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سی و ششمین جلسه كمیته اخالق در روزیک شنبه مورخ  39/1/12ساعت 21/54صبح در دفتر معاونت آموزشی
دانشگاه برگزار گردید،موارد مطروحه به شرح زیر میباشد:
-1بررسی مجدد طرح تحقیقاتی جناب آقای دکتر محمود ناطقی رستمی با عنوان:
" بررسی ژنتیکی پمپهای افالکس چنددارویی در باکتریهای گرم منفی غیرتخمیری جداشده از نمونه های بالینی
عفونتهای بیمارستانی شهر قم "
 -2بررسی مجدد طرح تحقیقاتی جناب آقای ثاراله شجاعی با عنوان:
" بررسی تاثیر انجام مراقبت مذهبی توسط فرد روحانی بر بالین بیمار در افسردگی و اضطراب و سالمت معنوی
بیماران بستری"
 -3بررسی مجدد طرح تحقیقاتی سرکار خانم نرگس محمدصالحی با عنوان:

" مقایسه تأثیر دو روش آموزش كارگاهی و الکترونیکی بر یادگیری شناختی درس روش تحقیق در دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی "
 -4بررسی مجدد طرح تحقیقاتی آقای علیرضا علی نوری با عنوان:
" نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم نسبت به باورهای غلط دینی و تأثیر آموزش در این خصوص در
سال"1332
-5طرح تحقیقاتی سرکار خانم هدی احمری طهران با عنوان:
" بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی با سالمت خود گزارشی در زنان سنین باروری :یک مطالعه مبتنی بر جمعیت
"
-6طرح تحقیقاتی سرکار خانم مهدیه قیاثی (جهاد دانشگاهی)عنوان:

" بررسی پایداری كندروسیتهای حاصل از تمایز سلولهای بنیادی مشتق از چربی اتولوگ "
-7طرح تحقیقاتی جناب آقای دکتر سیامک
محبی با عنوان:
" بررسی میزان انجام خودآزمایی پستان و عوامل موثر بر آن بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی درزنان مراجعه کننده
به مراکز بهداشتی درمانی شهر قم در سال"1332
-8طرح تحقیقاتی سرکار خانم دکتر فرانک فالحیان با عنوان:
" بررسی اثرات مهاری دو ترکیب دی ترپنی جدید استخراج شده از گیاه  Euphorbia erythradeniaبروی رشد
و القاءآپوپتوز در سلول های سرطان پوست رده  A-375و "HMCB
-3طرح تحقیقاتی آقای دکتر کامبیز رهام پوربا عنوان:
" مقایسه اثر تزریق داخل بطنی و داخل صفاقی استرپتوزوسین برشکل¬پذیری سیناپسی در نورون¬های شکنج
دندانه¬ای هیپوکمپ موش¬¬صحرایی نر".
-11طرح تحقیقاتی آقای دکتر محمدحسین عبدالمحمدی با عنوان:
"بررسی اثرات نانوذرات اکسید روی بروی رشد و تکثیر سلول های سرطان پستان رده"MCF-7

-11طرح تحقیقاتی جناب آقای وحید کیانپور با عنوان:

" آنالیز اسانس گیاه  Achillea Oxyodontaو بررسی خواص ضد میکروبی

آن "

-12طرح تحقیقاتی سرکار خانم دکتر مهدی پور با عنوان:
" بررسی شیوع دندان های نهفته در بیماران مراجعه کننده به  3کلینیک دندانپزشکی منتخب در شهر قم "
-13طرح تحقیقاتی سرکار خانم سلبی حیدری با عنوان:
" ارتباط پیشر فت تحصیلی با نوع شخصیت و دست برتری آنها در دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر قم در سال
"1333
-14طرح تحقیقاتی سرکار خانم مرضیه رئیسی با عنوان:

" بررسی رابطه هوش اخالقی با پرخاشگری در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه

"

-15پایان نامه ارسالی از دانشگاه آزاد اسالمی دانشجو محسن اکبری با عنوان:بررسی میزان شیوع بروسلوز بدون عالمت (ساب
کلینیکال) در کودکان  21 – 7سال شهر کهک در سال 21

 -16پایان نامه ارسالی از دانشگاه آزاد اسالمی دانشجو محمد حسین عسکری :با عنوان:تاثیر استاتین هابر عملکرد تستهای
تیروئیدی در بیماران با تیروییدیت هاشیمىتى در مراجعین به بیمارستان شهید بهشتی قم33-32
 -17پایان نامه ارسالی از دانشگاه آزاد اسالمی دانشجو علی شعبانی :با عنوان:تمقایسه اثر تزریق وریدی کتامین و
متوکلوپرامید در کاهش درد بیمارانی که تحت جراحی الپاراسکوپی سنگ کیسه صفرا قرار گرفتند در بیمارستان ولی عصر در
سال 39

