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سی وهفتمین جلسه کمیته اخالق و سومین جلسه در سال 3131در روزچهارشنبه مورخ  31/4/4ساعت 32ظهر در دفتر معاونت
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی واقع در صفاشهر برگزار گردید ،موارد مطروحه به شرح زیر میباشد:
-3طرح تحقیقاتی سرکار خانم هدی احمری طهران با عنوان" بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی با سالمت خودگزارشی در
زنان سنین باروری :یک مطالعه مبتنی بر جمعیت "
-2طرح تحقیقاتی خانم دکتر لیلی ایرانیراد با عنوان " بررسی اثر آلوپورینول بر پیشگیری از نفروپاتی ماده حاجب در بیماران
پرخطر تحت آنژیوگرافی عروق کرونر در بیمارستان شهید بهشتی در سال "3132-3131
-1طرح تحقیقاتی خانم دکتر آیدا مهدی پور با عنوان " مقایسه تاثیر آزمایشگاهی عصارههای آبی سیر ،کرچک و پوست انار با دهان
شویه کلرهگزیدین بر مهار تشکیل بیوفیلم ایجاد شده توسط استرپتوکوکوس موتانس "
-4طرح تحقیقاتی آقای رضا فوالدی فر و دانشجو خانم مرضیه فرجینیا با عنوان "بررسی اثر دودهای طبی (دود اسپند و عنبر نساء)
بر کاهش میزان قارچهای موجود در هوای اتاق"
-5طرح تحقیقاتی آقای دکتر علیرضا میرقاسمی با عنوان " بررسی مقایسه ای درمان شکستگی کالیس دیستال رادیوس به روش
جراحی  pin-in-plasterبا "external fixation
-6طرح تحقیقاتی خانم دکتر آیدا مهدی پور با عنوان " بررسی میزان اگاهی ،نگرش وعملکرد والدین کودکان پیش دبستانی مراجه
کننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب در شهر قم در مورد اهمیت حفظ دندان های شیری وعوامل مرتبط با آن"
-7طرح تحقیقاتی خانم دکتر آیدا مهدی پور با عنوان " بررسی شیوع missingدندانی و هیپردونشیا در دندانهای دائمی در
مراجعین کلینیکهای دندانپزشکی منتخب شهر قم در سال "3132
-8طرح تحقیقاتی خانم دکتر مینا حامیان با عنوان " بررسی ارتباط فاکتورهای آموزشی و دموگرافی با نتایج امتحان علوم پایهی
دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم در سال های تحصیلی 39-31
-3طرح تحقیقاتی خانم سعیده حیدری با عنوان " ارتباط کیفیت زندگی مرتبط با سالمتی با تجویز داروهای نامناسب بر اساس
معیارهای  Beersو  STOPPو داروهای فراموش شده بر اساس معیار  STARTدر سالمندان شهر قم ،سال".3131

 -39طرح تحقیقاتی خانم دکتر محبوبه رضایی با عنوان " بررسی ارتباط فرسودگی شغلی با حمایت اجتماعی در پرستاران شاغل در
اورژانس فوریت های پزشکی ( )335شهرستان کاشان".
 -33طرح تحقیقاتی خانم مرضیه آقایی جشوقانی با عنوان " بررسی میزان شیوع ناهنجاریهای اسکلتی و ارتباط آن با ترکیب بدنی
در دانشجوان خوابگاهی دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی قم"
 -32طرح تحقیقاتی آقای مهندس فهیمینیا عنوان " طراحی و ساخت سیستم نمونه گیری هوشمند جهت پایش پیوسته پارامتر
کدورت در نقاط کلیدی تصفیه خانهی آب قم "
 -31طرح تحقیقاتی خانم نرگس محمدصالحی باکد شماره 23با عنوان " تعیین شیوع رفتارهای پر خطر در مددجویان مصرف کننده
متادون زندانهای استان قم و راهکارهای کاهش آن"
 -34طرح تحقیقاتی دانشجوآقای ناصر یوسفی و مهندس محمد فهیمینیا با عنوان "بررسی مدیریت آب و فاضالب صنایع در شهرک
صنعتی شکوهیهی قم در سال "3131
 -35طرح تحقیقاتی آقای مهندس فهیمی نیا با عنوان "بررسی منابع ،مشخصات و امکان سنجی تولید بایودیزل از پسماند روغنهای
خوراکی در شهر قم"
-36طرح تحقیقاتی دانشجو خانم سمانه نصیری دویران ،با عنوان " بررسی شیوع و میزان مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوک
آرئوسهای جداشده از پرسنل اتاقهای عمل بیمارستان نکویی شهر قم در سال " 3131

