
 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

در دفتر  ظهر13/32ساعت  21/7/31در روزچهارشنبه مورخ  3131جلسه در سال ششمینو  مین جلسه کمیته اخالقچهل ا    

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

  

بررسی تأثیر سیلیمارین بر  "عنوان با تر ایرانی خواهجناب آقای دک دکتر هانیه حاجیان به راهنماییخانم  پایان نامه  -3

 . دانشکده پزشکیهای  طرحاز  "کودکان مبتال به بیماری کبد چرب غیرالکلی 

مراجعه کننده به بررسی فراوانی هایپرلیپیدمی در کودکان چاق  "با عنوان   جناب آقای دکتر شاپوریطرح تحقیقاتی  -2

 . مرکز توسعه تحقیقات بالینیهای  از طرح "3132استان قم در سال بیمارستان کودکان

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

ی پرستاری و  دانشکدههای  از طرح "( شهرستان کاشان331شاغل در اورژانس فوریت های پزشکی ) تکنسینهای

 .  مامایی

موثر توسط شهروندان   یویر-یقلب یایاح یزمان اجرا یبررس "با عنوان محمد رضا آزادهدانشجو  یقاتیرح تحقط -  4

 .یی دانشجو قاتیتحق ی تهیکم یها از طرح "31قم، سال 

بررسی تاثیرآموزش بر اساس سناریو باروش سخنرانی درآگاهی  "با عنوان محمد پرورش مسعود ی آقایقاتیطرح تحق-1

 . دانشکده پرستاری مامایی یها از طرح " درمرکزفوریت های پزشکی استان قم دادگران وتکنسین های شاغلونگرش ام

  یریشگیپ تیریو مد یزیو برنامه ر سکیر نییتع ،یغربالگر "با عنوان مریم طبیبی-طیبه سبکبار ی خانمهاقاتیطرح تحق-6

از  " قم یوابسته به دانشگاه علوم پزشک یها مارستانیده به بپستان مراجعه کنن یلیفام یمبتال به سرطان ها مارانیدر  ب

 .دانشکده پرستاری مامایی  یها طرح

   بر اساس مدل اعتقاد  بهداشت تأثیر آموزش "با عنوان آقای ثار اهلل شجاعی وخانم طاهره رحیمی ی قاتیطرح تحق-7 

 رساز قلبی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانیعوامل خطپیشگیرانه مرتبط با  به کارگیری رفتارهای بهداشتی در  

 .دانشکده بهداشت یها طرحاز "شهر قم 

 رابطه بررسی  "با عنوان تهمینه دادخواه تهرانی  و نفیسه حبیبیان به همراه مستندات طرح مذکور ی خانمهاقاتیطرح تحق-8             

 بی با بهزیستی روانشناختی در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم نگرش به زندگی و نگرش مذه  بین             

 به تصویب رسید.  62کد شمارهاختصاص با  مرکز تحقیقات طب و دین  بررسی و یها از طرح "استان قم   پزشکی              

بیماران یم مرتبط با دیالیز و کیفیت زندگی ارتباط بین بار عال بررسی "با عنوانزهرا طاهری  ی  خانم قاتیطرح تحق-3

ی مرکز توسعه و  نظارت سیستم های ها از طرح " کلیه مراجعه کننده به مراکز همودیالیز شهر قممزمن مبتال به نارسایی 

 .بیمارستانی

از  " شهر قمهای مقابله در مادران کودکان کم توان ذهنی سبک بررسی "با عنوانزهرا طاهری  ی  خانم قاتیطرح تحق-33

 .ی مرکز توسعه و  نظارت سیستم های بیمارستانی ها طرح
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بررسی مقایسه ای انواع زایمان با میزان شیردهی و  "با عنواننرگس فیاض  _زهره ایل سعادتمند ی  خانم قاتیطرح تحق-33

از  "ه بیمارستان آموزشی درمانی واحد زنان و زایمان حضرت  زهرا )س( مراقبت از نوزاد در زنان مراجعه کننده  ب

 . سیستم های بیمارستانیتوسعه و  نظارت ی مرکز ها طرح

 دریزیکی با پره اکالمپسی ف  بررسی رابطه فعالیت "با عنوان مریم مهدیزاده –زینب ربیعی نویدهی ی  خانم قاتیطرح تحق-32           

 سیستم هایو  نظارت  توسعهی مرکز ها از طرح "32ایزدی در سال  بیمارستان در یک مطالعه مورد شاهدی در اردارب زنان           

 . بیمارستانی            

 بررسی باورهای فرهنگی در مورد تغذیه و فعالیت  "با عنوان فرشته اخالقی  -زهرا زین العابدینیی  خانم قاتیطرح تحق-31         

 .سیستم های بیمارستانیتوسعه و  نظارت ی مرکز ها از طرح "92یزیکی در دوران پست پارتوم مهرماه ف         

 Breast Feeding Self پرسشنامه  یفارس نسخه ییایپا و اعتبار یبررس "با عنوان انیعسگر آزادهی  خانم قاتیطرح تحق-31          

efficacy scale          " سیستم های بیمارستانیو  نظارت  توسعهی مرکز ها از طرح. 

مبتال به  بررسی رفتارهای تغذیه ای بعد از زایمان در زنان "با عنوان معصومه سرابی –ی  خانم نجمه فالح یخدانی قاتیطرح تحق-  51

 .ی مرکز توسعه و  نظارت سیستم های بیمارستانی ها از طرح " دیابت بارداری مراجعه کننده به بیمارستان ایزدی

بررسی خود کارآمدی شیر دهی در مادران نخست زا  و رابطه آن با آگاهی و نگرش  "با عنوانمریم هاشمی ی  خانم قاتیطرح تحق-36

 .ی مرکز توسعه و  نظارت سیستم های بیمارستانی ها از طرح "32در بیمارستان ایزدی در سال  آنان به شیر دهی

عوامل فردی و  مانیپس از زا یافسردگ زانیم یبررس "با عنوان یمیعظ ریم بهطی–ییبابا یحاج هیانسی  خانم قاتیطرح تحق-37

 .سیستم های بیمارستانیتوسعه و  نظارت ی مرکز ها از طرح "31در سال  یزدیا مارستانیمؤثر بر آن درباجتماعی 

 (RFIDاسایی بسامد رادیویی )بررسی دیدگاه کاربران در به کارگیری فنآوری شن "با عنوان سعید کیال آقایی  قاتیطرح تحق-38

 .سیستم های بیمارستانی توسعه و  نظارت ی مرکز ها از طرح ")مطالعه مقطعی:بخش اورژانس مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی قم(

تان در بیمارس بررسی ارتباط پره اکالمپسی با وقایع حین تولددر یک مطالعه کوهورت "با عنوانسنگی  سارهی  خانم قاتیطرح تحق-33

 . سیستم های بیمارستانیتوسعه و  نظارت ی مرکز ها از طرح "32ایزدی در سال 

بررسی ارتباط خودکارآمدی و کیفیت زندگی در درزنان مبتال به دیابت  "با عنوان محبوبه عمویی رکن آبادی  خانم قاتیطرح تحق-02

 .ی مرکز توسعه و  نظارت سیستم های بیمارستانی ها از طرح "3132بارداری مراجعه کننده به بیمارستان حضرت زهرا در سال 

بررسی میزان شیوع اختالالت روانی در بین  "به راهنمایی جناب آقای دکتر سیدطبایی باعنوان  عاطفه احمدیپایان نامه خانم -23

 . دانشکده پزشکیهای  از طرح "زندانیان مرداستان البرز 

 

 


