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 پروپوزال برگزار گردید. و مصوبات ذیل در مورد هر کدام به تصویب رسید. 4جلسه به منظور بررسی و داوری 

 اصالحات عنوان طرح

تاثیر عصاره هیدرو الکلی گل  بررسی

بر  (Viola Betonicifolia)بنفشه

شدت تب بیماران مبتال به سکته مغزی 

بیمارستان نهم دی تربت حیدریه در سال 

1399 

 دانشگاهنیاز به اعمال اصالحات و سپس ارسال به شورا پژوهشی 

استفاده از عصاره گل بنفشه به همراه داروی روتین استفاده گردد.  1در گروه 

 .زمان بهبودی بیمار نیز در بین گروه ها مقایسه گردد

بررسی میزان شیوع پوسیدگی دندان و 

عوامل مرتبط با ایجاد آن در بین 

حیدریه ی شهر تربتساله12آموزان دانش

 .1398سال در

 

 دانشگاهنیاز به اعمال اصالحات و سپس ارسال به شورا پژوهشی 

 .ذکر گردد dmftبا حروف کوچک نیز ذکر شود. نام کامل  dmftتعریف 

پیشنهاد می شود مقایسه بین دختران و  پسران صورت گیرد. روش نمونه گیری 

 توضیح داده شود.

تعریف عملیانی از کودک ذکر شود، تعاریف واژگان کلیدی به صورت نظری و 

 عملی تعریف گردد.

 آن ارتباط شغلی و استرس شیوع بررسی

 در و متغییرهای دموگرافیک مزاج با

 معاونت بهداشتیتحت پوشش  کارکنان

 در حیدریهتربت پزشکی علوم دانشگاه

 1398 سال

.دانشگاهنیاز به اعمال اصالحات و سپس ارسال به شورا پژوهشی   

شگاه حذف عبارت متعییر دموگرافیک از عنوان، پیشنهاد می شود گروه هدف دان 

 باشد و حجم نمونه محاسبه گردد.

 اگر فقط هدف گروه خونی استمتغییر آزمایش خون واضح تر شرح داده شود، 

.ذکر شود. در آزمون آماری تمام تست های آماری ذکر شده، واضح تر اعالم شود.  

سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از 

 گیاه زعفران در شرایط فیزیکی مختلف

 

 نیاز به اعمال اصالحات و سپس ارسال به شورا پژوهشی کمیته

حذف شود. کلید واژگان رفرنس گذاری و کلمه آقا در بخش بررسی متون ، 

  تعاریف واژگان کلیدی به صورت نظری و عملی تعریف گردد

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

استاد عادله  ،محمد سرمدی، استاد ، استاد صدیقه عباسپور،استاد سمیه عباسپور، استاد نیره کثیری شورای پژوهشی:حاضرین اعضای 

 رحمانیان

 .استاد نیره کثیری ،دکتر حسین رنجبراستاد زهره زاده احمد، استاد حسین آبادی سربوزی،  اعضای غائبین شورای پژوهشی:

 -دبیر کمیته تحقیقات:

 آقای سعید ایزدیمسئول واحد پژوهش کمیته تحقیقات:

 15/11/1398 شنبه سهخ:تاری           12-10:جلسه برگزاری ساعت
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 بسمه تعالی

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

  

 36-98 :شماره جلسه   
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