
 

 

 

 

 

 

در دفتر معاونت پژوهشی دانشگاه  ظهر41ساعت  41/9/31مورخ شنبه ر روزد4931ن جلسه در سالمیسوو جلسه کمیته اخالق مینتهشچهل و 

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

نقش استفاده از ماهواره در منزل بر صمیمیت و رضایت  بررسی "با عنوان  طرح تحقیقاتی آقای دکتر سیامک محبیبررسی مجدد  .1

 .از دانشکده بهداشت "1931زناشویی زوجین شهر قم در سال 

 روتا اسهال بررسی ")پایان نامه دانشجو فاطمه تنه کار( با عنوان طرح تحقیقاتی آقای دکتر حسین حیدری و خانم دکتر زهرا موحدی .2

 کودکان بیمارستان در گاستروانتریت به مبتال بستری کودکان در پاراکلینیک عوامل با آن ارتباط و AG Detection روش به ویروسی

 .ی پزشکی دانشکدهاز  "31 سال در قم( س) معصومه حضرت

بررسی اپیدمیولوژی،عالئم بالینی،عوارض و  "با عنوان آقای دکتر حسین حیدری  جناب ی خانم فاطمه عالیی به راهنمایی نامه پایان .9

 .از دانشکده پزشکی "1993- 1939مننژیت در کودکان بستری در بیمارستان حضرت معصومه قم از سال درمان 

 DVT) deep فراوانیو  یارتباط روزه دار یبررس "با عنوان  جناب آقای دکتر باقرزادهی خانم مهسا فراهانی به راهنمایی  نامه پایان .1

vein thrombosis  (  دیشه مارستانیب ینور قم و مرکز سونوگراف یهسته ا یراجعه کننده به مرکز پزشکم مارانیدر بدر اندام تحتانی 

از  "1939تا  1999 یسال ها یشعبان و رمضان و شوال ط یدر  ماه هادر استان قم  انیقم و مطب دکتر محمد رضا قاسم یبهشت

 .زشکی دانشکده پ

بررسی پیامدهای شغلیِ مرتبط با اختالالت اسکلتی عضالنی دربین  "صادقی با عنوان  طرح تحقیقاتی خانم دکتر سمیرا حاجی .5

 .از دانشکده دندانپزشکی  "1939دندانپزشکان شاغل شهر قم سال 

بررسی دریافت غذایی زنان یائسه مبتال به فشارخون باال و عوامل مرتبط با آن  "طرح تحقیقاتی آقای دکتر محمد حضوری با عنوان  .6

 .از دانشکده بهداشت  "شتی براساس مدل اعتقاد بهدا

 انگیزه و آموزشی خودکارآمدی باورهای با تحصیلی فرسودگی ارتباط بررسی "با عنوان  پور طرح تحقیقاتی خانم دکتر آیدا مهدی .7

 .ی پژوهش در آموزش کمیتهاز  "31-39 تحصیلی سال در قم پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی دانشجویان تحصیلی

 تحصیلی افت با آن رابطه و خود تحصیلی رشته به نسبت دانشجویان نگرش بررسی "با عنوان  پور اکرم عابدینیطرح تحقیقاتی خانم  .9

 .ی پژوهش در  کمیتهاز  "1931 سال در قم پزشکی علوم دانشگاه در

زشکی قم، سال تحلیل علل افت تحصیلی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پ "با عنوان  طرح تحقیقاتی آقای دکتر محمد عباسی .3

 . ی پژوهش در آموزش کمیتهاز  "1931

ساخت و ارزیابی کارایی کیت تشخیص فلزات سنگین "فر با عنوان  نیا و خانم بهار رحمانی طرح تحقیقاتی آقای مهندس محمد فهیمی .11

 .فناوری سالمتشورای توسعه از  "اسیدفسفاتاز -به عنوان آالینده های شغلی و محیطی برپایه حسگر زیستی نانوکایتوزان
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