
                                             

 

 

 

تعالی هبسم  

در محل سالن معاونت آموزشی دانشگاه با تالوت آیاتی از کالم ا... مجید آغاز  19/9/1396 یکشنبهروز  12ساعت  1396جلسه شوراي پژوهشی دانشگاه در سال  شانزدهمین

 موضوعات ذیلمه جلسه گردید. در این جلسه مدیر پژوهشی دانشگاه ضمن عرض خوش آمدگویی به اعضاي شوراي پژوهش به بیان اهداف برگزاري جلسه فوق پرداخت. در ادا

  ذ گردید. مورد بحث قرار گرفت و تصمیمات الزم اتخا

 محورهاي جلسه:

 تصمیم گیري در خصوص:  

 تصویب نهایی طرح هاي تحقیقاتی اساتید و دانشجویان 

 دانشگاه پژوهشی معاونت  بخشی اعتبار به مربوط هاي فعالیت و ها شاخص بررسی پیشنهادات 

 

  :جلسه مصوبات

و  بررسی ارتباط مصرف سیب زمینی با مرگ و میر:انالیز اینده نگر مطالعه کوهورت گلستان  "طرح تحقیقاتی تحت عنوان  .1

جهت بررسی از نظر طرح مورد بحث و بررسی و تصویب نهایی قرار گرفت و مقرر شد   "مروساختارمند و متاانایز شواهد موجود

 معیار هاي اخالقی ، به کمیته کمیته اخالق ارسال گردد.

ها در ایزوله هاي اشریشیاکلی جدا شده  بررسی مولکولی مکانیسم مقاومت به فلوروکینولون "تحت عنوان  طرح تحقیقاتی .2

مورد بحث و بررسی و تصویب نهایی قرار گرفت و   "1396-1397درسال   از نمونه هاي بالینی بیمارستان هاي شهر کرمان

 .کمیته اخالق ارسال گردد مقرر شد طرح جهت بررسی از نظر معیار هاي اخالقی ، به کمیته

  "بررسی کارایی جذب بیولوژیکی یون فلزي سرب از محیط آبی توسط قارچ تریکودرما  "طرح تحقیقاتی تحت عنوان  .3

مورد بحث و بررسی و تصویب نهایی قرار گرفت و مقرر شد طرح جهت بررسی از نظر معیار هاي اخالقی ، به کمیته کمیته اخالق 

 .ارسال گردد

بررسی وضعیت سرمی انگل توکسوکارا و ریسک فاکتورهاي مرتبط به آن در کودکان  "یقاتی تحت عنوان طرح تحق .4

مورد بحث و بررسی و تصویب نهایی قرار گرفت و مقرر شد طرح جهت بررسی از نظر   "1397-1396شهرستان ایالم  در سال 

 .معیار هاي اخالقی ، به کمیته کمیته اخالق ارسال گردد

 
  دانشجویی با عناوین زیر مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گرفت :طرح هاي 

بررسی دانش و نگرش دانشجویان پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در زمینه پرستاري از  .1

 1396راه دوردر سال

شهرتربت حیدریه  بارفتارهاي ارتقاء دهنده سالمت وکیفیت زندگی دانشجویان بررسی ارتباط جایگاه مهارسالمت .2

 1396-97درسال 

 96درسال  یدریهتربت حستان شهر مراکز خدمات جامع سالمتسالمندان تحت پوشش  یسبک زندگ یبررس .3



                                             

 

  

  

 

 درموش صحرایی یناز اسکوپوالم یبراختالل حافظه ناش  یحاناندام هوایی ر الکلی–یعصاره آب اثر یبررس .4

 

  

        اعضاي جلسه :

 دکتر اژدري زرمهري            - 1

                                    

  دکتر بذر افشان - 2

 رنجبردکتر  - 3

 دکتر داودي - 4

  پوریوسف علی - 5

  خانم حسینی    -6

   ارمیخانم  - 7

                                           خانم آزموده - 8

                خانم برجسته - 9


