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چهل و یک امین جلسه کمیته اخالق و هفتمین جلسه در سال 3131در روزشنبه مورخ  31/8/31ساعت 31/11ظهر در دفتر
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی واقع در صفاشهر برگزار گردید ،موارد مطروحه به شرح زیر میباشد:
 -3بررسی مجدد پایان نامه خانم عاطفه احمدی به راهنمایی جناب آقای دکتر سیدطبایی باعنوان " بررسی میزان شیوع اختالالت
روانی در بین زندانیان مرداستان البرز " از طرحهای دانشکده پزشکی .
 - 1پایان نامه خانم آسیه یحیائی به راهنمایی جناب آقای دکتر محمد باقرزاده با اختصاص کد شماره 67با عنوان " مقایسه سطح
خونی  hsCRPدر بیماران پره دیابتیک و دیابتیک و افراد سالم مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی قم " از طرحهای دانشکده
پزشکی بررسی .
 - 1پایان نامه خانم پریناز حامدنسیمی به راهنمایی جناب آقای دکتر دکترجمشید وفایی منش با اختصاص کد شماره 66با عنوان "
بررسی ارتباط بین مقاومت به ا نسولین و درگیری عروق کرونر در بیماران غیردیابتی مراجعه کننده به بیمارستان شهیدبهشتی قم" از
طرحهای دانشکده پزشکی .
 - 4پایان نامه آقای رضا یزدانی احمدابادی به راهنمایی جناب آقای دکترقاسم امیریبا اختصاص کد شماره 68با عنوان " بررسی
تاثیر افزودن داروی ایرانی آیمود به رژیم  HAARTبر وضعیت ایمونولوژیک بیماران  HIVمثبت در مرکز مشاوره بیماریهای
رفتاری شهرستان قم در سال  "31از طرحهای دانشگاه آزاد.
-5طرح تحقیقاتی آقای رضا فوالدی فرد با عنوان" بررسی بار قارچی هوای داخل مدارس(ابتدایی) قم و ارتباط آن با شیوع سندروم
ساختمان بیمار در سال  "3131از طرحهای مرکز تحقیقات آالینده های محیطی.
 -7طرح تحقیقاتی آقای حبیب اله اصغری با عنوان" بررسی پوشش ایمن سازی در کودکان  13-11ماهه شهرستان قم و عوامل موثر
بر آن در سال  "3131از طرحهای مرکز بهداشت.
- 6طرح تحقیقاتی آقای رضا فوالدی فرد -محمد فهیمی نیا با عنوان" بررسی کارایی نانوتیوب های چند الیه کربنی در حذف رنگ از
فاضالب سنتتیک و صنعتی" از طرحهای مرکز تحقیقات آالینده های محیطی.
-8طرح تحقیقاتی آقای سید محمد حسن رضوی اصل با عنوان" بررسی تاثیر میدان مغناطیسی با فرکانس بی نهایت پایین بر میزان
ترشح هورمون های  T4 ،T3و  TSHو پاراتورمون بر روی جوشکاران قوس الکتریکی شرکت صنعت یدک " از طرحهای مرکز
بهداشت .
-3طرح تحقیقاتی آقای مهدی میرحیدری با عنوان" تاًثیر مداخله آموزشی بر سالمت باروری زوجین شرکت کننده در کالسهای
هنگام ازدواج استان قم در سال "3131از طرحهای مرکز بهداشت.
-31طرح تحقیقاتی آقای عابدین ثقفی پور با عنوان" مدل سازی گسترش مکانی بیماری لیشمانیوز جلدی با استفاده Geospatial
) Information System (GISو ارتباط مکانی آن با پارامترهای مکانمند در استان قم " از طرحهای مرکز بهداشت .

-33طرح تحقیقاتی آقای محرم کرمی جوشین با عنوان" بررسی همه گیری ناشی از شپش سر و عوامل مرتبط با آن در مراجعین به
مراکز بهداشتی درمانی در همه گیری سال 31-3131شهرستان قم " از طرحهای مرکز بهداشت .
-12طرح تحقیقاتی آقای محمد خندان با عنوان" ارزیابی ارتباط هوش هیجانی با سالمت عمومی و رفتار ایمنی کارکنان شرکت چاپ
و انتشارات اسوه در سال  "3131از طرحهای دانشکده بهداشت.
-31طرح تحقیقاتی آقای عابدین ثقفی پوروخانم فاطمه خیرخواه رهقی با عنوان" بررسی اپیدمیولوژی سرطان ها و عوامل موثر بر آن
در استان قم طی سالهای  "3185 -3132از طرحهای مرکز بهداشت .
--34طرح تحقیقاتی آقای شهرام ارسنگ با عنوان" بررسی عوامل موثر بر شکست درمان و عود بیماری سل در استان قم طی سالهای
 " 3185-31از طرحهای مرکز بهداشت .
--35طرح تحقیقاتی آقای علی اکبر حق ویسی با عنوان" ارزیابی دادههای جمعآوری شده طی طرح ملی "بررسی آگاهی ،نگرش و
عملکرد خانوارهای شهری و روستایی درخصوص تغذیه" در شهر قم " از طرحهای مرکز بهداشت.
--37طرح تحقیقاتی آقای دکتر ابوالفضل محمدبیگی با عنوان" ارزشیابی اثربخشی مداخالت شیوه زندگی بسته خدمات سما بر
سالمت گیرندگان خدمات سالمت مردان ایرانی" از طرحهای مرکز بهداشت.
 -36طرح تحقیقاتی آقای مهندس سید محمد حسن رضوی اصل با عنوان" بررسی میزان شیوع اختالالت اسکلتی -عضالنی شاغلین
کشاورز منطقه پاچیان قم و عوامل مرتبط با آن در سال  31-34و ارائه راهکارهای کنترلی جهت کاهش اختالالت مذکور " از
طرحهای مرکز بهداشت .
 -38طرح تحقیقاتی آقای علیرضا مشکوری با عنوان" بررسی میزان شیوع اختالالت اسکلتی-عضالنی و عوامل مؤثر بر آن در بین
کارگران صنایع نساجی استان قم در سال  "31-34از طرحهای مرکز بهداشت به همراه مستندات طرح مذکور بررسی و با اختصاص
کد شماره 31به تصویب رسید.
 -33طرح تحقیقاتی آقای علی عباسی با عنوان" بررسی فراوانی عفونت های بیمارستانی دربیمارستانهای شهرستان قم در سال
 "3131از طرحهای مرکز بهداشت .
 -11طرح تحقیقاتی آقای محسن مهدینیا با عنوان" بررسی جایگاه مهار ایمنی و تعیین متغیرهای مرتبط با آن در کارکنان یک صنعت
" از طرحهای مرکز بهداشت .
-13طرح تحقیقاتی آقای دکتر محمد عباسی با عنوان " تجربه زیسته بیماران در انتظار پیوند عروق کرونری :مطالعه پدیده شناسی
هرمنوتیک" از طرحهای دانشکده پرستاری-مامایی .
-11طرح تحقیقاتی آقای دکتر محمد عباسی با عنوان " تجربه بیماران قلبی از تاخیر در مراجعه به بیمارستان :مطالعه پدیده شناسی
هرمنوتیک " از طرحهای دانشکده پرستاری-مامایی.
-11طرح تحقیقاتی خانم معصومه رزاقی با عنوان "بررسی ارتباط بین اعتیاد به پیامک و افسردگی در دانشجویان و اساتید دانشگاه
علوم پزشکی قم ،سال  " 3131از طرحهای واحد پژوهش در آموزش.

