
                                             

 

 

 

تعالی هبسم  

در محل سالن معاونت آموزشی دانشگاه با تالوت آیاتی از کالم ا... مجید آغاز  3/10/1396 یکشنبهروز  12ساعت  1396جلسه شوراي پژوهشی دانشگاه در سال  هفدهمین

 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 هاي تحقیقاتی اساتید 

 تصویب نهایی طرح هاي تحقیقاتی اساتید و دانشجویان 

 

  :جلسه مصوبات

 مرور: استخوان شکستگی استئوپروتیک با خطر پروفایل لیپیدي ارتباط بررسی "طرح تحقیقاتی تحت عنوان  .1

 عنوان قرار گرفت. ناظر و داور طرح آقاي دکتر قربانی تعیین شد.مورد بحث و بررسی و تصویب   "متاآنالیز و سیستماتیک

 مرور: با ریسک ابتال به سرطان ظرفیت آنتی اکسیدانی تام رژیم غذایی ارتباط بررسی "طرح تحقیقاتی تحت عنوان  .2

 قرار گرفت. ناظر و داور طرح آقاي میالد نظرزاده تعیین شد.عنوان مورد بحث و بررسی و تصویب   "متاآنالیز و سیستماتیک
 

مورد بحث   " یک مرورنظام مند-بررسی مشخصات و تکنولوژي هاي تصفیه فاضالب کارواش "طرح تحقیقاتی تحت عنوان  .3

 .اخالق ارسال گرددو بررسی و تصویب نهایی قرار گرفت و مقرر شد طرح جهت بررسی از نظر معیار هاي اخالقی ، به کمیته کمیته 

 

 در اي حرفه زندگی کیفیت  پرسشنامه فارسی نسخه پایایی و عاملی ساختار بررسی "طرح تحقیقاتی تحت عنوان  .4

مورد بحث و بررسی و تصویب نهایی قرار گرفت و مقرر شد طرح جهت بررسی از نظر معیار هاي اخالقی ، به کمیته   " پرستاران

 .کمیته اخالق ارسال گردد

5.  
 

  دانشجویی با عناوین زیر مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گرفت :تحقیقاتی طرح هاي 

 پلی ساکارید در موش هاي صحرایی لیپو  صاره زردچوبه بر اضطراب و افسردگی القا شده به وسیلهتاثیر عبررسی  .1

 آموزي سواد نهضت آموزشیاران عملکرد و آگاهی بر ریوي قلبی احیاي اي چندرسانه و عملی  آموزش روش دو تاثیر مقایسه .2

در سال  یدریهتربت ح یدانشگاه علوم پزشک یاندر دانشجو یشغل یندهبا نگرش نسبت به آ یلیتحص یزهارتباط انگ یبررس .3
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) در MCF-7( 7- یشیگانسرطان م یادبنبررسی تاثیر ضد سرطانی عصاره هیدروالکلی گیاه قرقاط در  سلولهاي سرطانی  .4

 آزمایشگاهمحیط 

  سایرمصوبات :

بررسی ارتباط  مذھب  با بیماری ھای قلبی  " طرح تحقیقاتی تحت عنوان .١

مورد تصویب "  و عروقی غیرکشنده : مرور ساختارمند و متاآنالیز

 مجدد بھ داور مربوطھ ارسالجھت بررسی نھایی قرار نگرفت و مقرر شد 

شد بھ یک داور داشتھ بابیشتر و در صورتیکھ نیاز بھ اصالحات  شود

 متدولوژیست نیز ارسال گردد.

 
میلیون تومان در  2متاآنالیز بودجه ثابت و تا سقف  و سیستماتیک طرح هاي تحقیقاتی مرورمقرر شد از این تاریخ به بعد براي  .2

منظور تشویق در صورتیکه محقق تمایلی به نوشتن پروپوزال نداشته باشد، پس از چاپ مقاله مربوطه به یا نظر گرفته شود و 

 محقق ضریبی به درصد حق التالیف وي اعطا گردد.

 

مبلغ فوق از طریق خرید تجهیزات یا  میلیون تومان نیاز دارند، مابقی 2 مبلغ بیش ازبه که  ییطرح هاي تحقیقاتی دانشجو .3

 مواد مصرفی آموزشی تامین گردد. 

 هشی بدین شرح تصویب شد: مراحل پرداخت هزینه طرح هاي تحقیقاتی جهت درج در قرارداد پژو .4

  پس از عقد قرارداد (علی الحساب)% 50 : مرحله اول

  پس از اتمام طرح و ارائه گزارش پایان طرح به مدیریت پژوهش %25ه دوم :مرحل

 پژوهشگرمورد تعهد  یا مقاالت  % پس از چاپ مقاله25مرحله سوم : 

  

  

  



                                             

 

  

  

  

  

  

  

  

        اعضاي جلسه :

 دکتر اژدري زرمهري            - 1

                                    

  دکتر بذر افشان - 2

 رنجبردکتر  - 3

 دکتر داودي - 4

 دکتر قربانی - 5

  پوریوسف علی -6

  خانم حسینی    - 7

   ارمیخانم  - 8

                                           خانم آزموده - 9

                خانم برجسته -10


