
                                             

 

 

 

تعالی هبسم  

در محل سالن معاونت آموزشی دانشگاه با تالوت آیاتی از کالم ا... مجید آغاز  5/9/1396 یکشنبهروز  8ساعت  1396جلسه شوراي پژوهشی دانشگاه در سال  چهاردهمین

 موضوعات ذیلمه جلسه گردید. در این جلسه مدیر پژوهشی دانشگاه ضمن عرض خوش آمدگویی به اعضاي شوراي پژوهش به بیان اهداف برگزاري جلسه فوق پرداخت. در ادا

  ذ گردید. مورد بحث قرار گرفت و تصمیمات الزم اتخا

 محورهاي جلسه:

 تصمیم گیري در خصوص:  

 تصویب عنوان طرح ها 

 تصویب نهایی طرح ها 

  :جلسه مصوبات

انگل توکسوکارا و ریسک فاکتورهاي  آلودگی سرمی وضعیت بررسی  " اتی تحت عنوانتحقیقطرح  -1

قرار گرفت و تصویب عنوان مورد بحث و بررسی  "1397- 1396ایالم  در سال  کودکان شهرستانمرتبط به آن در 

 طرح معرفی شدند.و داور به عنوان ناظر  آقاي علی پوریوسفو 
 

بررسی تجزیه فتوکاتالیستی فنل با استفاده از نانو ذرات سوپرپارامغناطیس  "تحت عنوان  طرح تحقیقاتی  -2

و مقرر شد جهت  مورد بحث و بررسی و تصویب نهایی قرار گرفت  "سنتزشده در محیط آبی (Fe3O4)اکسید آهن 

  ارسال گردد. کمیته اخالقبه کمیته از نظر معیار هاي اخالقی طرح،  بررسی

 

نانو ذرات  توسط حذف فورفورالفتوکاتالیستی  بهینه سازي فرایند "طرح تحقیقاتی تحت عنوان  -3

قرار مورد بحث و بررسی و تصویب نهایی   "سنتزشده در محیط آبی (Fe3O4)سوپرپارامغناطیس اکسید آهن 

  گرفت و مقرر شد جهت بررسی از نظر معیار هاي اخالقی طرح، به کمیته کمیته اخالق ارسال گردد.

 

 : سایر مصوبات 

  بررسی تاثیر ضد سرطانی عصاره هیدروالکلی گیاه قره قاط در  رده سرطانی  "طرح تحقیقاتی دانشجویی با عنوان

 ارسالبررسی و مقرر شد اصالحات زیر انجام و مجددا جهت بررسی در شوراي پژوهشی  " )MCF-7( 7-  یشیگانسرطان م یادبن

 شود.



                                             

 

  

  

. در عنوان شرایط 3اهداف اختصاصی و کاربردي کامل نوشته شود. 2. در عنوان برگ گیاه قره قاط نوشته شود1:  اصالحات

  )Invitroیا  Invivoانجام آزمایش ذکر گردد(به عنوان مثال در شرایط 

 طراحی فرم داوري جهت طرح هاي تحقیقاتی و بارگذاري آن در سامانه مدیریت طرح هاي تحقیقاتی  

 تخصص مجریان طرح هاي تحقیقاتی در پروپوزال ارسالی به جلسه شوراي پژوهشی قید گردد.  

  تعدادي از پیشنهاد شد به منظور سرعت بخشیدن به روند تصویب و داوري طرح هاي تحقیقاتی و به صورت پایلوت

براي داوري ارسال و پس از داوري نهایی براي تصویب  ،طرح هاي ارسالی قبل از تصویب عنوان در شوراي پژوهشی

به جلسه شورا ارسال گردد تا در صورت موفقیت آمیز بودن این روند، از این پس داوري و اجراي طرح هاي 

  تحقیقاتی با این روند انجام گیرد.

 ریع در روند تصویب طرح هاي تحقیقاتی دانشجویی، روند تفویض اختیار این کمیته از پیشنهاد گردید جهت تس

  شوراي پژوهشی دانشگاه در آینده اي نزدیک صورت پذیرد.

 سایت مدیریت  آیین نامه فرصت هاي مطالعاتی اعضاي هیئت علمی که به تصویب اعضاي شوراي پژوهشی رسید در

  اري گردید.پژوهش دانشگاه بارگذ
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  دکتر بذر افشان - 1

 رنجبردکتر  - 2

    دکتر داودي - 3

  آقاي پوریوسف - 4

  خانم حسینی    - 5
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  خانم برجسته   - 7

  

 


