
                                             

 

 

 

تعالی هبسم  

در محل سالن معاونت آموزشی دانشگاه با تالوت آیاتی از کالم ا... مجید آغاز  24/10/1396 یکشنبهروز  12ساعت  1396جلسه شوراي پژوهشی دانشگاه در سال  هجدهمین

 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

  مورد بحث قرار گرفت و تصمیمات الزم اتخاذ گردید. 

 محورهاي جلسه:

 تصمیم گیري در خصوص:  

 تصویب عنوان طرح هاي تحقیقاتی اساتید 

 تصویب نهایی طرح هاي تحقیقاتی دانشجویان 

 

  :جلسه مصوبات

برنامه ریزي شده و اعتقاد مقایسه تاثیر مداخالت آموزشی مبتنی بر  نظریه تئوري رفتار  "طرح تحقیقاتی تحت عنوان  .1

و مقرر شد پس از انجام قرار گرفت. مورد بحث و بررسی   " بهداشتی درپیروي دارویی  بیماران دیابتی شهر تربت حیدریه

اصالحات زیر جهت تصویب و داوري به کمیته پژوهشی معاونت بهداشتی دانشگاه ارجاع داده شود.الف)نوع دیابت در عنوان مشخص 

 داروي مصرفی ( قرص یا انسولین) نیز در عنوان مشخص گردد. ج) در عنوان کلمه نظریه یا تئوري حذف گردد.شود. ب)نوع 
ها در  بررسی رابطه بین سبک هاي حل مسئله با خودکارآمدي کارکنان بیمارستان "طرح تحقیقاتی تحت عنوان  .2

عدم تعهد پژوهشگر جهت چاپ مقاله منتج شده از طرح و به دلیل قرار گرفت. مورد بحث و بررسی   "شهرستان تربت حیدریه  

 و یا باالتر، به کمیته تحقیقات دانشجویی ارجاع داده شد. Scopusدر نمایه هاي 
 

بر  بررسی اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد همراه با مولفه هاي سایکودرام "طرح تحقیقاتی تحت عنوان  .3

مورد بحث و   " از ارزیابی هاي منفی در دانشجویان داراي عالئم اضطراب اجتماعیاضطراب اجتماعی، کمرویی و ترس 

 .خانم طیبه کاشفی تعیین گردید طرح ایشانو داور ناظر  .قرار گرفت عنوانبررسی و تصویب 
 

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

 در یدریهشهر تربت ح جامع سالمتنان مراجعه کننده به مراکز ز در یداساس مدل پرس بر یجنس یتعوامل مرتبط با رضا یبررس .1
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  سایرمصوبات :

پرستاري بر میزان اضطراب و عالئم حیاتی قبل از  ویزیتتأثیر  " تحت عنواندانشجویی طرح تحقیقاتی  .1

مورد تصویب نھایی قرار نگرفت و مقرر شد جھت "  عمل جراحی در بیماران تحت جراحی شکمی

پس از انجام اصالحات ارسال شود و  کمیتھ تحقیقات دانشجوییبھ  بیشتربررسی 
 خواستھ شده مجدد در شورای پژوھشی مطرح گردد.

 

مورد بحث و بررسی قرار " ارتباطات و ارتباط با فرد دیابتی"  عنوانکتاب تالیفی تحت  .2

حمایت سیاست معاونت آموزشی پژوھشی دانشگاه مبنی بر گرفت و بدلیل 

اینکھ کتاب مطرح شده  بدلیل از پژوھش ھای مبتنی بر مرجعیت علمی و

رشتھ تحصیلی مربوطھ می باشد لذا با  فاقد قابلیت مرجعیت علمی در

   نظر اکثریت اعضا مورد پذیرش قرار نگرفت.

پروپوزال در سال بدون دریافت حق الزحمه باشند  4مقرر گردید از این تاریخ به بعد کلیه اعضاي هیات علمی موظف به داوري  .3

  ولی داوري بیشتر از این تعداد مشمول دریافت حق الزحمه داوري می باشد.
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