
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

در دفتر معاونت  ظهر41ساعت  93/4/31 شنبه مورخیک ر روزد4931اولین جلسه در سالو جلسه کمیته اخالق مینششو  چهل

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

با  Dنیتامیو یارتباط سطح سرم یبررس "با عنوان ی خانم زهرا تقوی به راهنمایی سرکار خانم دکتر زهرا موحدی  نامه پایان .4

بیمارستان حضرت معصومه)س(  یو عفون ژهیو یها در بخش مراقبت یبستر یو گوارش یعفونت تنفس یدارا مارانیب یآگه شیپ

 .از دانشکده پزشکی  "قم

و عوامل  ICSIروش  تیموفق زانیم یبررس "با عنوان  دکتر محمد کاظم مسلمیبه راهنمایی  مهتاب رسولیی خانم  نامه پایان .1

از  "4939-1493 یهاسال  یقم در ط یجهاد دانشگاه ینابارور مراجعه کننده به مرکز درمان نابارور یموثر بر آن در زوج ها

 .دانشکده پزشکی مطرح  

 نوتروفیل به بررسی نسبت "با عنوان  سرکار خانم دکتر لیلی ایرانی رادبه راهنمایی سیده مرضیه احمدی ی  نامه پایان .9

لنفوسیت در بیماران کاندید آنژیوگرافی در بیمارستان شهید بهشتی )ره( استان قم و ارتباط آن با شدت بیماری عروق 

 .از دانشکده پزشکی  "4939-31کرونر  در سال 

دانشجویان پزشکی بررسی نگرش  "با عنوان  خانم دکتر اکرم حیدریبه راهنمایی سرکار  رقیه حسینی رفیعی خانم  نامه پایان .1

 .از دانشکده پزشکی  "4939دانشگاه علوم پزشکی قم درباره ی نحوه ی اعالم خبر بد به بیمار در سال 

بررسی  "باعنوان  83با کد شماره قاسم امیریدکترپایان نامه آقای رضا یزدانی احمدابادی به راهنمایی جناب آقای بررسی مجدد  .5

مثبت در مرکز مشاوره بیماریهای  HIVبر وضعیت ایمونولوژیک بیماران  HAARTه رژیم تاثیر افزودن داروی ایرانی آیمود ب

جهت انجام اصالحات  به مجری  39از دانشگاه آزاد که در جلسه چهل و یکم اخالق سال  "31رفتاری شهرستان قم در سال 

 .عودت داده شده بود 

 به کننده مراجعه یزیالیهمود مارانیخواب ب تیفیبر ک یفشارطب  ریتاث یبررس"طرح تحقیقاتی آقای محمد خالصی با عنوان  .6

 . های تحقیقاتی از مرکز توسعه و نظارت سیستم "4931سال قم در  ایکامکار عرب ن یدرمان آموزشی مرکز

 عرب نیا در–بررسی وضعیت ثبت پرونده های پزشکی بیمارستان کامکار  "با عنوان فائزه رضویان طرح تحقیقاتی سرکارخانم  .8

 .های تحقیقاتی  از مرکز توسعه و نظارت سیستم "39سال 

مقایسه جهت و فاصله سر سوزن های همودیالیز بر میزان ری  "با عنوان  محمد رضا یگانه خواهطرح تحقیقاتی آقای  .3

ز مرکز ا "4939عرب نیا در سال -سیرکوالسیون فیستول شریانی وریدی بیماران تحت همودیالیز مرکز آموزشی درمانی کامکار

 .های تحقیقاتی  توسعه و نظارت سیستم

 زانیبر م دیکرده تخم شو و دم یالکلدرویعصاره ه ریتاث یا سهیمقا یبررس" طرح تحقیقاتی دانشجو آقای امید حیدرلو با عنوان  .3

 .از کمیته تحقیقات دانشجویی  "استروژن و پروژسترون موش رات ماده

 هیبا دهانشو یاهیگ هینوع دهانشو سه ریتاث یشگاهیآزما سهیمقا" رشت با عنوان س طرح تحقیقاتی دانشجو خانم ریحانه نیک .43

 .از کمیته تحقیقات دانشجویی  " شده توسط استرپتوکوکوس موتانس جادیا لمیوفیب لیبر مهار تشک نیدیکلرهگز
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 یو خودکارآمد یتیشخص پیت نیب ارتباط یبررس" طرح تحقیقاتی خانم حکیمه دهقانی و دانشجو رضا امیدی کوپایی با عنوان  .44

 .از کمیته تحقیقات دانشجویی "4931قم، سال  یعلوم پزشک یپرستار انیدانشجو ینیبال

و  یزوترمی: مطالعات اسیلیس دینانوذرات اکس لهیبه وس دیجذب فلورا" طرح تحقیقاتی دانشجو آقای علی جغتایی با عنوان  .41

 .حقیقات دانشجویی از کمیته ت "واکنش  یکینامیو ترمود یکینتیس

خشک شده  ومسیبا استفاده از ب 53بلو  ویحذف رنگ راکت زانیم یبررس" طرح تحقیقاتی دانشجو آقای علی جغتایی با عنوان  .49

 .از کمیته تحقیقات دانشجویی  "یآب یها از محلول دسیلکولوئیآزوال ف

 یاز محلولها 43بلو  ویجذب رنگ راکت یکینتیو س یزوترمیمطالعه ا" طرح تحقیقاتی دانشجو آقای علی جغتایی با عنوان  .41

 .از کمیته تحقیقات دانشجویی "یعدسک آب ومسیتوسط ب کینتتیس

توسط  یآب ی( از محلول هاp-cresolکرزول ) -یحذف پ زانیم یبررس" طرح تحقیقاتی دانشجو آقای علی جغتایی با عنوان  .45

 .ه تحقیقات دانشجویی از کمیت "یکینتیو س یزوترمیا یکلزا: مطالعه  ی ساقه

 نیدر ب یانگارماریخود ب زانیم یبررس" آبادی با عنوان  طرح تحقیقاتی دانشجو آقای حسین بارانی و آقای محسن فرح .46

 .از کمیته تحقیقات دانشجویی " 39-31 یلیشهر  قم در سال تحص یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو

اتاق عمل  یمنیا تیوضع یبررس "اکبرزاده آرانی با عنوان  نم زهرا علیآبادی و خا طرح تحقیقاتی دانشجو آقای محسن فرح .48

 .از کمیته تحقیقات دانشجویی  "4931قم، سال یوابسته به دانشگاه علوم پزشک یها مارستانیب

 با یجانیارتباط هوش ه یبررس "شاد با عنوان  طرح تحقیقاتی آقای دکتر ابوالفضل محمدبیگی و دانشجو خانم فاطمه شریف .43

 .از کمیته تحقیقات دانشجویی "4931شهر قم  یرستانیآموزان دختر سال چهارم دب خواب دانش تیفیاسترس کنکور و ک

مقایسه سالمت روان و عوامل مرتبط  "با عنوان  دکتر ابوالفضل محمد بیگی ودانشجو خانم فاطمه خیراللهیطرح تحقیقاتی آقای  .43

 . "39-31فرزند دبیرستانی شهر قم در سال تحصیلی  با آن در دانش آموزان دختر تک فرزند و چند

استفاده از شبکه  زانیم یبررس "مقدم با عنوان  یفیسروش شر یودانشجوآقا یگیدکتر ابوالفضل محمد ب یآقا یقاتیطرح تحق .13

 قاتیتحق تهیکم های از طرح "قم یدانشگاه علوم پزشک انیخواب در دانشجو تیفیو رابطه آن با ک لیموبا یاجتماع یها

 . ییدانشجو

روزی فشار خون در ابتالء همزمان به نارسایی کلیه و  ریتم شبانه یبررس "طرح تحقیقاتی دانشجو خانم فریبا پیرسرابی با عنوان  .14

 .از کمیته تحقیقات دانشجویی  "پرفشاری خون

یماران مبتال به پرفشاری خون و روزی فشار خون در ب ریتم شبانه یبررس "طرح تحقیقاتی دانشجو آقای سجاد رضوان با عنوان  .11

 .از کمیته تحقیقات دانشجویی  "عوامل مرتبط با آن

روزی فشار خون در مبتالیان به سندرم  ریتم شبانه یبررس "طرح تحقیقاتی دانشجو آقای بهنام فالح بافکر لیالستانی با عنوان  .19

 .نشجویی از کمیته تحقیقات دا "متابولیک و ارتباط آن با پارامترهای متابولیک

 

 



 

 

 

 

 

 

 عیصنا نیدر شاغل یکیارگونوم یفاکتورها سکیر یابیارز "طرح تحقیقاتی دانشجو خانم فرزانه طالبی نجف آبادی با عنوان  .11

 .از کمیته تحقیقات دانشجویی  "4931( در سال ART) یتکرار فیوظا بیایشهر اصفهان با استفاده از روش ارز یدست

 نگرش وعملکرد زنان دانش، یبررس "مظاهری طهرانی و آقای دکتر سیامک محبی با عنوان طرح تحقیقاتی دانشجو خانم نرگس  .15

 .از کمیته تحقیقات دانشجویی  "4931سرطان دهانه رحم درسال  رویشهرقم درمورد پاپ اسم یدرمان یشاغل در مراکز بهداشت

نگرش و عملکرد مادران مراجعه کننده به  ،یهآگا یبررس "طرح تحقیقاتی دانشجو خانم زهرا رحیمی و زینب یوسفی با عنوان  .16

 .از کمیته تحقیقات دانشجویی  "4931در سال  رمادریبا ش یانحصار هیشهرقم در خصوص تغذ یدرمان یمراکز بهداشت

 نیب ی و نگرش مادران نسبت به رابطه یآگاه زانیم یبررس "طرح تحقیقاتی دانشجو خانم مهدیس شعبانی قاضی کالیه با عنوان  .18

از کمیته تحقیقات  " 31شهر قم در سال یدرمان -یسال در مراکز بهداشت 1 ریدندان کودکان ز یدگیرف مکمل آهن با پوسمص

 .دانشجویی 

 انیاضطراب امتحان در دانشجو زانیم سهیمقا "آبادی با عنوان  طرح تحقیقاتی دانشجویان خانم اکرم براتی و آقای محسن فرح .13

 .از کمیته تحقیقات دانشجویی "31در سال  قم یدانشگاه علوم پزشک ییوماما یردانشکده پرستا یربومیوغ یبوم

های زنانه شهر قم  بررسی وضعیت بهداشتی آرایشگاه "طرح تحقیقاتی دانشجویان خانم زهرا بیات و خانم زینب جوازی با عنوان  .13

 .از کمیته تحقیقات دانشجویی  "4931در سال 

 یلیدر کالس و افت تحص بتیارتباط غ یبررس "پور و دانشجو خانم اکرم براتی با عنوان  طرح تحقیقاتی خانم اکرم عابدینی .93

 .از کمیته تحقیقات دانشجویی  "4931قم در سال  یوعوامل مرتبط با آن در دانشگاه علوم پزشک انیدانشجو

 


