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  دانشجویی شورای پژوهشی کمیته تحقیقات 132 صورتجلسه

 انبا صلوات بر پیامبر اعظم )ص( و خاندان پاکش

 با نام و یاد خدا

با نام و یاد خدا با حضور اکثریت اعضاء  13/9/97،مورخ  دانشجویی جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات صدو سی و دومینیک

بررسی قرار گرفت: ذیل مورد بحث و واردمبرگزار گردید و   

 

 یآموزش شادکام ریتاث یبررس "... با عنوان  وسهیال شمسی خانی دکتر هاجر داوود آبادی فراهانی و پروپوزال طرح تحقیقاتی  -1

 17000000با هزینه   3089کد رهگیری با  " اراک امیرکبیر  مارستانیپرستاران شاغل در ب یو شادکام یشغل اقیبر اشت سیفوردا

 به مجری ارجاع داده شد.نهایی  و جهت اصالح مورد تصویب قرار گرفت مطروحه  مشروط به رفع اشکاالت ریال  

 

بررسی مقایسه ای عوارض ترمیم فتق  : "... با عنوان  ومحمد روحی ودکتر پرویندخت بیات پروپوزال طرح تحقیقاتی  -2

کد با  " بکارگرفته شده در بیمارستان های ولیعصر و امیرالمومنین شهر اراکاینگوئینال به روش مش و سایر روش ها 

به مجری  نهاییو جهت اصالح قرار گرفت  مشروط به رفع اشکاالت مطروحه مورد تصویب ریال 11700000با هزینه   3174رهگیری 

 ارجاع داده شد.

 

مقایسه اثر پنتوکسی فیلین و سلنیوم بر بیان  "... با عنوان  دکتر مریم باعزم و پروپوزال طرح تحقیقاتی مینو مشجری و -3

مورد  ریال 40000000با هزینه   3163کد رهگیری  با " در موش های تیمار شده با دگزامتازون  CatSper1&2های ژن

  .تصویب قرار گرفت

 

 



 

بررسی شیوع و گونه های انگل ".. با عنوان دکتر رضا قاسمی خواه ومینو مشجری و پروپوزال طرح تحقیقاتی  -4

با هزینه   3178کد رهگیری با  " : به روش مرور سیستماتیک و متاآنالیزایرانتریکوسترونژیلوس انسانی و حیوانی در 

 به مجری عودت داده شد.نهایی جهت اصالح  قرار گرفت و ریال مشروط به رفع اشکاالت مطروحه مورد تصویب26410000

 

بررسی اثر درمانی عصاره گیاه شبدر ایرانی بر آلزایمر القاء شده توسط تزریق "طرح پژوهشی بنا به درخواست مجری  -5

و همکاران با موضوع افزایش هزینه طرح مذکور آقای شایان مردی "داخل بطنی استرپتوزوتوسین در موش های صحرایی نر

 موافقت گردید. 23/3/97کمیته تحقیقات دانشجویی مورخ  مصوب شورای  92920000ریال به  59530000از مبلغ آن 

 

 

با  546و  2588بنا به اعالم  موافقت آقای سید مرتضی موسوی حسن زاده مجری اصلی طرح های تحقیقاتی به شماره -6

 از طرح های مذکور، موافقت گردید. درخواست انصراف سرکار خانم دکتر زهرا اسالمی راد)مجری سوم(

 

 

 حاضر در جلسه :اعضای 

 



 


