صورتجلسه شوراي ژپوهشي دانش گاه علوم زپشكي اروم هي
جلسه شماره 406
در مورخ  95/1/25جلسه شماره 406شوراي پژوهشي دانشگاه راس ساعت  11ظهر لغایت  13/15با حضور امضاء كنندگان ذیل
در دفتر كار معاونت پژوهشي دانشگاه تشكيل و در موارد ذیل تصميمگيري شد.
 -1پایان نامه رزیدنتي خانم مهسا تيمورپور به استاد راهنمائي خانم دكتر سریه گل محمدلو تحت عنوان" بررسي مقایس ه اي س ح
ویتامين  Dسرم خون در بند ناف نوزادان و مادران دیابتيک و غيردیابتيک بستري شده در بيمارستان محهري اروميه سال  "1395-1394و
با اعتباري به مبلغ  45/400/000ریال به شرط چاپ حداقل یک مقاله نمایه یک ایندكس شده در  İSİیا  PUBMEDبه تصویب

رسيد.
 -2پایان نامه كارشناسي ارشد خانم زهرا شكيباي نوین به استاد راهنمائي آقاي دكتر سعيد ق وام زاده تح ت عن وان" بررس ي ار ر
خوراكياري همزمان اسيد هاي آمينه شاخه دار و ویتامين ب 6بر تركيب بدن ،نمایه مقاومت انسوليني ،ليپوكالين  ،2اینترلوكين
18و پروفایل ليپيدي سرم در زنان داراي اضافه وزن و چاقي تيپ یک دریافت كننده رژیم غذایي كم انرژي" بررسي و با اعتباري به
مبلغ  56/630/000ریال به شرط چاپ حداقل یک مقاله نمایه یک به تصویب رسيد.
 -3پایان نامه كارشناسي ارشد بين الملل خانم نينا جمالي به استاد راهنمائي آقاي دكتر رسول زرین
الگوهاي غذایي و خحر سرطان معده" بررسي و بدون اعتبار به تصویب رسيد.

تحت عنوان" بررسي ارتب اط

 -4پایان نامه كارشناسي ارشد بين الملل خانم هانيه قربان نژاد به استاد راهنمائي آقاي دكتر محمد عليزاده تحت عنوان" ارتباط ميان
الگوهاي غذایي ،ناامني غذایي ،عادات غذایي ،اضافه وزن و چاقي در بين دانش آموزان دختر  12-15ساله ي نوجوان شهر اروميه"
بررسي بدون اعتبار به تصویب رسيد.
 -5پایان نامه كارشناسي ارشد بين الملل خانم ندا محمدزاده به استاد راهنمائي آقاي دكتر رحيم بقائي تحت عنوان" بررسي ت ارير
آموزش مراقبت خانواده محور بر فراواني بستري مجدد بيماران مبتال به بيماري انسدادي مزمن ریه بستري درمراكزآموزشي درماني
دانشگاه علوم پزشكي اروميه  "1395بررسي و بدون اعتبار به تصویب رسيد.
 -6طرح تحقيقاتي خانم رریا زینل پور تحت عنوان" بررسي مقایسه اي عوامل خحرزاي مواجهه شغلي با اجسام نوک تيز و ترشحات
بيمار درپرستاران باليني شاغل در بيمارستانهاي جنرال وداخلي خوي درسال  " 1395به جلسه بعدي موكول گردید.
 -7پایان نامه كارشناسي ارشد آقاي محسن تقي زاده به استاد راهنمائي آقاي دكتر محمد حاج اقا زاده تحت عنوان" محالع ه ابع اد
آنتروپومتري دست و نيروي چنگش آن در جمعيتي از كشاورزان ،مكانيک هاي خودرو و كاركنان دفتري در شهر اروميه" بررسي
و با اعتباري به مبلغ  21/000/000ریال به شرط چاپ حداقل یک مقاله نمایه دو به تصویب رسيد.
 -8پایان نامه كارشناسي ارشد آقاي حسين مروي ميالن به استاد راهنمائي آقاي دكتر محمد ح اج اق ا زاده تح ت عن وان" ارزی ابي
مواجهه با عوامل خحر ارگونوميكي كارگران آرماتوربند و آجر چين با روش "پوسچر ،فعاليت ،ابزارها و حمل بار" ( )PATHدر
ساختمان سازيهاي مسكوني شهر اروميه" بررسي و با اعتباري به مبلغ 10/000/000ریال به شرط چاپ حداقل یک مقاله علم ي،
پژوهشي به تصویب رسيد.
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 -9ط رح تحقيق اتي آق اي دكت ر خس رو حض رتي تپ ه تح ت عن وان" بررس ي ار رات ض د ليش مانيایي عص اره Artemisia
 dracunculusبر پروماستيگوتها وآماستيگوتهاي ليشمانيا ماژور(  )MRHO/IR/75/ERو ترميم ليشمانيوز پوستي در مدل

موشي " بررسي و با اعتباري به مبلغ  46/610/000ریال به شرط چاپ حداقل یک مقاله نمای ه ی ک این دكس ش ده در  İSİی ا
 PUBMEDبه تصویب رسيد.
 -10طرح تحقيقاتي آقاي دكتر خسرو حضرتي تپه تحت عنوان" بررسي اررات سيتوتوكسيک و توليد سيتوكاین هاي  IL4و IFNγ
عصاره هيدرو الكلي افسنحين بر اشكال پروماستيگوتي و آماستيگوتي انگل ليشمانيا ماژور ( )MHOM/IR/75/ERو بهب ود
زخم در موش هاي  "Balb/Cبررسي و با اعتباري به مبلغ  44/200/000ریال به شرط چاپ حداقل یک مقاله نمایه یک ایندكس
شده در  İSİیا  PUBMEDبه تصویب رسيد.
به استاد راهنمائي آقاي دكتر محمد حسن خادم انصاري تحت

 -11پایان نامه كارشناسي ارشد بين الملل آقاي سهراب مينایي بيرامي
عنوان" بررسي ارر مهار كننده پروتئين همولوگ فسفاتاز و تنس ين( )SF1670ب ر مس ير الته ابي PTEN/MAPK p38و
كاهش آسيب پرفيوژن مجدد در سلولهاي فئوكروماسيتومایي  "PC12بررسي و بدون اعتبار به تصویب رسيد.

 -12طرح تحقيقاتي آقاي دكتر باقر پور حيدر تحت عنوان" بررسي اررات آتورواستاتين و مالتونين و تجویز تواُم آنها ب ر نوروپ اتي
محيحي در موشهاي صحرایي دیابتي شده با استرپتوزوتوسين" بررسي و با اعتباري به مبل غ  38/800/000ری ال ب ه ش رط چ اپ
حداقل یک مقاله نمایه دو ایندكس شده در  İSİیا  PUBMEDبه تصویب رسيد.
 -13پایان نامه كارشناسي ارشد خانم خدیجه آقا كریمي به استاد راهنمائي آقاي عليرضا رحماني تح ت عن وان" ت ارير بك ارگيري
الگوي مراقبت پي گير بر رفتار هاي خود مراقبتي بيماران مبتال به نارسایي قلبي بستري در بيمارستان عباسي مياندوآب در سال
 " 1394- 95بررسي و با اعتباري به مبلغ  21/400/000ریال به شرط چاپ حداقل یک مقاله نمایه دو به تصویب رسيد.
 -14پایان نامه كارشناسي ارشد خانم گلچين برتري به استاد راهنمائي آقاي دكتر شهرام خادم وطن تح ت عن وان" فعالي ت آنت ي
ليشمانيایي زردچوبه ))Curcuma longaو مشتق اصلي آن كوركومين( )Curcuminبر پروماستيگوت ها و اماستيگوتهاي
ليشمانيا ماژور ( )MRHO,IR,75,ERدر  In vitroو  " Invivoبررسي و با اعتباري به مبلغ  60/000/000ری ال ب ه ش رط
چاپ حداقل یک مقاله نمایه یک ایندكس شده در  İSİیا  PUBMEDبه تصویب رسيد.
 -15طرح تحقيقاتي خانم دكتر ليال زارعي تحت عنوان" بررسي اررات درمان تركيبي رتينوئيک اسيد و آتورواستاتين در اترواسكلروز
تجربي القا شده در خرگوش" بررسي و با اعتباري به مبلغ  45/000/000ریال به شرط چاپ حداقل یک مقاله نمایه یک این دكس
شده در  İSİیا  PUBMEDبه تصویب رسيد.
 -16پایان نامه كارشناسي ارشد بين الملل اليار مشكيني به استاد راهنمائي آقاي دكتر خسرو حضرتي تپه تحت عنوان" ارزیابي
ارر ادجوانتي مخلوط آلوم -پروپرانولول بر ایمني زایي آنتي ژن هاي دفعي -ترشحي سویه  RHتوكسوپالسما گوندي درموشهاي
 " Balb/cبررسي و بدون اعتبار به تصویب رسيد.
 -17پایان نامه كارشناسي ارشد آقاي نادر شكيب قاضي جهاني به استاد راهنمائي آقاي دكتر محمد حسن خادم انصاري تحت عنوان"

ارر نيتریت سدیم در فعاليت حياتي ميتوكندري ها  ،بيان پروتئين هاي  Cleaved Caspase 3 ،Bax ،Bcl-2و باز م اني
سلول هاي  PC12فئو سيتوكرومایي آدرنال رت بعد از محروميت از اكسيژن و گلوكز " بررسي و با اعتباري به مبلغ 60/000/000
ریال به شرط چاپ حداقل یک مقاله نمایه یک ایندكس شده در  İSİیا  PUBMEDبه تصویب رسيد.
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 -18پایان نامه كارشناسي ارشد بين الملل آقاي بالل باباخاني

به استاد راهنمائي آقاي دكت ر حس ين حبي ب زاده

تح ت عن وان"

بررسي تارير اجراي الگوي خود مراقبتي اورم بر فعاليت هاي روزانه زندگي در بيماران مزمن انسدادي ری وي بس تري در مراك ز
آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي اروميه در سال "1394-95بررسي و بدون اعتبار به تصویب رسيد.
 -19طرح تحقيقاتي خانم دكتر ليال درفش تحت عنوان" بررسي تعامل ورزش و هورمون هاي جنسي بر تقوی ت ط ویني م دت
سيناپسي هيپوكامپ در برشهاي زنده مغز بچه موش هاي صحرایي هيپوتيروئيد " بررسي و تصویب نشد.
 -20پایان نامه كارشناسي ارشد خانم سيده سارا پروین به استاد راهنمائي خانم دكتر ليدا لحف الهي حق تحت عنوان" تعيين كمي
و كيفي ميزان توليد بيوفيلم و ارتباط آن با سروتيپ و ویروینس ليستریا منوسيتوژنز جدا شده از منابع غذایي ،باليني و دامي "
بررسي و با اعتباري به مبلغ  59/980/000ریال به شرط چاپ حداقل یک مقاله نمایه یک ایندكس شده در  İSİی ا PUBMED

به تصویب رسيد.
 -21پایان نامه انترني آقاي شهریار خان احمدي به استاد راهنمائي آقاي دكتر كمال خادم وطن تحت عنوان" بررسي سح خ وني
كلوتو در بيماران مبتال به پرفشاري خون و افراد دیابتيک مراجعه ك ننده به درمانگاه بيمارستان سيدالشهدا شهرستان ارومي ه در
سال  "1394بررسي و با اعتباري به مبلغ  20/400/000ریال به تصویب رسيد.
 -22پایان نامه كارشناسي ارشد خانم زهرا دییي ميالن به استاد راهنمائي آقاي دكتر حسين حبيب زاده تحت عنوان" بررسي ت ارير
آموزش تلفيقي بر شدت اضحراب بيماران تحت آنژیوگرافي عروق كرونري در مراجعه كنندگان به مراكز آموزشي و درماني دانشگاه
علوم پزشكي اروميه در سال  " 1394-95بررسي و با اعتباري به مبلغ  10/000/000ریال به تصویب رسيد.
 -23پایان نامه كارشناسي ارشد آقاي مرتضي حسن زاده به استاد راهنمائي آقاي دكتر مجتب ي كریم ي پ ور تح ت عن وان" ار رات
گلوتامين,ال اینين گلوتامين ومتفورمين بر بقاي فالپ پوستي در موش صحرایي" بررسي و با اعتباري به مبلغ  60/000/000ریال به
شرط چاپ حداقل یک مقاله نمایه یک ایندكس شده در  İSİیا  PUBMEDبه تصویب رسيد.
 -24طرح تحقيقاتي خانم دكتر مدینه جاسمي خلياني تحت عنوان" بررسي ارتباط بين سالمت معنوي با درد و اضحراب ناشي از درد
بيماران سوختگي بستري در مركز آموزشي و درماني امام خميني ارومي ه در س ال  "1394-95بررس ي و ب ا اعتب اري ب ه مبل غ
 15/350/000ریال به شرط چاپ حداقل یک مقاله علمي ،پژوهشي به تصویب رسيد.
 -25پایان نامه كارشناسي ارشد آقاي محمد مرام به استاد راهنمائي خانم دكتر تهمينه پيروي تحت عنوان" تارير تجویز ف رم فع ال
ویتامين Dبرالتهاب طناب نخاعي در موشهاي ماده C57BL/6مبتال به انسفالوميت" بررسي و با اعتباري به مبلغ 60/000/000
ریال به شرط چاپ حداقل یک مقاله نمایه یک ایندكس شده در  İSİیا  PUBMEDبه تصویب رسيد.
 -26پایان نامه كارشناسي ارشد خانم مریم راحمي به استاد راهنمائي آقاي دكتر محمد عليزاده تحت عنوان" ارتب اط ب ين دریاف ت
غذایي و شاخص هاي تن سنجي با اشتها و سح سرمي پپتيد ) 90 ،YY (3-36تا  120دقيقه پس از وعده ناهار در كاركن ان
دانشگاه هاي پردیس نازلوي اروميه" بررسي و با اعتباري به مبلغ  50/000/000ریال به شرط چاپ حداقل یک مقال ه نمای ه ی ک
ایندكس شده در  İSİیا  PUBMEDبه تصویب رسيد.
 -27طرح تحقيقاتي آقاي دكتر رحيم بقائي تحت عنوان" بررسي فراواني زورگویي در محل كار و ارتباط آن با فرسودگي ش غلي در
ميان پرستاران شاغل در مراكز آموزشي و درماني آموزشي اروميه در سال  " 1395بررسي و با اعتباري به مبلغ  32/000/000ریال
به شرط چاپ حداقل یک مقاله نمایه دو ایندكس شده در  İSİیا  PUBMEDبه تصویب رسيد.
 -28طرح تحقيقاتي خانم دكتر ليدا لحف الهي حق تحت عنوان" تعيين حساسيت آنتي بيوتيكي ،فنوتيپ و تكثير مولكولي ژنهاي
 ermو  mefدخيل در مقاومت به ماكروليدها ،لينكوزاميد و استرپتوگرامين در استرپتوكوک آگایكتيه جدا شده از زنان باردار "
بررسي و با اعتباري به مبلغ  71/867/000ریال به شرط چاپ حداقل دو مقاله نمایه یک ایندكس شده در  İSİبه تصویب رسيد.
 -29پایان نامه كارشناسي ارشد خانم ناهيد محمدزاده به استاد راهنمائي خانم دكتر معصومه زیرک جوانمرد تحت عنوان" تارير ن انو
ذرات دي اكسيد تيتانيوم بر تكامل لوله عصبي جنين موش سوري " بررسي و مقرر گردید با آقاي دكتر قادري صحبت شود.
 -30طرح تحقيقاتي آقاي دكتر شهرام خادم وطن تحت عنوان" ارر عصاره ي جلبک هاي قهوه اي خليج ف ارس ( Sargassum
 ) Oligocystumبر انگ ل ليش مانيا م اژور ( ) MRHO/IR/75/ERدر مح ي آزمایش گاهي و بهب ود زخ م در موش هاي
 "BALB/cبررسي و با اعتباري به مبلغ  20/000/000ریال به شرط چاپ حداقل یک مقاله نمایه یک ایندكس شده در  İSİیا
 PUBMEDبه تصویب رسيد .مبلغ  20/000/000ریال نيز از محل جذب گرنت پرداخت خواهد شد.
 -31پایان نامه كارشناسي ارشد خانم روح انگيز زماني به استاد راهنمائي آقاي دكتر خسرو حضرتي تپه تحت عنوان" مقایسه روشهاي
گسترش مستقيم،تغليظ فرمالين اتر،رنگ اميزي تري كروم و  PCRبا كشت جهت تشخيص بالستوسيستيس ه ومي ن يس در
نمونه هاي مدفوع افراد مراجعه كننده به ازمایشگاههاي بيمارستانهاي اموزشي اروميه" بررسي و با اعتباري به مبلغ 60/000/000
ریال به شرط چاپ حداقل یک مقاله نمایه یک ایندكس شده در  İSİیا  PUBMEDبه تصویب رسيد.
 -32پایان نامه كارشناسي ارشد خانم مهسا حسن زاده مقدم به استاد راهنمائي خ انم دكت ر تهمين ه پي روي تح ت عن وان" ار رات

لوپرویید و سترورليكس ،آنالوگهاي هورمون آزادكننده گنادوتروپين ،بر آندومتر رحم موش هاي ص حرایي ب الغ " بررس ي و ب ا
اعتباري به مبلغ  60/000/000ریال به شرط چاپ حداقل یک مقاله نمایه یک ایندكس شده در  İSİیا  PUBMEDبه تصویب

رسيد.
 -33پایان نامه انترني فاطمه سيفي نوشنق به استاد راهنمائي خانم دكتر آناهيتا فتحي آذربایجاني تحت عن وان" بررسي فعاليت ضد
قارچي توام كربن فعال و كيتوزان بر قارچ كاندیدا البيكنس در شرای آزمایشگاهي" بررسي و با اعتباري به مبلغ  17/500/000ریال
به تصویب رسيد.
 -34پایان نامه رزیدنتي دكتر رعنا حقيقت به استاد راهنمائي خانم دكتر فاطمه بهادري تحت عنوان" محالعه ارتباط نمایه توده بدني
مادر باردار با سح ویتامين  Dبند ناف نوزادان" بررسي و با اعتباري به مبلغ  20/000/000ریال به تصویب رسيد.
 -35پایان نامه رزیدنتي دكتر سميه رحيمي زرین به استاد راهنمائي خانم دكتر هاله آیت الهي تحت عن وان" بررس ي ار ر ش يمي
درماني نئواجونت براساس سيس پالتين در كاهش مرحله بيماري مبتالیان به سرطان سلولهاي سنگفرشي سرویكس()sccمرحله
 "III ,IB bulky, IIBبررسي و مقرر گردید با آقاي دكتر محبي در مورد هزینه ها صحبت شود.
 -36طرح تحقيقاتي خانم دكتر طاهره بهروز لک تحت عنوان" تارير كپسول ژیتيني ویتامين  Eو ویتامين  Dب ر م دت و ش دت
دیسمنوره در زنان مراجعه كننده به درمانگاه زنان در مركز آموزشي درماني شهيد محهري ش هر ارومي ه " 1394-1395 ،ب ه
تصویب رسيد.
 -37پایان نامه انترني خانم نيلوفر دادخواه به استاد راهنمائي آقاي دكتر رحيم محمودلو تحت عنوان" بررسي ویژگي هاي كلينيكي
و پاراكلينيكي بيماران مبتال به ماستيت گرانولوماتوز ایدیوپاتيک مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني (ره) اروميه طي سالهاي
 "1394-1384بررسي و بدون اعتبار به تصویب رسيد.
 -38پایان نامه انترني هوشيار آذري به استاد راهنمائي خانم دكتر فریبا عباسي تحت عنوان" بررسي كفایت گزارش ه اي پ اتولوژي
سرطان پستان در بيمارستان هاي دولتي و خصوصي اروميه در طي سال هاي  "1391-1393بررسي و بدون اعتبار به تصویب رسيد.
 -39پایان نامه انترني عارفه افسر به استاد راهنمائي آقاي دكتر قادر مترجمي زاده تحت عن وان" ویژگي هاي كراتومتریک وفراوان ي
بيماري هاي قرنيه در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه چشم بيمارستان امام خميني اروميه در سه ماه اول سال  2016ميالدي" بررسي و
بدون اعتبار به تصویب رسيد.

 -40پایان نامه انترني رضا ندائي به استاد راهنمائي آقاي دكتر مهدیا غالم نژاد تحت عنوان" بررسي علل ،ارزیابي هاي انجام شده و
پيامد زودرس در بيماران با هموپتزي مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني (ره) از سال  1390تا سال  "1394بررسي و بدون
اعتبار به تصویب رسيد.
 -41پایان نامه رزیدنتي دكتر حميد احمدپور به استاد راهنمائي آقاي دكتر س عيد آب خي ز تح ت عن وان" بررس ي ارتب اط ب ين
كلسيفيكاسيون دریچه اي قلبي و ویژگي هاي باليني و آزمایشگاهي در بيماران همودی اليزي دچ ار هيپرپاراتيروئي دي رانوی ه"
بررسي و بدون اعتبار به تصویب رسيد.
 -42پایان نامه انترني فرزاد فرخي به استاد راهنمائي خانم دكتر فرحناز نوروزي نيا تحت عنوان" بررسي هيس توپاتولوژیک ت وده
هاي مدیاستينال در بيمارستان امام خميني اروميه در طول سالهاي  1390تا  "1394بررسي و بدون اعتبار به تصویب رسيد.
 -43پایان نامه انترني سينا صال زاده به استاد راهنمائي خانم دكتر نيما حسيني جزني تحت عنوان" بررسي اررات ضد باكتریایي
نانو ذرات نقره برروي ميزان تشكيل بيوفيلم بورخولدریا سه پشه  " ATCC 25416بررسي و بدون اعتبار به تصویب رسيد.
 -44پایان نامه انترني فرزام عليزاده به استاد راهنمائي آقاي دكتر اكبر مختارپور تحت عنوان" مقایسه ي ویژگيهاي ویتيليگ و ب ا
شروع در دوران كودكي و شروع دیررس در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان طالقاني اروميه در سال  " 1395بررسي و بدون
اعتبار به تصویب رسيد.
 -45پایان نامه انترني پریدخت اسماعيل زاده به استاد راهنمائي آقاي دكتر آرش بلند نظر تحت عنوان" بررس ي هيس توپاتولوژیک
نمونه هاي بيماران مراجعه كننده با خشونت صدا به بيمارستان امام خميني(ره) اروميه طي سال هاي  1390تا  " 1394بررسي و

بدون اعتبار به تصویب رسيد.
 -46پایان نامه انترني سينا سيدي ب ه اس تاد راهنم ائي خ انم دكت ر معص ومه پ ورجبلي تح ت عن وان" بررس ي ویژگ ي ه اي
هيستوپاتولوژیک لنفوم هاي بدخيم در نمونه هاي ارسالي به بخش پاتولوژي بيمارستان امام خميني اروميه بين فروردین  1389تا
فروردین  "1394بررسي و بدون اعتبار به تصویب رسيد.
 -47پایان نامه انترني پونه منفرد به استاد راهنمائي آقاي دكتر شهریار صانع تحت عن وان" مقایس ه ت ارير تزری ق كریس تالوئيد
وریدي با حجم هاي متفاوت بر روي تهوع و استفراغ بعد از عمل در كله سيتكتومي یپاراسكوپيک با بيهوشي عمومي" بررسي و
بدون اعتبار به تصویب رسيد.
 -48پایان نامه رزیدنتي دكتر سيما موسوي به استاد راهنمائي خانم دكتر معصومه حاجي شفيعها تحت عنوان" بررسي پيامد انتقال
جنين هاي فریز شده در بيماران مبتال به  OHSSو دیگر بيماران كه به دليل سایر علل تحت انجام این روش" بررسي و بدون
اعتبار به تصویب رسيد.

جلسه شماره 406

 -1دکتر ایرج محبی

 -2دکتر عبداهلل خرمی مارکانی

 -3دکتر رحیم بقائی

 -4دکتر علیرضا چاوشین

 - 5دکتر مازیار اسمعیلی مقدم

 -6دکتر شهرام شهابی

 -7دکتر نازآفرین قاسم زاده

 -8دکتر نسرین موحدین

 -9دکتر آرام فیضی

 -10دکتر فیروز قادری

 -11شمسی میری غفارزاده

