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لیست عزح ّای تحقیقاتی ٍ پایاى ًاهِ ّای هصَبشصتوین جلسه کویته اخالق وپانسدهوین جلسه در سال4931در روز شنبه
هورخ 31/42/22ساعت ده و نین صبح در دفتر هعاونت پژوهشی دانشگاه علوم پسشکی واقع در صفاشهر :
 .1عزح تحقیقاتی خاًن فْیوِ ػلیآتادی ،آقای دکتز حسیي ثقفی ٍ آقای سزٍش ضزیفیهقذّم (داًطجَ) تا ػٌَاى " تزرسی ضیَع
تیواری هشهي کلیِ ٍ ػَاهل خغز آى در اقَام درجِ ّ ٍ 1وسزاى تیواراى ّوَدیالیشی ضْز قن  ،سال  "1395اس ٍاحذ تَسؼِ
تحقیقات تالیٌی .
 .2پایاى ًاهِ داًطجَفاعوِ احوذی هیزصادقی هقغغ دکتزی حزفِ ای ػوَهی تِ راٌّوایی جٌاب آقای دکتز سیذ حسي ػادلی تا ػٌَاى"
فزاٍاًی اتتال تِ سیاُ سزفِ در تالغیي هثتال تِ سزفِ تحت حاد ٍ هشهي در سال  94-1393در ضْز تْزاى" اس داًطکذُ پشضکی .
 .3عزح تحقیقاتی آقای دکتز سیاهک هحثّی ٍ خاًن اػظن فتحی تا ػٌَاى " تزرسی هیشاى خَدکارآهذی پژٍّطی داًطجَیاى ضاغل تِ
تحصیل داًطگاُ ػلَم پشضکی قن ٍ ػَاهل هزتثظ تا آى در سال  "1394اس کویتِ پژٍّص در آهَسش.
 .4عزح تحقیقاتی خاًن هحثَتِ قاسوی ٍ آقای دکتز هحوذهْذی تذرافطاى تا ػٌَاى تا ػٌَاى " تزرسی ارتثاط کیفیت خَاب تا ضاخص
کفایت دیالیش در تیواراى تحت ّوَدیالیش در تیوارستاى کاهکار در سال  "1394اس داًطکذُ پزستاری ٍ هاهایی.
 .5عزح تحقیقاتی آقای دکتز اتَالفضل هحوّذتیگی ٍ خاًن ًزگس هحوّذصالحی تا ػٌَاى " تزرسی راتغِ تیي هیشاى فؼالیت فیشیکی
ٍػادات غذایی تاچاقی ضکوی ٍچاقی ػوَهی در داًطجَیاى داًطگاُ آساد ٍ ػلَم پشضکی قن  " 94-95اس داًطکذُ تْذاضت .
 .6عزح تحقیقاتی آقای دکتز احوذرضا یاری تا ػٌَاى تزرسی اثز دًذریوز  G4تز ػولکزد هٌؼقذکٌٌذُی پلی آلَهیٌیَم کلزایذ در حذف
هٌگٌش اس هحلَل آتی در فزآیٌذ اًؼقاد تِ رٍش سغح پاسخ ( )RSMاس داًطکذُ تْذاضت.
 .7عزح تحقیقاتی آقای دکتز غالهزضا ضزیفیراد ٍ خاًن فاعوِ صاتز تا ػٌَاى " تزرسی سثک سًذگی سًاى  15تا  49سالِ هزاجؼِ
کٌٌذُ تِ هزاکش تْذاضتی درهاًی ضْز قن تز اساس هذل تشًف " اس داًطکذُ تْذاضت.
 .8عزح تحقیقاتی خاًنّا ّذی احوزی عْزاى ٍ خذیجِ ػلیپَر ًذٍضي تا ػٌَاى " هقایسِ ًگزش ًسثت تِ ارائِ خثز ًاخَضایٌذ تِ
تیوار تَسظ پشضکاى هتخصص ٍ ػوَهی تز اساس پزسطٌاهِ  ،Spikesدرتیوارستاًْای آهَسضی درهاًی داًطگاُ ػلَم پشضکی قن
سال  "1395اس داًطکذُ پزستاری ٍ هاهایی .
 .9عزح تحقیقاتی آقای هحوذخٌذاى تا ػٌَاى " تزرسی ارتثاط َّش هؼٌَی تا رفتار ایوٌی ٍ ػولکزد ضغلی در تیي پزستاراى تیوارستاى
ضْیذ تْطتی قن در سال  "1395اس داًطکذُ عة ٍ دیي.
 .11عزح تحقیقاتی آقای ػاتذیي ثقفی پَر تا ػٌَاى " تزرسی هیشاى هَفقیت درهاى ضپص سز ٍ ػَاهل هَثز تز آى در استاى قن در سال
 "1394اس ضَرای سیاست گذاری پژ ٍّص در ًظام سالهت.

