
 

 گردید، و مصوبات ذیل در مورد هر کدام به تصویب رسید. عنوان و یک پروپوزال برگزار 6جلسه به منظور بررسی و داوری 

 

 

 پروپوزال برگزار گردید. و مصوبات ذیل در مورد هر کدام به تصویب رسید. پنججلسه به منظور بررسی و داوری 

 اصالحات عنوان طرح

 پنتیلن بوسیله شده القا تشنج  بر نارگیل روغن اثر بررسی

 شده برداری تخمدان صحرایی موشهای در تترازول

 کمیتهنیاز به اعمال اصالحات و سپس ارسال به شورا پژوهشی 

ساختار بررسی متون شماره گذاری شود. برای واژگان کلیدی  

رفرنس معرفی گردد.نوع مطالعه تجربی ذکر گردد. واژگان کلیدی 

 اصالح و از کلمات عنوان  و کلمات رایج متن استفاده شود.

 مصرف از ناشی حافظه اختالل بر متفورمین اثراتبررسی 

 صحرایی های موش جوانی و نوجوانی دوره در اتانول

 

 نیاز به اعمال اصالحات و سپس ارسال به شورا پژوهشی کمیته

ساختار بررسی متون شماره گذاری شود. برای واژگان کلیدی  

 رفرنس معرفی گردد.نوع مطالعه تجربی ذکر گردد. واژگان کلیدی

 اصالح و از کلمات عنوان  و کلمات رایج متن استفاده شود.

( در Ambivalenceبررسی احساسات دوگانه )

دانشجویان پرستاری  و مامایی نسبت به اهدا و پیوند عضو 

 1398در سال 

.هکمیتنیاز به اعمال اصالحات و سپس ارسال به شورا پژوهشی   

و چه  دانشجویانیبیان مسئله ضعیف می باشد ، مشخص شود چه 

، 1399در عنوان ذکر گردد دانشجویان شرق کشور، سال  -ترمی

.حجم نمونه حتما محاسبه گردد  

 Viola)بررسی تاثیر عصاره هیدرو الکلی گل بنفشه

Betonicifolia)بر شدت تب بیماران مبتال به سکته مغزی 

 

هنیاز به اعمال اصالحات و سپس ارسال به شورا پژوهشی کمیت  

غیر مرتبط با مطالعه است و  4بخش بررسی متون ، متون شماره در 

با توجه به جایگزین گردد. در عنوان زمان و مکان ذکر گردد.

 مالحظات اخالقی طرح حتما نیاز به تخصص داروشناسی و جراح

  مغز در لیست همکاران طرح می باشد.

تبیین موانع دریافت آموزش سالمت در مراجعه کنندگان 

های بهداشتی شهرستان تربت حیدریه در سال به واحد

 :مطالعه کیفی به روش تحلیل محتوا98

ارسال به شورا پژوهشی دانشگاهتایید و   
 

 سرپرست کمیته تحقیقات: خانم دکتر سعیده عسکریانهمکاران محترم حاضر در جلسه:

 ، استاد محمد سرمدیسمیه عباسپور، استاد نیره کثیری، استاد صدیقه عباسپور،استاد حسین رنجبردکتر شورای پژوهشی:حاضرین اعضای 

 استاد زهره زاده احمد، استاد حسین آبادی سربوزی، استاد عادله رحمانیان اعضای غائبین شورای پژوهشی:

 -دبیر کمیته تحقیقات:

 مسئول واحد پژوهش کمیته تحقیقات:
 آقای سعید ایزدی

 14/09/1398 شنبه خ:تاری           14-12:جلسه برگزاری ساعت
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 بسمه تعالی

دریهحی تربت پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی تحقیقات کمیته شورای مرکزی جلسه صورت  

  

 35-98 :شماره جلسه   
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