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"صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت"

تاریخ جلسه: ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ 

ساعت جلسه: ۱۲ الی ۱۴

اعضای جلسه:

دکتر عاکفه احمدی افشار، دکتر کوروش امینی، دکتر نسرین بهرامینژاد، دکتر میترا پیامی، دکتر فاطمه جعفری، دکتر زرین تاج 

حسین زاده، دکتر پریسا خوشنویس، دکتر محسن داداشی، دکتر محمدرضا دین محمدی، دکتر سمیه عبدالهی ثابت، دکتر سعیده 

زنوزیان، دکتر مینا شعبانی، دکتر ابوالفضل قریشی، دکتر فرزانه کرمی تنها، دکتر اعظم ملکی، دکتر نیما معتمد، دکتر معصومه 

نمدیان، دکتر محمدمسعود وکیلی.

غایبین جلسه:

دکتر عاکفه احمدی افشار، دکتر فاطمه جعفری، دکتر زرین تاج حسین زاده، دکتر پریسا خوشنویس، دکتر محسن داداشی، دکتر 

سمیه عبدالهی ثابت، دکتر مینا شعبانی، دکتر ابوالفضل قریشی، دکتر فرزانه کرمی تنها، دکتر نیما معتمد.

پروپوزال طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های مطرح شده:

پروپوزال پایاننامه دانشجویی آقای محمد کاظمی دانشجوی رشته پزشکی حرفهای با عنوان "بررسی عوامل اجتماعی- -١

اقتصادی موثر بر آگاهی، نگرش و عملکرد سرطان سرویکس در مراجعین به بیمارستان های آموزشی ـ درمانی شهر زنجان 

در سال ١۳٩٩-١۳٩٨" با کد سمات :  A-11-1074-9و راهنمایی سرکار خانم دکتر فرزانه کرمی تنها، در جلسه مطرح و 

مقرر شد جهت رفع ابهامات موجود در پروپوزال(از جمله تکراری بودن عنوان) با حضور استاد راهنمای محترم یا مشاور 

پایان نامه در جلسه آینده شورای پژوهش مرکز مجدداً بررسی شود.

http://zums.ac.ir/rds/admin_atcl_pfile.php?a_code=A-11-1074-9&slc_lang=fa&sid=1
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گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی و پایان نامه:

١-گزارش نهایی پایان نامه خانم فاطمه قاسمی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمت جامعه با استاد راهنمایی خانم دکتر 

نسرین بهرامینژاد با عنوان "کاربرد برخی از سازه های تئوری شناخت اجتماعی در پیشگویی رفتارهای پیشگیری از دیابت نوع ۲ در 

زنان تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر زنجان- سال ١۳٩۷" و کد سمات A-11-149-6 مطرح گردید که مشروط به اعمال نظرات 

داوران محترم (آقای دکتر محمد مسعود وکیلی و خانم دکتر نسرین جعفری) مورد تصویب می باشد.

۲-گزارش نهایی پایان نامه خانم فاطمه حسنی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی با استاد راهنمایی خانم دکتر 

معصومه نمدیان با عنوان "تاثیر مدل سیستمی نیومن بر کنترل فشارخون افراد مبتال به پرفشاری خون" و کدسمات                   

A-11-147-10 مطرح گردید که بعد از اعمال نظرات داور محترم (آقای دکتر محمد مسعود وکیلی و خانم دکتر نسرین جعفری) 

مورد تصویب می باشد.

۳-گزارش نهایی پایان نامه خانم فاطمه هاتف دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی با استاد راهنمایی آقای دکتر 

کوروش امینی با عنوان "بررسی مهارت های ارتباطی سرپرستاران و همبستگی آن با اشتیاق شغلی و دیسترس روانشناختی پرستاران 

شاغل در بیمارستان های سطح شهر زنجان -١۳٩٨" و کدسمات A-11-86-13 مطرح گردید که بعد از اعمال نظرات داوران محترم 

(خانم دکتر میترا پیامی و  خانم زینب قهرمانی) مورد تصویب میباشد.

۴- موضوع توانمندسازی اعضای محترم شورای مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت در جلسه مطرح و مقرر شد عناوین 
کارگاه و نحوه همکاری اعضا از طربق اتوماسیون اطالع رسانی گردد.

۵- گزارش عملکرد مرکز در خصوص تعداد طرحهای تحقیقاتی/پایان نامهها و مقاالت استخراج شده از این طرح ها در جلسه مطرح و 

پیشنهادات زیر جهت ارتقای کیفیت و کمیت طرحها و مقاالت مورد توافق قرار گرفت و مقرر گردید مراتب در جلسه شورای پژوهشی 

دانشگاه مطرح شوند:

http://zums.ac.ir/rds/admin_atcl_pfile.php?a_code=A-11-149-6&slc_lang=fa&sid=1
http://zums.ac.ir/rds/admin_atcl_pfile.php?a_code=A-11-147-10&slc_lang=fa&sid=1
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 Open Access الف) اتخاذ سیاستهای تشویقی از جمله تخصیص بودجه جهت ترجمه و چاپ مقاالت در مجالت

ب) جایگزینی مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر به جای تهیه گزارش نهایی

ج) تسهیل فرایند تصویب پروپوزالها و گزارش نهایی پایاننامههای دانشجویی (حذف جلسه شورای پژوهشی پیش از دفاع دانشجو، و 
ارسال نامه مشروط برای دفاع به شرط انجام اصالحات درخواستی مرکز)

SDH د)توانمند سازی اعضای مرکز با برگزاری کارگاههای
ه)حمایت مالی جهت شرکت اعضا در کارگاههای مرتبط با SDH در سایر دانشگاهها

نامه های مطرح شده

نامه ارسال شده از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در خصوص معرفی "نظام نوین اطالعات پژوهش پزشکی  -١
ایران" با نام اختصاری نوپا؛ و با هدف پیاده سازی آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، در 

جلسه مطرح شد.

نامه ارسال شده از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد؛ در خصوص اعالم رتبه علمی مجله انگلیسی زبان آن دانشگاه؛ با عنوان  -۲
International Journal of Epidemiologic Research و اعالم آمادگی این مجله برای پذیرش و چاپ مقاالت در 

حوزه اپیدمیولوژی به اعضای جلسه اطالع رسانی شد. 

فراخوان ارسال شده از دانشگاه بقیه الله (عج) در خصوص جذب مقاله جهت چاپ در مجله علمی-پژوهشی "پرستاری و  -۳
مراقبت های ویژه" آن دانشگاه در جلسه مطرح شد.

در خصوص فراخون دریافت و چاپ مقاله در مجالت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با عناوین مجله پزشکی نوین، مجله  -۴
طب پیشگیری و مجله انگلیسی زبان Hormozgan Medical Journal به اعضای شورا اطالع رسانی شد.
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 کنگره ها و همایش ها

پوستر کنگره ملی "گزارش های موردی بالینی" که در تاریخ ۴ الی ۵ دی ماه ٩٨ در دانشگاه علوم پزشکی البرز برگزار  -١
خواهد شد، در جلسه نمایش داده شد.

در خصوص برگزاری هفتمن کنگره بین المللی "پیشگیری و درمان چاقی" که در تاریخ ۶ الی ٨ آذر ماه ٩٨ در بیمارستان  -۲
میالد تهران برگزار خواهد شد؛ اطالع رسانی شد.

در رابطه با پنجمین همایش بین المللی و هفتمین همایش سراسری "تازه های غدد و متابولیسم" که در تاریخ ۲٩ آبان  -۳
لغایت ١ آذر ٩٨ در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار میشود؛ به اعضای شورا اطالع رسانی شد.

دکتر معصومه نمدیان
 معاون پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت 


