، به راهنمایی: دکتر جالل حجازی،  ارجاعی از: کمیته 
تحقیقات دانشجویی، با نظارت: دکتر مجتبی فتحی،  حق نظارت: ١/٠٠٠/٠٠٠ ریال

A-12-877-5 :با کد سمات
با عنوان: بررسی سطح سرمی آیریزین در افراد مبتال و غیر مبتال به سرطان معده 

با اعتبار ٢٥/١٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

٢٨

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

دکتر سمیه صدیقیان محمد یوزباشی - داروسازی A-12-928-6 پایان نامه تحقیقاتی ١

دکتر مریم شکور شهابی سمانه اسکندری - دندانپزشکی A-12-1043-2 پایان نامه تحقیقاتی ٢

دکتر سمیه صدیقیان مهسا سلیمی - داروسازی A-12-928-9 پایان نامه تحقیقاتی ٣

دکتر علی اسدی فاطمه محمدی – کارشناسی بهداشت محیط A-11-321-8 طرح تحقیقاتی دانشجویی ٤



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

ندارد

١٣٩٧/٠٦/١٨  

١٩/٢٥/١٩٥٣

دکتر علیرضا شغلی درسا داود پور - پزشکی A-11-179-14 پایان نامه تحقیقاتی ٥

دکتر ابوالفضل قریشی نیوشا احمدیان – ک.ارشد روانشناسی بالینی A-12-170-27 پایان نامه تحقیقاتی ٦

دکتر مینا اسالمبولچیالر الهه ترحمی - داروسازی A-11-969-1 پایان نامه تحقیقاتی ٧

دکتر علی ملتی هادی رستم خانی – ک.ارشد بیوشیمی A-12-130-14 پایان نامه تحقیقاتی ٨

دکتر نسرین بهرام نژاد منیره رحمانی – ک.ارشد پرستاری مراقبت های ویژه A-11-149-4 پایان نامه تحقیقاتی ٩

دکتر سید یوسف 
مرتضوی

سمانه همتی – بیوتکنولوژی پزشکی A-12-190-11 پایان نامه تحقیقاتی ١٠

دکتر زهره ترابی فاطمه سعیدی اکبری - پزشکی A-11-136-6 پایان نامه تحقیقاتی ١١

دکتر یوسف مرتضوی - A-11-190-1 طرح تحقیقاتی هیئت علمی ١٢

دکتر عبداالمیر فیضی - - طرح تحقیقاتی هیئت علمی ١٣

دکتر محمدرضا جعفری - - طرح تحقیقاتی هیئت علمی ١٤

دکتر علی ملتی هادی رستم خانی – ک.ارشد بیوشیمی A-12-130-16 طرح تحقیقاتی دانشجویی ١٥

درخواستــهای مطــرح شده:
نامه شماره ٧٤٢/٢٤/١٩د مورخ ٩٧/٣/٦ از دانشکده پرستاری مامایی ابهـــر در خصوص تمدید مهلت اجرای قرارداد طرح تحقیقاتی  خانم  -١

فاطمه مقدم با کد سمات A-11-985-3 مطرح و با تمدید مهلت اجرای قرارداد به مدت ٦ ماه موافقت بعمل آمد. 

نامه شماره ٣/٧/١٩ مورخ ٩٧/٥/١٣ دانشکده بهداشت و پیراپزشکی در خصوص تغییر عنوان پایان نامه تحقیقاتی خانم محبوبه دانش نیا  -٢

دانشجوی ک. ارشد آموزش بهداشت با کد سمات : A-11-378-21 از " بررسی رفتارهای ارتقا دهنده سالمت دانشجویان دانشگاه علوم 

پزشکی زنجان در سال ١٣٩٧" به " بررسی ارتباط رفتارهای ارتقا دهنده سالمت و سواد سالمت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

در سال ١٣٩٧ " مورد موافقت قرار گرفت. 

نامه شماره ٦٠٤/١٨/١٩د مورخ ٩٧/٥/١٠ دانشکده دندانپزشـــکی در خصوص افزایش ٢٥ درصد اعتبار مصوب پایان نامه تحقیقاتی خانم  -٣

مریم نوین روز دانشجوی دندانپزشکی با کد سمات A-12-1040-3 مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.



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

ندارد

١٣٩٧/٠٦/١٨  

١٩/٢٥/١٩٥٣

 A-12-998-1 نامه شماره ١٣١٥/٢٥/١٩ مورخ ٩٧/٤/٢٤ در خصوص درخواست خانم مهسا ستاری مجری طرح تحقیقاتی با کد سمات -٤

مبنی بر حذف نام خانم مینا احمدی کهجوق از پروپوزال، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

نامه شماره ٩١١/٢٥/١٩د مورخ ٩٧/٤/١١ از مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت در خصوص درخواست آقای وحید معینی  -٥

همکار طرح تحقیقاتی با کد سمات A-11-85-5 با عنوان "بررسی رضایتمندی بیماران و همراهان آنها از خدمات اورژانس پیش 

بیمارستانی سطح شهرستان زنجان" در خصوص پاره ای مشکالت در روند اجرایی طرح، و نامه آقای دکتر دین محمدی بعنوان مجری 

اصلی طرح، مطرح و  با انصراف آقای دکتر محمدرضا دین محمدی طبق مفاد قرارداد موافقت بعمل آمد. 

نامه شماره ٢٠١-٣/١-١٩٣ مورخ ٩٧/٤/١١ از مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت در خصوص افزایش اعتبار مصوب طرح  -٦

تحقیقاتی با  عنوان" بررسی سطح فاکتورهای بیوشیمیایی خون در جمعیت شهر زنجان در سال ١٣٩٦" مطرح و با افزایش ٢٥ درصد اعتبار 

مصوب طبق مفاد قرارداد موافقت بعمل آمد.

پیشنهادات و مصـوبـات:

    

دکتر علیرضا شغلی 
معاون تحقیقات و فناوری




