
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

در دفتر  ظهر13/31ساعت  33/33/31در روزشنبه مورخ 3131جلسه در سال نهمینو جلسه کمیته اخالق مینسوو  چهل

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

 جینتا و  یادرار نیسرولوپالسم ارتباط یبررس "با عنوانه به همراه مستندات مربوط یسپه اخوان محسن دکترآقای  طرح تحقیقاتی  -3 

DSMA  scan  از  " قم استان( س) معصومه حضرت مارستانیب مراجعه کننده به درمانگاه نفرولوژی  رفالکس ادراری به مبتال کودکان

 . دانشکده پزشکی

 نیناقل وعیش نییعت "عنوانبا  به همراه مستندات مربوطه یوخانم دکترنازنین ضیاء شیخ االسالم دکتر جواد تفرجی آقای طرح تحقیقاتی-1

اطفال )حضرت معصومه( شهر   مارستانیب NICUو PICUآن در کارکنان بخش   یکیوتیب یمقاومت آنت یارئوس و الگو لوکوکوسیاستاف ینیب

 . دانشکده پزشکیهای  از طرح "31قم در سال 

بررسی ژنوتیپی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی  "با عنوان  اه مستندات مربوطهبه همر دکتر زهرا موحدی خانم طرح تحقیقاتی -1

 .مرکز توسعه تحقیقات بالینیهای از طرح " سویه های عفونت ادراری در بیمارستان کودکان حضرت معصومه )س( قم

 عایت منشورحقوقر رسیبر "با عنوان مربوطه و آقای دکتر جمشید وفایی منش به همراه مستندات فریبا دهقانیطرح تحقیقاتی خانم  -4

 .دانشکده طب و دین های از طرح " 3131بیمارستان شهید بهشتی قم در سال بیمار از دیدگاه بیماران بستری در 

با  معنوی -مذهبی های بهزیستیبررسی ارتباط مولفه "با عنوان به همراه مستندات مربوطهزهرا طاهری خرامه طرح تحقیقاتی خانم  -5

 . دانشکده طب و دینهای  از طرح "دانشگاه علوم پزشکی قم پیراپزشکیسالمت روان در دانشجویان  و استرس، اضطراب، افسردگی

بررسی حوادث شغلی در بین کارکنان و دانشجویان  "با عنوان  به همراه مستندات مربوطهمصطفی علیزاده طرح تحقیقاتی  دانشجوآقای  -6

 .کمیته تحقیقات دانشجوییهای از طرح "های تابعه دانشگاه علوم پزشکی قماتاق عمل بیمارستان 

 با یشغل مواجهه یابیارز "نوانعبا  به همراه مستندات مربوطه یمشکور رضایعلزهرا اله دادی وآقای  خانم طرح تحقیقاتی -7

 . دانشجوییی تحقیقات  کمیتههای  از طرح "قم شهر های یینانوا کارگران در IRقرمز مادون پرتو

خوددرمانی فراوانی  بررسی  "با عنوان به همراه مستندات مربوطه فاطمه اسحاقی فر  -راضیه فاضلیخانم هاطرح تحقیقاتی  -8

 . ی تحقیقات دانشجویی کمیتههای  از طرح " 3131سال  زردی نوزادان توسط مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی در مانی قم

و مقاومت آنتی شیوع    dبررس "با عنوان فائزه کبیری و هانیه دائمی به همراه مستندات مربوطهخانم ها طرح تحقیقاتی  -  3

ی  کمیتههای  از طرح "3131دو بیمارستان دانشگاهی شهر قم در سال  زایمانهای  اتاقبیوتیکی انتروکوک های ایزوله شده از 
 . تحقیقات دانشجویی

بررسی روند میزان شیوع بیماری سل  "با عنوان به همراه مستندات مربوطه انم عالمه جهانیطرح تحقیقاتی  خبررسی مجدد  -33

 . ی تحقیقات دانشجویی کمیتههای  از طرح " در استان قم 3188-3131در سالهای 
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