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 معاونت تحقیقات و فناوری محترم سرپرست –دکتر مسعود خوش نیا  جناب اقای              عنوان

 قاییآدکتر مهرداد  آقایجناب 

 دکتر وکیلی آقایجناب 

 دکتر مهدی اعرابی آقایجناب 

  صدیقی سرکار خانم  دکتر سیما

 دکتر نعمت اله نعمت الهی آقایجناب 

 دکتر سعید کوکلی آقایجناب 

 دکتر حاجی محمد ساتلقی آقایجناب 

 

 81/5/8131صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات استخوان، مفاصل و بافت همبند مورخ              موضوع

 

با سالم واحترام پنجمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات استخوان، مفاصل و بافت همبند، در محل سالن جلسات 

 ارسال می گردد. 81/5/8131مجتمع تحقیقاتی آذر دهم مورخ 

 

 سرپرست مرکز تحقیقات استخوان، مفاصل و بافت همبند –دکتر محمد رضا محمدی  :امضا کننده 

 

 موذنسرکار خانم  : رونوشت

 بسمه تعالی

 81/5/8131صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات استخوان، مفاصل و بافت همبند؛ روز دوشنبه، مورخ       
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صبح، با حضور  1ساعت  81/5/8131جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات استخوان، مفاصل و بافت همبند؛ روز دوشنبه، مورخ 

سالن جلسات مجتمع تحقیقاتی آذر دهم برگزار گردید و موارد ذیل مورد بررسی و تصویب قرار  در اعضای شورای پژوهشی مرکز،

 گرفت.

 مقطع دکتری عمومی رشته پزشکیپایان نامه  ؛نجفی نوید آقای جناب آقای دکتر مهرداد آقایی و جناب طرح تحقیقاتی .8

ز کمردرد مراجعه کننده به مرک مبتالیان بهدر  MRIبررسی یافته های  "با عنوان ،نجفیآقای  جناب

ریال بحث و بررسی، با انجام اصالحات زیر  0303570333مطرح و با هزینه  "8131در سال گلستان  تصویربرداری

 مورد تصویب قرار گرفت:

احتمالی می در جدول متغییرها نام یافته های احتمالی ) یا حداقل وجود یک یافته احتمالی ذکر شود( در اهداف نیز یافته های ا( 

 یافته های مهم در اهداف ذکر شود. تواند ذکر گردد.

 .ازمون های امار ی ذکر گرددب( 

توسط افراد دیگر انجام  ولی که به عهده دانشجو است کارهاییول هزینه ها اسامی افراد ذکر گردد. همچنین علت انجام ددر جج( 

 .می شود باید ذکر گردد

پرسنلی متناسب با اهداف و حجم کار تدوین نشده است. ساعات کار در نظر گرفته شده متناسب جدول فعالیتها و هزینه های د( 

 .ساعت کاهش یابد825ساعت و گزارش نهایی به  55نمی باشد.هزینه تجزیه و تحلیل به 

پزشکی  دکتری حرفه ای،پایان نامه ؛ و سرکار خانم مهسا امید دزیانیآقای دکتر مهرداد آقایی  جنابطرح تحقیقاتی  .2

مراجعه  مارانیدر ب MRI یاتفاق یها افتهشیوع و انواع ی یبررس "، با عنوانسرکار خانم مهسا امید دزیانی عمومی

بحث و بررسی، با  ريال 030،030333مطرح و با هزینه  " کمردرد تیگلستان با شکا یربرداریکننده به مرکز تصو

 انجام اصالحات زیر مورد تصویب قرار گرفت:

 . گرددمورد کمر درد کمتر  در مسئله ویرایش گردد و در رابطه با یافته های اتفاقی بیشتر توضیح داده شود، و توضیحات بیانا( 

 یدتر استفاده شود.دبررسی متون اضافه گردد و از منابع ج ب(

 ج( جمله حداقل یک یافته اتفاقی حذف گردد.

 د( در عنوان کلمه انواع حذف گردد.
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