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سی وهشتمین جلسه کمیته اخالق و چهارمین جلسه در سال 3131در روزچهارشنبه مورخ  31/4/33ساعت 33صبح در دفتر
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی واقع در صفاشهر برگزار گردید ،موارد مطروحه به شرح زیر میباشد:
 -3بررسی مجدد طرح 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  "3131-3131از
طرحهای دانشکده پزشکی .
 -1بررسی مجدد طرح تحقیقاتی خانم دکتر محبوبه رضایی با عنوان " بررسی ارتباط فرسودگی شغلی با حمایت اجتماعی
در پرستاران شاغل در اورژانس فوریت های پزشکی ( )331شهرستان کاشان" از طرحهای دانشکدهی پرستاری و مامایی.
 -1بررسی مجدد طرح 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" از طرحهای دانشکده بهداشت.
 -4بررسی مجدد طرح تحقیقاتی خانم نرگس محمدصالحی باکد شماره 13با عنوان " تعیین شیوع رفتارهای پر خطر در
مددجویان مصرف کننده متادون زندانهای استان قم و راهکارهای کاهش آن" از طرحهای دانشکده بهداشت.
 -1بررسی مجدد طرح 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 ".3131از طرحهای دانشکدهی پرستاری و مامایی.
-6طرح تحقیقاتی خانم مریم همتی باعنوان "میزان رعایت استانداردهای تشخیص نویسی در پروندههای پزشکی بیماران
بستری در بیمارستان های تابعهی دانشگاه علوم پزشکی قم "3133 ،از طرحهای دانشکدهی پزشکی.
 -7طرح تحقیقاتی دانشجو ،خانم زینب جوازی با عنوان " بررسی مقایسهای آلودگی سرب سرمههای سنتی ،صنعتی و
خارجی چشم عرضه شده در شهر قم در سال  "31از طرحهای کمیتهی تحقیقات دانشجویی .
-8طرح تحقیقاتی دانشجو ،خانم زینب جوازی و مهندس محمد فهیمینیا با عنوان " بررسی دانش ،نگرش و مهارت های
زیست محیطی معلمین مقاطع ابتدایی شهر قم در سال  " 34-3131از طرحهای کمیتهی تحقیقات دانشجویی .
-3طرح تحقیقاتی آقای دکتر ابوالفضل محمدبیگی و دانشجو بهنام عفتی باعنوان " بررسی شیوع آلودگی به بیماریهای

هپاتیت  C ،Bو HIVو رفتارهای خطرساز مرتبط در معتادان خودمعرف مراکز ترک اعتیاد قم" از طرحهای کمیتهی تحقیقات
دانشجویی .
-31طرح تحقیقاتی دانشجو آقای امید حیدرلو و خانم هدی احمری تهران با عنوان " بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان
نسبت به سرقت علمی و ادبی در سال  "3131از طرحهای کمیتهی تحقیقات دانشجویی .
-33طرح تحقیقاتی دکتر ابوالفضل محمدبیگی و دانشجو ،خانم سپیده سادات سیدی با عنوان "بررسی وضعیت خود ارزیابی
سالمت و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم ،سال  "3131از طرحهای کمیتهی تحقیقات دانشجویی.

-31طرح تحقیقاتی خانم سمیه مومنیان و دانشجو آقای رضا امیدی با عنوان " بررسی میزان رعایت بهداشت دست از سوی
کارکنان بیمارستانهای آموزشی شهر قم ،سال  " 31از طرحهای کمیتهی تحقیقات دانشجویی .
- 31طرح تحقیقاتی دانشجو خانم آزیتا احسانی کچوسنگی با عنوان " بررسی شیوع بی دندانی کامل وعوامل همراه با آن در

بیماران  11سال و بیشتر مراجعه کننده به کلینیكهای دندانپزشکی منتخب شهر قم در سال  "3131از طرحهای کمیتهی تحقیقات
دانشجویی .
 -34طرح تحقیقاتی آقای دکتریاری با عنوان " :بررسی آلودگی قارچی و غلظت ذرات معلق در هوای شهر قم در سال
" 3131از دانشکده بهداشت .
-31طرح تحقیقاتی خانم دکترنازنین ضیاء شیخ االسالمی با عنوان " :شیوع ناقلین بینی استافیلوکوکوس ارئوس در بیماران
وکارکنان بخش همودیالیز بیمارستان کامکار-عربنیای شهر قم در سال  31و تعیین الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی " از طرحهای
دانشکده پزشکی .
 -36طرح تحقیقاتی آقای دکترابوالفضل محمدبیگی با عنوان " :بررسی شیوع مصرف فست فود(غذاهای فوری) و عوامل
مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاههای دولتی و آزاد قم در سال " 3131از دانشکده بهداشت.
 -37طرح تحقیقاتی آقای دکتر محمود ناطقی ببا عنوان ":بررسی خصوصیات ژنهای مقاومت دارویی در ایزوله های بالینی
لیشمانیا (آماستیگوت/پروماستیگوت) در بیماران مبتال به سالك مقاوم و حساس به درمان" ازمرکز تحقیقات سلولی ملکولی .
 -38طرح تحقیقاتی آقای دکتر اخوان سپهی با عنوان ":ارزیابی تشخیصی سطح پرو کلسیتونین سرم در مقایسه با سایر
روشهای تشخیصی رفالکس ادراری در کودکان کمتر از 1سا ل مبتال به عفونت ادراری در بیمارستان حضرت معصومه استان قم
سالهای" 31-31از دانشکده پزشکی .

