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

ندارد

١٣٩٧/٠٦/٢٢  

١٩/٢٥/١٩٩١

صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه

ساعت جلسه: ١٠:٣٠-١٢:٣٠ تاریخ جلسه: ٩٧/٦/١ شماره جلسه: ٨

اعضـای جلسه:
دکتر بیژن قبادیان دکتر علی رستمی دکتر مریم حسن دکتر محمد نعیم بنگش سید میثم ابراهیمی

دکتر مهین گنج خانی دکتر کبری رستمی زاده دکتر فخری حقی دکتر علی بهروزی دکتر علی اسدی
دکتر احمدرضا مبین 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 مینا محبیان
دکتر ندا غالمی

دکتر اصغر فضائلی
دکتر علی رمضانی دکتر حسین چیتی دکتر مجید امین زارع

غـائبین جلسه: دکتر علی اسدی، میثم ابراهیمی، دکتر مازیار پیدا، دکتر علی رستمی، دکتر سید جمال حسینی، دکتر بیژن قبادیان، دکتر مریم 
حسن، دکتر حسین چیتی، دکتر محمد نعمیم بنگش، دکتر سعیده مظلوم زاده، 

پـروپـوزال پـایـان نامـه های تحـقیقاتی مطـرح شده:

ردیف   مشخصـات پـروپـوزال

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی ک.ارشد: معصومه میگونی، به راهنمایی: دکتر اصغر فضائلی، ارجاعی از: دانشکده پزشکی 

با کد سمات: A-12-245-9 ( مشترک با انستیتو پاستور)

با عنوان: بررسی پاسخ های ایمنی در موش های ایمن شده با آنتی ژن GCS1 پالسمودیوم فالسیپاروم به همراه ادجوانت  
poly (I:C) و ارزیابی آنتی بادی های ضد PfGCS1 در ممانعت از تشکیل اووسیست در پشه های آنوفل

با اعتبار ٤/٠٠٠/٠٠٠ ریال از طرف دانشگاه و تأمین مابقی هزینه پایان نامه تماما" توسط انستیتو پاستور، مصوب گردید.

همچنین ارائه تفاهم نامه الزامی است.

١

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته داروسازی: پریا امین الرعایا، به راهنمایی: دکتر مریم حسن ، ارجاعی از: مرکز تحقیقات 
زیست فناوری دارویی،

A-11-673-17 :با کد سمات 
با عنوان: تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی اثرات ضد قارچی نانوحامل لیپیدی حاوی اسانس آویشن شیرازی

٢



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

ندارد

١٣٩٧/٠٦/٢٢  

١٩/٢٥/١٩٩١

با اعتبار  ٥٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید. ارائه گزارش خدمات و آزمایشگاه خارج دانشگاه الزامی است

پروپوزال طرح تحقیقاتی هیئت علمی: دکتر رباب نورمحمدی، ارجاعی از: دانشکده دندانپزشکی، 

A-10-978-4 :با کد سمات
با عنوان: بررسی شیوع سندروم اختالالت عضالت جونده مفصل گیجگاهی فکی در مراجعین به دانشکده دندانپزشکی زنجان در 

سال ٩٧
مطرح و مقرر گردید عنوان به شکل « بررسی فراوانی سندروم اختالالت عضالت جونده مفصل گیجگاهی فکی در مراجعین به 

کلینیک دانشکده دندانپزشکی زنجان در سال ٩٧» تغییر یابد . همچنین کد اولویت تحقیقاتی مطابق با اولویتهای سال ٩٧ تعیین و 
جدول هزینه ها بطور کامل تکمیل گردد تا در شورای بعدی مطرح گردد. 

٣

پروپوزال طرح تحقیقاتی آقای سید کاظم موسوی، ارجاعی از: دانشکده پرستاری ابهر، 

A-11-1159-3 :با کد سمات
با عنوان: بررسی تاثیر پیگیری تلفنی بر کیفیت زندگی و تبعیت دارویی در بیماران مبتال به صرع مطرح و مقرر گردید:

بصورت لیست مشخص شود در جلسه توجیهی و پیگیریهای تلفنی چه مطالبی پرسیده خواهد شد و همچنین کد اولویت مطابق با اولویتهای 
٩٧ درج، تا در شورای بعدی مطرح گردد.

٤

پروپوزال طرح تحقیقاتی دکتر سعید قنبر زاده، ارجاعی از: مرکز تحقیقات ژن درمانی سرطان، 

A-12-1077-9 :با کد سمات
با عنوان: افزایش اثر داروی دوسه تاکسل در درمان سرطان پستان با استفاده از بارگذاری همزمان با مایرستین در نانو 

ساختارهای لیپدی مطرح و مقرر گردید:
دکتر منصور رجبی وحید مجددا" طرح را از نظر کاربردی بودن و انطباق با اولویتهای تحقیقاتی سال ٩٧ داوری نمایند تا نتایج داوری در 

شورای بعدی مطرح گردد. 

٥

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

دکتر مهران محمدیان 
فضلی

فریده آالنی، ک. ارشد بهداشت محیط A-11-343-8 پایان نامه تحقیقاتی ١

دکتر علی رمضانی مریم تقی زاد، داروسازی A-12-349-29 پایان نامه تحقیقاتی ٢

دکتر سعیده زنوزیان A-12-1004-7 طرح هیأت علمی ٣
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١٩/٢٥/١٩٩١

درخواستــهای مطــرح شده:

نامه شماره ١٩/٣/۶١٧ د ، تاریخ ٩٧/٥/١٧ ارسالی از معاونت آموزشی در خصوص مگا پروژه های طرح تحول و نوع آوری مطرح و مقرر  -١

گردید جهت طرح و بررسی در شورای پژوهشی دانشگاه و کمیته اخالق در سامانه سمات ثبت گردد. 

نتایج داوری ترجمه کتاب ژنتیک مولکولی توسط خانم دکتر لیدا پرسه مطرح و پس از بحث و بررسی  چاپ کتاب مذکور مورد موافقت  -٢

قرار نگـرفت.

چاپ کتاب گردآوری توسط آقای دکتر امیر حسین تارمچی با عنوان «مروری بر واکسنهای ژنی» تا سقف ٢٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال مورد  -٣

حمایت مالی قرار گرفت.  

نامه شماره ١٩/٩/١٤٧٧ مورخ ٩٧/٥/٢٤ ارسالی از دانشکده داروسازی در خصوص درخواست خانم دکتر زیبا اسالمبولچیالر مبنی بر  -٤

اضافه نمودن نام آقای دکتر عزیز ملکی بعنوان استاد راهنمای دوم در پروپوزال پایان نامه دانشجویی خانم رویا پورنورز با عنوان "کاربرد 

چارچوب های آلی- فلزی در بهبود انحالل داروی فنوفیبرات بعنوان داروی مدل کالس  П BCS"  و با کد (A-12-968-2 )، مورد 

موافقت قرار گرفت.

درخواست خانم مژده منصوری به شماره، دانشجوی ک. ارشد ژنتیک انسانی  مبنی بر شرکت و ارائه مقاله با عنوان: -٥

 «… Whole exom sequeneing reveals a hemizygous» در نوزدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم 

پزشکی کشور در تاریخ ٩-۶ شهریور ٩٧ در د.ع.پ. همدان طبق ضوابط مورد موافقت قرار گرفت.

پیشنهادات و مصـوبـات:




