شماره:
تاریخ:
چهل و نهمین جلسه کمیته اخالق وچهارمین جلسه در سال4931در روز سه شنبه مورخ 31/9/43ساعت 44ظهر در دفتر معاونت پیوست:
پژوهشی

دانشگاه علوم پزشکی واقع در صفاشهر برگزار گردید ،موارد مطروحه به شرح زیر میباشد:
 -4بررسی مجددپایاننامه ی خانم مهسا فراهانی به راهنمایی جناب آقای دکتر باقرزاده با عنوان " بررسی ارتباط روزه داری و فراوانی
 ( DVT) deep vein thrombosisدر اندام تحتانی در بیماران مراجعه کننده به مرکز پزشکی هسته ای نور قم و مرکز سونوگرافی
بیمارستان شهید بهشتی قم و مطب دکتر محمد رضا قاسمیان در استان قم در ماه های شعبان و رمضان و شوال طی سال های  4911تا
 "4939از دانشکده پزشکی.
-2طرح تحقیقاتی خانمها آزاده عسگریان و منیره تندری با عنوان" بررسی ویژگی وحساسیت تستهای بیلی روبین پوستی و سرمی نوزادان در
مرکز ایزدی در سال  "31از شورای توسعه و نظارت سیستمهای تحقیقاتی .
-9طرح تحقیقاتی خانمها آزاده عسگریان و لیال محمدیانور با عنوان" بررسی شیوع عوارض ناشی از پارگی زودرس پردههای

جنینی( )PROMدر نوزادان متولد شده با سن حاملگی  99هفته و باالتر درمرکز ایزدی درسال  "31از شورای توسعه و نظارت سیستمهای
تحقیقاتی.
-1طرح تحقیقاتی دانشجو خانم فاطمه ترنجیان با عنوان " بررسی اختالالت اسکلتی -عضالنی و ارزیابی پوسچر به روش  LUBAمیان
آرایشگران زن شهر تهران در سال  "31از کمیته تحقیقات دانشجویی .
-5طرح تحقیقاتی دانشجو آقای محسن فرحآبادی با عنوان " بررسی میزان شیوع کمردرد در پرستاران بیمارستان کامکار – عرب نیا دانشگاه
علوم پزشکی قم " از کمیته تحقیقات دانشجویی .
-6طرح تحقیقاتی خانم دکتر محبوبه رضایی با عنوان " فرایند تصمیم گیری زنان جوان در مورد انجام عمل جراحی رینوپالستی زیبایی :ارائه
مدل " از دانشکده پرستاری و مامایی .
-7طرح تحقیقاتی دانشجو خانم زهرا احمدلی با عنوان " ارزیابی عملکرد واحدهای تصفیهخانه آب قم در حذف عوامل بیولوژیکی در سال
 "31از کمیته تحقیقات دانشجویی .
-1طرح تحقیقاتی دانشجو خانم زلیخا رادمرد با عنوان " بررسی میزان آگاهی ،نگرش و عملکرد شهروندان قمی در خصوص مصرف بهینه آب
آشامیدنی در سال  "4931از کمیته تحقیقات دانشجویی .
-3طرح تحقیقاتی دانشجو خانم اعظم فتحی با عنوان " بررسی میزان دانش ،نگرش و عملکرد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر قم در
خصوص پاپ اسمیر در سال  " 4931از کمیته تحقیقات دانشجویی.
-41طرح تحقیقاتی دانشجو خانم اعظم فتحی با عنوان " بررسی میزان آگاهی ،نگرش و عملکرد مادران در خصوص تغذیه کودکان دبستانی
شهر قم در سال  " 4931از کمیته تحقیقات دانشجویی.

