
 

  
  

  صورتجلسه

  عنوان جلسه
  

  معاونت تحقيقات و فن آوري   برگزارکننده
    ژوهشيدفتر مديريت امور پ   مکان جلسه

  برگزاری تاريخ  شوراي پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي 

    

  - ١٣٩٦/  ١٠/  ٠٤  

 ١٢:  ٠٠  ساعت شروع
 -   

  
  

  
   -  ١٣:  ٠٠  ساعت خاتمه  

  صورتجلسهشماره 
    ٩٦/ص/٥٣٧٦

 ه : دستور جلس
  

 :  جلسه قبلمصوبات صورتگزارش 
برگزار شد و طرح هاي زير تصويب  ٢٧/٩/٩٦مورخ  ١٣٩٥دوازدهمين جلسه شوراي پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي در سال 

 شد:
  تاثير پماد خرفه بر درد ناشي از كانوالسيون وريدي در بيماران همودياليز- ١
  نريزي و بهبود زخم در رتتاثير اثر تربانتين بر زمان انعقاد، خو- ٢
    

  در سويه هاي اشريشيا كلي جدا شونده از فاضالب در شهر گنابادhlyوpap,paiشناسايي ژن هاي بيمارزاي - ٣
  بررسي رفتار جستجوي اطالعات سالمت در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گناباد- ٤
   ١٣٩٦در پايگاه هاي سالمت جامعه شهر گناباد در سال بررسي شيوع افسردگي دوران پري ناتال و عوامل موثر برآن  -٥  
    
    
    
    

  
 :  مصوبات

طرح هاي تحقيقاتي  و با نام خدا آغاز ٠٤/١٠/٩٦مورخ  ١٣٩٥سيزدهمين جلسه شوراي پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي در سال 
 ذيل مطرح و اتخاذ تصميم شد:

نقش كاربرد كتيرا به عنوان يك كمك منعقد كننده طبيعي در  مطالعه«/ك.ت) با عنوان ٤٣/٩٥پژوهشي شماره (  طرح -١
مجري   -» ارتقاء راندمان فرايند انعقاد الكتريكي تجهيز شده با الكترود آلومينيوم در حذف كدورت از محلول هاي آبي 

و  ارائه  س از توضيحات آقاي مردان پورپ استاد راهنما: مهندس حامد بيگلري   -رضا مردان پور ، ميالد مختارزاده ، حسين بلوچي طرح: 
    تصويب شد.ذيل   بررسي گرديد و مشروط بر اصالح موارد

  رفرنس نويسي اصالح شود.   .١



 

  
  

  جدول متقييرها اصالح شود.   .٢
    عنوان التين اصالح شود. .٣

  پس از انجام اصالحات مورد تاييد است.
هاي در سويه IVبيماريزاي فسفوليپاز و پيلي تيپ هاي شناسايي ژن« /ك.ت) با عنوان ٤٤/٩٥طرح پژوهشي شماره ( -٢  

مجري طرح: ( ،» ١٣٩٦پسودوموناس آئروژينوزا جداشده از بيماران بستري در بيمارستان عالمه بلول گنابادي در سال 
ي ايراندوست پس از توضيحات آقا و استاد مشاور:جالل مردانه استاد راهنما: دكترعليرضا محمدزاده - مهران ايراندوست، علي كريمي 

  تصويب شد.ارائه و بررسي گرديد و مشروط بر اصالح موارد ذيل 

  جدول پرايمرها اضافه شود. .١
  تعريف نظري و عملي اصالح شود. .٢
  رفرنس نويسي اصالح شود. .٣
  اشكاالت متني اصالح شود. .٤

  پس از انجام اصالحات مورد تاييد است.  
  
 اعضاء حاضر در جلسه : 
  علي دلشاد نوقابي  

  حامد بيگلري مهندس
  دكتر جالل مردانه 

  قرباني آقاي
  عباسي آقاي

 اسامي غائبين جلسه :
 

 اسامي ميهمانان جلسه :
  

   

  علی دلشاد 
  سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی   

 

 


