
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

در دفتر  صبح33ساعت  33/4/31در روزچهارشنبه مورخ  3131مین جلسه در سالچهارو  مین جلسه کمیته اخالقشتسی وه    

 باشد: موارد مطروحه به شرح زیر می ،معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی واقع در صفاشهر برگزار گردید

ماده  یاز نفروپات یریشگیبر پ نولیاثر آلوپور یبررس "راد با عنوان  ایرانی یطرح تحقیقاتی خانم دکتر لیلبررسی مجدد  -3

از  "3131-3131در سال  یبهشت دیشه مارستانیعروق کرونر در ب یوگرافیپرخطر تحت آنژ مارانیحاجب در ب

 . دانشکده پزشکیهای  طرح

حمایت اجتماعی  بررسی ارتباط فرسودگی شغلی با "طرح تحقیقاتی خانم دکتر محبوبه رضایی با عنوان بررسی مجدد  -1

 .ی پرستاری و مامایی دانشکدههای  از طرح "( شهرستان کاشان331در پرستاران شاغل در اورژانس فوریت های پزشکی )

و  یاسکلت یها یناهنجار  وعیش زانیم یبررس "طرح تحقیقاتی خانم مرضیه آقایی جشوقانی با عنوان بررسی مجدد  -1

 .دانشکده بهداشتهای  از طرح "قم یدختر و پسر دانشگاه علوم پزشک ین خوابگاهدر دانشجوا یبدن بیارتباط آن با ترک

پر خطر در  یرفتارها وعیش نییتع "با عنوان  13طرح تحقیقاتی خانم نرگس محمدصالحی باکد شماره بررسی مجدد -4   

 .نشکده بهداشتداهای از طرح "کاهش آن یو راهکارها استان قم یها مصرف کننده متادون زندان انیمددجو

ارتباط کیفیت زندگی مرتبط با سالمتی با تجویز داروهای  "عنوان  با طرح تحقیقاتی خانم سعیده حیدریبررسی مجدد  -1

در سالمندان شهر قم،  STARTو داروهای فراموش شده بر اساس معیار  STOPPو  Beersنامناسب بر اساس معیارهای 

 .اری و ماماییی پرست دانشکدههای از طرح ".3131سال

های پزشکی بیماران  های تشخیص نویسی در پرونده میزان رعایت استاندارد"طرح تحقیقاتی خانم مریم همتی باعنوان -6 

 .ی پزشکی دانشکدههای  از طرح "3133ی دانشگاه علوم پزشکی قم،  های تابعه بستری در بیمارستان 

سنتی، صنعتی و های  سرمه سربآلودگی ای  مقایسهبررسی  "ان طرح تحقیقاتی دانشجو، خانم زینب جوازی با عنو -7 

 . ی تحقیقات دانشجویی کمیتههای  از طرح "31چشم عرضه شده در شهر قم در سال خارجی 

بررسی دانش، نگرش و مهارت های  "عنوان  بانیا  طرح تحقیقاتی دانشجو، خانم زینب جوازی و مهندس محمد فهیمی-8 

 . ی تحقیقات دانشجویی کمیتههای  از طرح " 34-3131اطع ابتدایی شهر قم در سال زیست محیطی معلمین مق

 یها یماریبه ب یآلودگ وعیش یبررس "عنوان بای و دانشجو بهنام عفتی  گیب دکتر ابوالفضل محمدی آقا طرح تحقیقاتی-3 

ی تحقیقات  کمیتههای  از طرح "قم ادیساز  مرتبط در معتادان خودمعرف مراکز ترک اعت خطر یو رفتارها HIVو B  ،Cتیهپات

 . دانشجویی

بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان  "طرح تحقیقاتی دانشجو آقای امید حیدرلو و خانم هدی احمری تهران با عنوان -31 

 . ت دانشجوییی تحقیقا کمیتههای  از طرح "3131نسبت به سرقت علمی و ادبی در سال 

ارزیابی   بررسی وضعیت خود"بیگی و دانشجو، خانم سپیده سادات سیدی با عنوان  طرح تحقیقاتی دکتر ابوالفضل محمد-33 

  .ی تحقیقات دانشجویی کمیتههای  از طرح "3131سالمت و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم، سال 
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بررسی میزان رعایت بهداشت دست از سوی  "سمیه مومنیان و دانشجو آقای رضا امیدی با عنوان طرح تحقیقاتی خانم -31 

 . ییی تحقیقات دانشجو کمیتههای  از طرح " 31های آموزشی شهر قم، سال کارکنان بیمارستان

وعوامل همراه با آن در بی دندانی کامل بررسی شیوع  "طرح تحقیقاتی دانشجو خانم آزیتا احسانی کچوسنگی با عنوان - 31 

ی تحقیقات  کمیتههای  طرح از  "3131های دندانپزشکی منتخب شهر قم در سال  کلینیك کننده به  مراجعهسال و بیشتر  11بیماران 

 . دانشجویی

بررسی آلودگی قارچی و غلظت ذرات معلق در هوای شهر قم در سال  "با عنوان:  یاریدکتر آقایطرح تحقیقاتی  -34 

 . از دانشکده بهداشت"  3131

شیوع ناقلین بینی استافیلوکوکوس ارئوس در بیماران  "با عنوان:  نازنین ضیاء شیخ االسالمیطرح تحقیقاتی خانم دکتر-31 

از طرحهای  "بیوتیکی  و تعیین الگوی مقاومت آنتی 31نیای شهر قم در سال  عرب-وکارکنان  بخش همودیالیز بیمارستان کامکار

 . پزشکیدانشکده 

و عوامل  )غذاهای فوری(بررسی شیوع مصرف فست فود "با عنوان:  ابوالفضل محمدبیگیدکتر آقایطرح تحقیقاتی  -36 

 .از دانشکده بهداشت"  3131قم در سال   مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاههای دولتی و آزاد

صیات ژنهای مقاومت دارویی در ایزوله های بالینی بررسی خصو "با عنوان:ب محمود ناطقیآقای دکتر طرح تحقیقاتی  -37

 . ازمرکز تحقیقات سلولی ملکولی "بیماران مبتال به سالك مقاوم و حساس به درمان لیشمانیا )آماستیگوت/پروماستیگوت( در

سایر  ارزیابی تشخیصی سطح پرو کلسیتونین سرم در مقایسه با "با عنوان: اخوان سپهیآقای دکتر طرح تحقیقاتی  -38 

سا ل مبتال به عفونت ادراری در بیمارستان حضرت معصومه استان قم 1روشهای تشخیصی رفالکس ادراری در کودکان کمتر از 

 . از دانشکده پزشکی" 31-31سالهای

 


