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چهل و هفتمین جلسه کمیته اخالق ودومین جلسه ی سال ،4931روز یکشنبه مورخ  31/2/93ساعت 42ظهر رد دفتر معاونت ژپوهشی دااگشنه علوم زپشکی واقع رد صفاشهر ربگزار گردید.
موارد مطروهح هب شرح زري میباشد:
 -1بررسی مجددپایان نامه آقای رضا یزدانی احمدآبادی به راهنمایی جناب آقای دکترقاسم امیری باعنوان " بررسی تاثیر افزودن داروی
ایرانی آیمود به رژیم  HAARTبر وضعیت ایمونولوژیک بیماران  HIVمثبت در مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری شهرستان قم در
سال  "29از دانشگاه آزاد که در جلسه چهل و یکم سال  29وجلسه چهل و ششم اخالق جهت انجام اصالحات به مجری عودت داده
شده بود .
 -9بررسی مجددطرح تحقیقاتی آقای محمد خالصی با عنوان "بررسی تاثیر طب فشاری بر کیفیت خواب بیماران همودیالیزی
مراجعهکننده به مرکز آموزشی درمانی کامکار عرب نیا قم در سال  "1921از مرکز توسعه و نظارت سیستمهای تحقیقاتی.

 -9بررسی مجددطرح تحقیقاتی آقای دکتر علیرضا میرقاسمی با عنوان " بررسی مقایسه ای درمان شکستگی کالیس دیستال رادیوس به
روش جراحی  pin-in-plasterبا  "external fixationاز طرحهای واحد توسعهی تحقیقات بالینی ..
-1طرح تحقیقاتی سرکارخانم مرضیه آقایی با عنوان " مقایسه فراوانی ناهنجاریهای اسکلتی در کودکان  5-7ساله چاق ،دارای اضافه
وزن و با وزن نرمال در استان قم در سال  "1929از مرکز توسعه تحقیقات بالینی.
-5طرح تحقیقاتی آقای دکتر سید داود محمدی با عنوان "بررسی رابطه بین راهبردهای فراشناختی و یادگیری خودراهبر با سازگاری و
عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم" از کمیتهی پژوهش در آموزش .
-6طرح تحقیقاتی آقای دکتر سید داود محمدی با عنوان " بررسی رابطه بین مهارتهای تفکر انتقادی و خالقیت با سالمت روان و
پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم " از کمیتهی پژوهش در آموزش.
-7طرح تحقیقاتی آقای دکتر محمد آقاعلی با عنوان " بررسی ارتباط بین نمره ارزشیابی استاد با نمرات دانشجویان پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی قم" از کمیتهی پژوهش در آموزش .
-8طرح تحقیقاتی آقای دکتر غالمرضا شریفیراد با عنوان " بررسی آگاهی و نگرش اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم در
مورد طرح درس در سال  "1921از کمیتهی پژوهش در آموزش .
-2طرح تحقیقاتی آقای دکتر محمد حضوری با عنوان " بررسی آگاهی ،نگرش و کاربست ورزشکاران در مورد مصرف مکمل های
ورزشی و بازسازی ذخایر آب بدن (هیدراسیون)" از دانشکده بهداشت .
-11طرح تحقیقاتی آقای دکتر سیامک محبی با عنوان " بررسی نقش استفاده از ماهواره در منزل بر صمیمیت و رضایت زناشویی
زوجین شهر قم در سال  "1921از دانشکده بهداشت.

-11طرح تحقیقاتی خانم آرزو بهادری با عنوان " بررسی سبک زندگی کهنساالن  75سال و باالتر تحت پوشش بهزیستی ،کمیته امداد
و اداره بازنشستگان در استان قم سال  "21از دانشکده بهداشت.
-19طرح تحقیقاتی آقای دکتر ابوالفضل محمدبیگی با عنوان "  تعیین ارتباط بین سبک زندگی سالم و خودکارآمدی در پرستاران
دانشگاه علوم پزشکی قم " از دانشکده بهداشت.
-19طرح تحقیقاتی خانم تهمینه دادخواه تهرانی با عنوان " بررسی تاثیر مصرف میوه خشک شده عناب ،بر شاخص های چربی و قند خون و

برخی عوامل التهابی در بیماران دیابتی نوع  "9از دانشکده پرستاری -مامایی.
-11طرح تحقیقاتی آقای محمد خندان با عنوان "بررسی ارتباط دانش و نگرش ایمنی با رفتارهای ایمن حین کار با مواد شیمیایی بین
کارکنان صنایع شیمیایی در سال  "1921از مرکز تحقیقات آالیندههای محیطی .
-15طرح تحقیقاتی دانشجو خانم فاطمه اسحاقیفر با عنوان "بررسی رابطه بین سالمت معنوی و اضطراب در دانشجویان پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی قم در سال  "1921از کمیته تحقیقات دانشجویی.
-16طرح تحقیقاتی خانم سمیه مومنیان و دانشجو خانم اکرم براتی با عنوان "بررسی ارتباط سبک زندگی اسالمی با بیماری رفالکس
معده به مری در مراجعه کنندگان به مراکز درمانی شهر قم سال  "1921از کمیته تحقیقات دانشجویی.
-17طرح تحقیقاتی خانم سمیه مومنیان و دانشجو خانم اکرم کریمی با عنوان " بررسی ارتباط سبک های مقابله مذهبی و کیفیت
زندگی در زوجین نابارور شهر قم سال  "1921از کمیته تحقیقات دانشجویی .
-18طرح تحقیقاتی خانم سمیه مومنیان و دانشجو خانم شهال یوسفزاد با عنوان " بررسی ارتباط بین سبک های مقابله مذهبی،
مارستانهای شهر قم سال  "1921از کمیته

استرس های روانی با کیفیت زندگی در بیماران مبتال به نارسایی قلبی مراجعه کننده به بی
تحقیقات دانشجویی .
-12طرح تحقیقاتی آقای احمد راهبر و دانشجو خانم الهام رضایی برفوئیه با عنوان " بررسی درصد تغذیه انحصاری ظرف شش ماه
اول تولد و تداوم شیردهی تادو سالگی در شهر قم طی سال  "1921از کمیته تحقیقات دانشجویی .
-91طرح تحقیقاتی آقای احمد راهبر و دانشجو خانم عاطفه کشوری با عنوان " بررسی میزان رضایت مندی مراجعین به
پایگاههای بهداشتی دولتی و واگذار شده به بخش خصوصی استان قم در سال  "1921از کمیته تحقیقات دانشجویی .

