
 

   

 

 

 شنبه ر روزد4931جلسه در سال ویندهپانسو جلسه کویته اخالق شصتوینلیست عزح ّای تحقیقاتی ٍ پایاى ًاهِ ّای  هصَب

 :در دفتر هعاونت پژوهشی دانشگاه علوم پسشکی واقع در صفاشهر  صبحده و نین ساعت  22/42/31هورخ

تزرسی ضیَع  ")داًطجَ( تا ػٌَاى  هقذّم یفیسزٍش ضز یٍ آقا  یثقف يیدکتز حس یآقا ،یآتاد یػل وِیخاًن فْ یقاتیعزح تحق .1

اس ٍاحذ تَسؼِ  "1395ٍ ّوسزاى تیواراى ّوَدیالیشی ضْز قن ، سال  1تیواری هشهي کلیِ ٍ ػَاهل خغز آى در اقَام درجِ 

 . یٌیتال قاتیتحق

 "تا ػٌَاى سیذ حسي ػادلیجٌاب آقای دکتز  هقغغ دکتزی حزفِ ای ػوَهی تِ راٌّواییفاعوِ احوذی هیزصادقی پایاى ًاهِ داًطجَ .2

 . داًطکذُ پشضکیاس  "تْزاىدر ضْز  94-1393هثتال تِ سزفِ تحت حاد ٍ هشهي در سال  يیسزفِ در تالغ اُیاتتال تِ س یفزاٍاً

ضاغل تِ  اىیداًطجَ یپژٍّط یخَدکارآهذ شاىیه یتزرس "تا ػٌَاى  آقای دکتز سیاهک هحثّی ٍ خاًن اػظن فتحی یقاتیعزح تحق .3

 .پژٍّص در آهَسش تِیاس کو "1394قن ٍ ػَاهل هزتثظ تا آى در سال  یداًطگاُ ػلَم پشضک لیتحص

خَاب تا ضاخص  تیفیارتثاط ک یتزرس "آقای دکتز هحوذهْذی تذرافطاى تا ػٌَاى تا ػٌَاى  خاًن هحثَتِ قاسوی ٍ عزح تحقیقاتی .4

 .اس داًطکذُ پزستاری ٍ هاهایی "1394کاهکار در سال  اىوارستیدر ت شیالیتحت ّوَد واراىیدر ت شیالید تیفاک

 یکیشیف تیفؼال شاىیه يیراتغِ ت یتزرس "تا ػٌَاى  یٍ خاًن ًزگس هحوّذصالح یگیدکتز اتَالفضل هحوّذت یآقا یقاتیتحق عزح .5

 . اس داًطکذُ تْذاضت " 94-95قن  یداًطگاُ آساد ٍ ػلَم پشضک اىیدر داًطجَ یػوَه یٍچاق یضکو یتاچاق ییٍػادات غذا

در حذف  ذیکلزا َمیٌیآلَه یپل ی تز ػولکزد هٌؼقذکٌٌذُ G4 وزیاثز دًذر یتا ػٌَاى تزرس یاریدکتز احوذرضا  یآقا یقاتیتحق عزح .6

 .( اس داًطکذُ تْذاضتRSMاًؼقاد تِ رٍش سغح پاسخ ) ٌذیدر فزآ یهٌگٌش اس هحلَل آت

سالِ هزاجؼِ  49تا  15سًاى  یسثک سًذگ یتزرس "ٍ خاًن فاعوِ صاتز تا ػٌَاى  راد یفیضز دکتز غالهزضا یآقا یقاتیتحق عزح .7

 .اس داًطکذُ تْذاضت "ضْز قن تز اساس هذل تشًف  یدرهاً یکٌٌذُ تِ هزاکش تْذاضت

تِ  ٌذیًاخَضا ارائِ خثزًگزش ًسثت تِ  سِیهقا "ًذٍضي تا ػٌَاى  پَر یػل جِیعْزاى ٍ خذ یاحوز یّا ّذ خاًن یقاتیتحق عزح .8

قن  یداًطگاُ ػلَم پشضک یدرهاً یآهَسض یوارستاًْای، درتSpikesتز اساس پزسطٌاهِ  یتَسظ پشضکاى هتخصص ٍ ػوَه واریت

 . ییٍ هاها یاس داًطکذُ پزستار "1395سال 

 وارستاىیت پزستاراى يیت در یضغل ػولکزد ٍ یوٌیا رفتار تا یهؼٌَ َّشارتثاط  یتزرس "تا ػٌَاى ی هحوذخٌذاى آقا یقاتیتحق عزح .9

 .داًطکذُ عة ٍ دیياس  "1395  سال در قن ضْیذ تْطتی

تزرسی هیشاى هَفقیت درهاى ضپص سز ٍ ػَاهل هَثز تز آى در استاى قن در سال  "تا ػٌَاى  آقای ػاتذیي ثقفی پَر یقاتیتحق عزح .11

  .سالهت ًظام در ٍّص پژ گذاری سیاست ضَرای اس "1394
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