
 
 

، ضمن عرض   12:00 در ساعت در محل سالن جلسات مراکز تحقیقاتی   1397/  07/  30مورخ  دوشنبهجلسه در روز 

 شورای پژوهشی آغاز گردید.خوشامدگویی به اعضای محترم 

 

 یدانیاکس یآنت و یضدچاق ،یمنیا محرک اثرات یبررس"ا عنوان آقای دکتر حسام الدین شیرزاد ب * طرح تحقیقاتی

رر شد پس از انجام اصالحات مق و قرائت شده "یشگاهیآزما مدل عنوان به زبرا یماه از استفاده با وزیاستاچ کیوتیپرب

 :مجددا مورد بررسی قرار بگیرددر جلسه بعدی شورا  مجریان توسط 

 .شود ذکر یبررس مورد یاصل یرهایمس نام عنوان در امکان صورت در .1

 .ندارد بقتمطا یفارس عنوان با یسیانگل عنوان .2

که  همچنین از آنجایی .است نشده ذکر قسمت نیا در وزیاستاچ کیوتیب یپر انتخاب پروپوزال،علت دهیچک در .3

 ها کیوتیبی پر یدانیاکس یآنت اثرات مورد در یا سابقه چیه ؛است یدانیاکس یآنت اثر یبررس اهداف از یکی

 .است نشده ذکر

 پرداخته یسطح اریبس ای و نشده اشاره شیف زبرا یرو بر طالعهم مورد یرهایمتغ یبررس ن، بهمتو یبررس در .4

 . است شده

 آن انجام بستر هم و دارد یکمتر نهیهز)با توجه به اینکه  هم  یشگاهیآزما یموشها یبجا یماه از استفاده لیدل .5

 ( توضیح داده شود.است مناسب ما دانشگاه در

 اگر ؛شودمی  یگوارش ستمیس عملکرد بهبود باعثزبرا  این ترکیب در بدن ماهی 26و  25با توجه به منابع  .6

 بر مجددا چرا انسان، یرو بر یبررس ازین و شده ذکر منابع به توجه با است، یگوارش یها سمیمکان یبررس منظور

 جز به ییرهایمس از یگوارش ستمیس یبررس کار از هدف اگر شود؟ یم انجام کار نیا یوانیح مدل یرو

از  .شود ذکر اختصار به رهایمس نیا یبررس لزوم و تفاوت باشد، یم 26 و 25 مطالعات یبررس مورد یرهایمس

 خواص چه اگر شده شناخته ربازید از که است دیتتراساکار نوع از دراتیکربوه کی وزیاستاکطرف دیگر 

 نشده یانسان هیتغذ وارد نفخ جادیا و کیبار روده وارهید از جذب عدم لیبدل یول شده ذکر آن یبرا یمتعدد

 گفت، شیپ نکات به توجه با. است شده انجام یشگاهیآزما واناتیح یرو بر غالبا شده اشاره مطالعات لذا است

 .است همراه مصرف تیمحدود با یانسان مدل یرو اجراء یبرا مطالعه نیا جینتا

 ریتاث مطالعه جینتا در که گرید موارد و وانیح وزن ،یغذائ رهیج رینظ یاصل یرهایمتغ یبرخ: رهایمتغ جدول در .7

 و بیان علمی در جدول متغیر ها ذکر شود.  یریگ اندازه اسیمق .شوند ذکر دیبا گذارند

 یبرا یکا مربع و شریف قیدق آزمون نقش لذا هستند یکم رهایمتغ تمام ها، داده لیتحل و هیتجز روش مورد در .8

 یآزمون چه از گروه 2 از شیب یبرا ژهیبو اه نیانگیم سهیمقا یبرا نیهمچن ست؟یچ یآمار لیتحل و هیتجز



 شد؟ خواهد استفاده

 .است نشده ذکر مطالعه تیمحدود  .9

 

 

 زخم درمان در یتراپ ماگوت ریتاث یبررس "ا عنوان ب ایوب صوفی زاده و دکتر امید مظفری آقای دکتر  طرح تحقیقاتی *

ا نظر شورای پژوهشی مرکز مبنی براینکه عنوان مطرح ب "گلستان استان در یابتید یپا زخم به مبتال مارانیب مزمن یها

شده در حیطه تخصصی مجری محترم نبوده و همچنین مطرح شدن عنوان مشابه در یکی دیگر از مراکز تحقیقاتی این 

 طرح مورد تصویب قرار نگرفت.

 

  

 یه ا  یب اد  یات وآنت  یبررس   "عنوان با یمحمود مهسا و یخدابخش بهناز دکتری خانم طرح پایان نامه ا نهاییگزارش *

و مص وب    قرائ ت  "1396-97  کنت رل  گروه با آن سهیمقا و گرگان شهرستان در C تیهپات به مبتال انیزندان در دیروئیت

 گردید.

 

 B تی  هپات وعیش یبررس "عنوان با شاهکوه یجالل زهرا و یخدابخش بهناز دکترطرح پایان نامه ای خانم گزارش نهایی *

و مص وب    قرائت "1395-96 گرگان، شهرستان در مزمن B تیهپات مارانیب اول درجه شاوندانیخو در( آشکار و یمخف)

 گردید.

 

 

  

 

 با ذکر صلوات به پایان رسید. 14:00  جلسه در ساعت 

 
 


