
 

   

 

 صَرتجلسِ

در دفتر هعاونت پژوهشی  صبحده و نین ساعت  41/31/ 4هورخ شنبه ر روزد4931جلسه در سال ویندهچهارو جلسه کویته اخالق یننهوو پنجاه

 باشد: هوارد هطروحه به شرح زیر هی ،دانشگاه علوم پسشکی واقع در صفاشهر برگسار گردید

تر  ذیاس کیآهپَل تراًگساه راًِیطگیپ قیاثر تسر یتررس "تا عٌَاى  ر فریذُ فریذًیاّا عصوت جعفرتگلَ ٍ دکت خاًنطرح تحقیقاتی  .1

 .از داًطکذُ پرستاری ٍ هاهایی  "يیسسار واىیحجن خَى از دست رفتِ پس از زا

 " یذاًًٌَیا يیسٍاکسازٍلیرٍایاسپا ذیهطتقات جذ یاثرات ضذ سرطاً یتررس "تا عٌَاى  ّذی اتَالحسٌیدکتر   خاًن یقاتیطرح تحق .2

 . هَلکَلی -هرکس تحقیقات سلَلی از 

-Nonدر هذل  يیاالًتَئ یاثرات حافظت یتررس "تا عٌَاى  اعظن هصلحی ٍ دکتر طاّرُ کویلیدکتر   ّا خاًن یقاتیطرح تحق .3

alcoholic steatohepatitis (NASH) هَلکَلی -هرکس تحقیقات سلَلی از  "یالقاء ضذُ در هَش سَر . 

از  "قن  یداًطگاُ علَم پسضک یعلو اتیّ یآهَزضی اعضا یازسٌجیً "تا عٌَاى  پَر قرقاًی الِ قارلی رتیحدکتر  ایآق یقاتیطرح تحق .4

 . کویتِ پژٍّص در آهَزش

 الیقن از ًظر حضَر تاکتری لژیًَال پٌَهَف یتْطت ذیسیستن آب تیوارستاى ضْ یتررس "تا عٌَاى  هرین طثیثی  خاًن یقاتیطرح تحق .5

 . هَلکَلی -هرکس تحقیقات سلَلی از  " PCRتِ رٍش هلکَلی 

داًطگاُ  اىیدر داًطجَ یلیتحص یٍ فرسَدگ یلیتحص یارتثاط تاب آٍر یتررس "تا عٌَاى  فرد خاًن فاطوِ ضریفی یقاتیطرح تحق .6

 . کویتِ پژٍّص در آهَزشاز  "1394-95ل قن در سا یعلَم پسضک

از  یَگرافیآًژ یذایکاًذ واراىیت یآگاّ ساىیهختلف آهَزش تر ه یّا رٍش سِیهقا "عٌَاى  تا خاًن فریثا دّقاًی یقاتیطرح تحق .7

 . کویتِ پژٍّص در آهَزشاز  "آًاى  یهٌذ تیٍ رضا یخَد هراقثت

 رییٍ ارتثاط آى تا هتغ یتارٍر يیارتقا دٌّذُ سالهت زًاى سٌ یرفتارّا تیٍضع یتررس "تا عٌَاى  خاًن سارُ تاکَئی یقاتیطرح تحق .8

 . هاهایی -ی پرستاری  داًطکذُاز  "یاجتواع یتیجوع یّا

 ریتاث یتررس "تا عٌَاى  (ُزاد خاًن هائذُ هعصَم یپسضک یا حرفِ یًاهِ هقطع دکتر اىی)پایدٍستعل یدکتر کثر  خاًن یقاتیطرح تحق .9

 .یسضکاز داًطکذُ پ "لهرحلِ اٍّ پرتٌطيیٍ ّا پرتٌطيیّا پرُ واراىیتر فطار خَى در ت یطة سَزً

 هراسنٍهیي ذهص آسیثْای تررسی"طرح تحقیقاتی آقای دکتر سیّذعلی طثاطثائی هطْذی ٍ خاًن دکتر سویِ یًَسیاى تا عٌَاى  .11

 .از ٍاحذ تَسعِ تحقیقات تالیٌی  "قن در درهاًی اصلی هرکس سِ تِ کٌٌذُ هراجعِ 94سال    سَری چْارضٌثِ
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