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

ندارد

١٣٩٧/٠٧/٠٣  

١٩/٢٥/٢١٣٢

صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه

ساعت جلسه: ١٠:٣٠-١٢:٣٠ تاریخ جلسه: ٩٧/٦/١٧ شماره جلسه: ٩

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

دکتر مهین گنج خانی دکتر اصغر فضائلی 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 علی رمضانی دکتر حسین چیتی دکتر مجید امین زارع

غـائبین جلسه: دکتر کورش امینی، دکتر مجید امین زارع، دکتر محمد نعیم بنگش، دکتر علی رستمی، دکتر فرهاد رمضانی بدر، دکتر بیژن 
قبادیان، دکتر احمدرضا مبین

پـروپـوزال پـایـان نامـه های تحـقیقاتی مطـرح شده:

ردیف   مشخصـات پـروپـوزال

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی رشته پزشکی: سرور کالنتری، به راهنمایی: دکتر محمد سلطانی، ارجاعی از: دانشکده پزشکی 

A-11-1158-4 :با کد سمات

با عنوان:  بررسی الگوی ساختاری و پرفیوژن مغزی  با Structural and  Arterial spin labeling MRI در بیماران 
مبتال به دمانس ( آلزایمر و دمانس واسکولر)مراجعه کننده به درمانگاه نورولوژی بیمارستان ولیعصر در سال ١٣٩٧

با اعتبار  ٤٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

١

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی ک.ارشد روان شناسی بالینی: محسن حسنی، به راهنمایی: دکتر امید ساعد، ارجاعی از: 
دانشکده پزشکی 

A-11-924-9 :با کد سمات

با عنوان:  اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر نشخوارفکری در کاهش شدّت افسردگی، عاطفۀ منفی و نشخوارفکری 

٢



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

ندارد

١٣٩٧/٠٧/٠٣  

١٩/٢٥/٢١٣٢

مبتالیان به اختالل افسردگی عمده: یک کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور مطرح و مقرر گردید استاد راهنما و مدیر گروه 
روانشناسی بالینی جهت ارائه توضیح در مورد پروپوزال در جلسه آتی حضور یابند تا تصمیم گیری الزم بعمل آید.

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی ک.ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای: مریم عبدی، به راهنمایی: دکتر سید رضا عظیمی 
پیرسرائی، ارجاعی از: دانشکده بهداشت و پیراپزشکی، 

A-11-61-3 :با کد سمات

با عنوان:  بررسی میزان تشعشعات یکسالۀ پرتو فرابنفش نور خورشید با استفاده از شاخص UV در شهر زنجان (٩٨-٩٧)  
با اعتبار  ٤٢/٥٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

٣

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی ک.ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای: الناز شیردل ماکو، به راهنمایی: دکتر سید رضا عظیمی 
پیرسرائی، ارجاعی از: دانشکده بهداشت و پیراپزشکی، 

A-11-61-4 :با کد سمات

با عنوان:  بررسی کارایی نانوذرات اکسید تیتانیوم تثبیت شده بر روی دیاتومیت در حذف فتوکاتالیستی تولوئن از جریان هوای 
آلوده

با اعتبار  ٦٧/٥٥٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید. ارائه گزارش آزمایشگاه خارج از دانشگاه به همراه گزارش نهایی الزامی است.

٤

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجوی ک. ارشد داخلی جراحی: آرزو ملک محمدی، به راهنمایی: دکتر میترا پیامی، ارجاعی از: 
دانشکده پرستاری و مامایی،

A-11-154-11 :با کد سمات 
با عنوان: بررسی وضعیت رعایت حریم بیماران تحت عمل جراحی در اتاق عمل بیمارستانهای آموزشی شهر زنجان در سال 

١٣٩٧

با اعتبار  ١٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.  

٥

پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی دانشجویک.ارشد زیستفناوری پزشکی: زلیخا اسدی، به راهنمایی: دکتر مجتبی فتحی، ارجاعی از: مرکز 
تحقیقات ژن درمانی سرطان،

A-12-802-24 :با کد سمات 
با عنوان:  بررسی اثرات ضد سرطانی الیگودئوکسی نوکلئوتید تله برای مهار فاکتور رونویسیSTAT3 در سلولهای سرطان 

Erlotinib مقاوم به SW480 کولون

٦



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

ندارد

١٣٩٧/٠٧/٠٣  

١٩/٢٥/٢١٣٢

با اعتبار  ٨٤/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

پروپوزال طرح تحقیقاتی هیئت علمی: دکتر رباب نورمحمدی، ارجاعی از:  دانشکده دندانپزشکی، با نظارت: دکتر مینا محبیان، حق 
نظارت: ١/٠٠٠/٠٠٠ ریال

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

زنجان در سال ٩٧

با اعتبار ٢٥/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

٧

پروپوزال طرح تحقیقاتی هیئت علمی: آقای سید کاظم موسوی، ارجاعی از: دانشکده پرستاری ابهر، با نظارت: خانم پروین شیری 
قیداری، حق نظارت: ١/٠٠٠/٠٠٠ ریال

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

با اعتبار ٤٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید. همچنین مقرر گردید عنوان به شکل «بررسی تاثیر آموزش تلفنی بر تبعیت دارویی و کیفیت 
زندگی بیماران مبتال به صرع» اصالح گردد

٨

پروپوزال طرح تحقیقاتی هیئت علمی: خانم شهال بیگلر، ارجاعی از: دانشکده پرستاری ابهر، با نظارت: دکتر نسرین حنیفی، حق 
نظارت: ٥٠٠/٠٠٠ ریال

A-11-1259-1 :با کد سمات
با عنوان: تاثیر آموزش مراقبت در منزل به خانواده بر اساس الگوی مراقبت پیگیر بر تبعیت از درمان بیماران تحت درمان با 

همودیالیز

با اعتبار ١٥/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب گردید.

٩

پروپوزال طرح تحقیقاتی هیئت علمی: دکتر علیرضا شغلی، ارجاعی از: دانشکده پزشکی، با نظارت: خانم شهال حسنی از مرکز 
آموزش و پژوهش (سازمان برنامه و بودجه).

A-11-179-30 :با کد سمات
با عنوان: بررسی عوامل موثر و راهکارهای توسعه امور بانوان استان زنجان  با رویکرد مشارکتی نتیجه گرا 

با اعتبار ٣٦٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال گردید؛ بنحوی که کل اعتبار بصورت گرنت از محل اعتبارات استانداری زنجان تامین خواهد شد.

١٠



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

ندارد

١٣٩٧/٠٧/٠٣  

١٩/٢٥/٢١٣٢

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

دکتر صمد ندری مهدی اکرمی - ک.ارشد بیو تکنولوژی A-12-892-19 پایان نامه تحقیقاتی ١

دکتر شهره محبی نوید تاویلی - داروسازی A-12-613-10 پایان نامه تحقیقاتی ٢

دکتر ایوب پزشکی عباس غالمی- دستیاری داخلی A-12-627-12 پایان نامه تحقیقاتی ٣

دکتر رضا نجات بخش نسیم ملک محمدی – ک.ارشد علوم تشریح A-12-821-6 پایان نامه تحقیقاتی ٤

دکتر فاطمه جعفری چنور کریمی – ک.ارشد آموزش بهداشت A-11-379-23 پایان نامه تحقیقاتی ٥

دکتر سمیه صدیقیان محمد حیدری قزلقشالق - داروسازی A-12-928-7 پایان نامه تحقیقاتی ٦

دکتر علیرضا شغلی زهرا تقیلو - پزشکی A-11-179-21 پایان نامه تحقیقاتی ٧

دکتر نیما معتمد سمیه عبادی صوفلو - پزشکی A-11-844-6 پایان نامه تحقیقاتی ٨

خانم فاطمه شجاعی - 19/3-3/3864 طرح تحقیقاتی هیئت علمی ٩

خانم فاطمه شجاعی - 165/ ق/19/3-3 طرح تحقیقاتی هیئت علمی ١٠

دکتر حسام میرشهابی الهام صمدی – ک.ارشد میکروب شناسی پزشکی A-12-864-7 طرح تحقیقاتی دانشجویی ١١

درخواستــهای مطــرح شده:
پیرو طرح موضوع آقای محمد رحمتی دانشجوی Ph.D رشته بیوتکنولوژی پزشکی در ششمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاهو عطف به  -١

نامه خانم دکتر تینا شاهانی استاد راهنمای نامبرده به شماره ١٩/٢٥/١٩٠٠ مورخ ٩٧/٦/١٢ با تغییر پروپوزال و استاد راهنمای دانشجو 

موافقت بعمل آمد. مقرر گردید در خصوص اعالم دانشجوی جایگزین جهت ادامه پروپوزال مذکور ظرف حداکثر یکماه از طرف استاد راهنما 

اقدام الزم صورت گیرد.

  A-11-724-7 درخواست دکتر سقراط فقیه زاده مجری طرح تحقیقاتی با عنوان «بررسی توزیع بروسلوز در استان زنجان» با کد سمات -٢

مبنی بر کاهش هزینه طرح از ٦٥/٠٠٠/٠٠٠ ریال به میزان ٤٨/٠٠٠/٠٠٠ ریال  مورد موافقت قرار گرفت.



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

ندارد

١٣٩٧/٠٧/٠٣  

١٩/٢٥/٢١٣٢

پیشنهادات و مصـوبـات:

در خصوص ضرورت تکمیل فرم ترجمان دانش و تسریع در روند تسویه حساب دانشجو، مقرر گردید فرم مذکور قبل از دفاع  -٣

دانشجو توسط استاد راهنما تکمیل و در وبسایت مربوطه ارسال گردد.  همچنین مقرر گردید دانشجو هنگام مراجعه به معاونت 

تحقیقات و فناوری دانشگاه جهت تایید فرم تسویه، نسخه پرینت شده فرم ترجمان را به همراه داشته باشد. ضمنا مقرر گردید 

موضوع توسط معاونین پژوهشی دانشکده ها و روسای مراکز تحقیقاتی به نحوی مطلوب اطالع رسانی گردد.

نظر به ضرورت تکمیل پروفایل ResearchGate  توسط اعضای هیأت علمی، مقرر گردید از  اول مـهرمــاه ســالـــجاری در بررسی  -٤

پرونده های علم سنجی اعضاء هیئت علمی قبل از طرح درخواست ترفیع پایه ساالنه در کمیته مربوطه و همچنین درخواست ارتقــاء در 

هیئت ممیزه دانشگاه، کامل بودن پروفایل ResearchGate  مد نظر قرار گیرد. راهنمای مربوطه، قبال طی نامه رسمی در سیستم 

اتوماسیون به دانشکده ها و مراکز آموزشی – درمانی ارسال گردیده است.

آئین نامه رعایت وحمایت از حقوق مالکیت معنوی در استفاده از منابع کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی -٥

زنجان توسط مدیر اطالع رسانی، آقای دکتر بهروزی قرائت و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب قرار گرفت. آئین نامه مذکور از طریق 

وب سایت کتابخانه دیجیتال قابل دسترسی است.

مقرر گردید کمیته ای جهت تنظیم فرمت نگارش پروپوزال و گزارش نهایی پایان نامه ها تشکیل گردد. آقای دکتر کوروش امینی  -٦

بعنوان رئیس کمیته تعیین و مقرر شد اعضای کمیته را در اسرع وقت انتخاب و به معاونت جهت اقدامات بعدی معرفی نمایند. 

شیوه نامه حمایت از شرکت پژوهشگران با ارائه مقاله در کنگره های علمی خارج از کشور مطرح و پس از بررسی مورد تصویب  -٧

قرار گرفت.

 




