
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

در دفتر معاونت  صبح8ساعت  93/5/31در روزچهارشنبه مورخ  3131مین جلسه در سالپنجو  مین جلسه کمیته اخالقنهسی و    

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

  
بررسی تأثیر سیلیمارین بر کودکان  "عنوان با ی خواهجناب آقای دکتر ایران پایان نامه دکتر هانیه حاجیان به راهنمایی -3

 .دانشکده پزشکیهای  طرحاز  "مبتال به بیماری کبد چرب غیرالکلی 

 

            دکتر دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی به راهنمایی جناب آقای  پایان نامه جناب آقای محمدحسین  عسکری -9

در بیماران با تیروییدیت هاشیموتو در مراجعین به بیمارستان  TPO Abها بر میزان  تاثیر استاتین "با عنوان  پرهام

 . "3133شهید بهشتی قم در سال 

 

مراجعه کننده به بررسی فراوانی هایپرلیپیدمی در کودکان چاق  "با عنوان  جناب آقای دکتر شاپوریطرح تحقیقاتی  -1

 .مرکز توسعه تحقیقات بالینیای ه از طرح "3139استان قم در سال بیمارستان کودکان

 

بررسی ارتباط سطح ویتامین دی با زخم پای دیابتی در بیماران  "با عنوان  دکتر ایمانه سادات موسویطرح تحقیقاتی خانم  -4

 .پزشکیدانشکده های از طرح " به دیابت نوع دو مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی مبتال

 

تاثیر شاخصهای  "عنوان  با دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه ملی بانکوک کشور تایلند سنیساره حخانم پایان نامه -   5

." در ورزش 6گالیسمیک متفاوت بر روی  اینترلوکین   

 

 تاثیر طول و مدت "باعنوان  دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه ملی بانکوک کشور تایلند آقای عباس مهرانپورپایان نامه  -6

."استراحت ورزشی بر روی ساتوکین التهابی  خلق وخو وعملکرد جسمانی  در کشتی گیران قم  

 

 " بررسی رابطه ی کم کاری تیروئید تحت بالینی مادر با پیامد های زایمان "با عنوان  منصوره رنگرز جدیطرح تحقیقاتی دانشجو، خانم  -7

ی تحقیقات دانشجویی کمیتههای  از طرح  

. 

خانواده شهر  میو مق شگاهیآسا میدر سالمندان مق هیسوء تغذ تیوضع سهیمقا "با عنوان ی محمد رضا دهقان آقایطرح تحقیقاتی دانشجو -8

 .ی تحقیقات دانشجویی کمیتههای  از طرح "  3131قم سال 
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 یپرستاران بخش ها نیدر ب یاسکلت یاختالالت عضالن وعیش یبررس "با عنوان  محسن فرح آبادیطرح تحقیقاتی دانشجوآقای  -3

 . ی تحقیقات دانشجویی کمیتههای  از طرح "اورژانس

 

بررسی دیدگاه کارکنان مدارک پزشکی  درباره سیستم اطالعات بیمارستانی  "با عنوان فاطمه حسین زادهطرح تحقیقاتی دانشجو، خانم  -31

 . ی تحقیقات دانشجویی کمیته های از طرح "3131در بیمارستان شهید بهشتی شهر قم در سال

 

عملکرد پرسنل اتاق عمل بیمارستان های آموزشی شهر قم در خصوص  بررسی "با عنوان آقای وحید رفیعی طرح تحقیقاتی دانشجو -33

 .ی تحقیقات دانشجویی کمیتههای  از طرح "3131رعایت موازین کنترل عفونت در سال 

 

بررسی شیوع و  میزان مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوک آرئوس های  "با عنوان یری دویرانسمانه نصخانم  طرح تحقیقاتی دانشجو -32

 . ی تحقیقات دانشجویی کمیتههای  از طرح "3131جداشده از دست پرسنل اتاقهای عمل بیمارستان نکویی شهر قم در سال 

 

در   یابتال به  سرطان پستان با راه کار داده کاو ینیب شیپ "انمهندس شهرام ارسنگ با عنو یو آقا یحسن دهیدانشجو فر یقاتیطرح تحق -31

 . ییدانشجو قاتیتحق ی تهیکم یها از طرح "استان قم

 

از  "31موثر توسط شهروندان  قم، سال  یویر-یقلب یایاح یزمان اجرا یبررس "با عنوان محمد رضا آزادهدانشجو  یقاتیطرح تحق -34

 .  ییدانشجو قاتیتحق ی تهیکم یها طرح

 


