
                                             

 

 

 

تعالی هبسم  

در هحل سالي هعاًٍت آهَزضی داًطگاُ تا تالٍت آیاتی از کالم ا... هجیذ آغاز  3/5/6936 ضٌثِدٍرٍز  61ساعت  6936جلسِ ضَرای پژٍّطی داًطگاُ در سال  ّفتویي

 هَضَعات ریلهِ جلسِ گردیذ. در ایي جلسِ هذیر پژٍّطی داًطگاُ ضوي عرؼ خَش آهذگَیی تِ اعضای ضَرای پژٍّص تِ تیاى اّذاف ترگساری جلسِ فَق پرداخت. در ادا

 ر گردیذ. هَرد تحث قرار گرفت ٍ تػویوات الزم اتخا

 محورهای جلسه:

 تػوین گیری در خػَظ:

 ٍ تػَیة عٌَاى عرح ّای تحقیقاتی ررسیت -6

 ًْایی عرح ّای تحقیقاتی ٍ تػَیة  تررسی -2

 تررسی ٍ تػوین گیری در خػَظ آییي ًاهِ عرح ّای هطترک چٌذ هرکسی -9

 :جلسه مصوبات

ٍ تػَیة  هَرد تحث ٍ تررسی " سالهتبررسی ػَاهل هؤثربرشکست اصالحبت ًظبم   "تحت عٌَاى  اتیتحقیقعرح  .6

 ٍ هقرر ضذ عرح تعذ از اًجام اغالحات تَسظ هجری هحترم، جْت تاییذیِ اخالقی تِ کویتِ اخالق ارسال گردد. قرار گرفت.  عٌَاى

ببزصیذ سِ -برآٍرد پسشکبى هتخصص فؼبل در ایراى بب استفبدُ از رٍش صیذ "تحت عٌَاى  اتیتحقیقعرح  .2

ٍ هقرر ضذ عرح تعذ از اًجام اغالحات تَسظ هجری هحترم، جْت قرار گرفت.  ٍ تػَیة عٌَاى ٍ تررسیهَرد تحث  "هٌبؼی

 .تاییذیِ اخالقی تِ کویتِ اخالق ارسال گردد

تؼییي ًقطِ برش سي تشخیص سرطبى رٍدُ بسرگ بب استفبدُ از هذل ًقطِ تغییر   "تحت عٌَاى  تحقیقاتیعرح  .9

ٍ هقرر ضذ عرح تعذ از اًجام اغالحات تَسظ هجری هحترم، جْت تاییذیِ قرار گرفت.  ة عٌَاىٍ تػَی هَرد تحث ٍ تررسی  " شفب

 .اخالقی تِ کویتِ اخالق ارسال گردد

( در هبتالیبى بِ سٌذرم ASDبررسی شیَع اختالالت طیف اٍتیسن) "تحت عٌَاى  تحقیقاتیعرح  .4

ضذ عرح تعذ از اًجام اغالحات تَسظ هجری هحترم، جْت  ٍ هقررقرار گرفت.  ٍ تػَیة عٌَاى َرد تحث ٍ تررسیه"(DSداٍى)

 .تاییذیِ اخالقی تِ کویتِ اخالق ارسال گردد

( در جوؼیت APOE)Eشى  آپَلیپَپرٍتئیي  بررسی فراٍاًی پلی هَرفیسن ّبی "تحت عٌَاى  تحقیقاتیعرح  .5

رح تعذ از اًجام اغالحات تَسظ هجری ٍ هقرر ضذ عقرار گرفت.  ٍ تػَیة عٌَاى هَرد تحث ٍ تررسی "افراد سبلن  خراسبى

 .هحترم، جْت تاییذیِ اخالقی تِ کویتِ اخالق ارسال گردد

 



                                             

 

 

 

 

 

بررسی تبثیر ػصبرُ اسطَخَدٍس بر کیفیت خَاة هؼتبداى تحت درهبى بب ًگْذارًذُ   "تحت عٌَاى  اتیتحقیقعرح .6

 قرار گرفت ٍ هقرر ضذ جْت تررسی ّسیٌِ ّای عرح تِ کویتِ تَدجِ ارسال گردد. ًْاییهَرد تحث ٍ تررسی ٍ تػَیة  "هتبدٍى

 :طزح های دانشجویی با عناوین سیز مورد بحث و بزرسی و تصویب نهایی قزار گزفت 

 

 تررسی هیساى رضایت هٌذی ساکٌیي حاضیِ ضْر ترتت حیذریِ از ارائِ خذهات عرح تحَل ًظام سالهت .6

ًقص جٌسیتی ٍ ًگرش ًسثت تِ قاعذگی تا ضذت درد قاعذگی در داًطجَیاى دختر داًطگاُ تررسی ارتثاط ًگرش تِ  .2

 علَم پسضکی ترتت حیذریِ

هقایسِ سغح استرس، اضغراب، افسردگی ٍ اختالل استرس تعذ از ترٍها در زًاى تا سقظ، تارداری خارج رحوی ٍ تارداری  .9

 عثیعی

 دگیری داًطجَیاىارتثاط تَاًایی آیٌذُ پژٍّی تا کیفیت تجارب یا .4

 6935درسال  IWQISتررسی کیفیت آب آضاهیذًی ضْرستاى ترتت حیذریِ تا استفادُ از ًرم افسار  .5

 یتراله ییچِپرٍالپس در تیواراى تا سٌذرٍماسغَخَدٍس تر اضغراب  یعػارُ یرتاث .6

 6935-36تررسی ٍضعیت تْذاضتی ٍ ایوٌی هْذکَدک ّای ضْرستاى ترتت حیذریِ در سال  .7

 آهَزش هثتٌی تر الگَی رٍی تر هیساى سازگاری تا تارداری در زًاى ًخست تاردار تاثیر .8

 سایز مصوبات جلسه :

   تَسظ اعضای   " راٌّوبی جبهغ ٍ کبربردی دارٍیی "تررسی کتاب تالیفی خاًن دکتر کاخکی تا عٌَاى

 لسِ تعذی ایي ضَرا هغرح گردد.اغالحات خَاستِ ضذُ را اًجام ٍ در ج ،ضَرای پژٍّطی، کِ هقرر ضذ ًَیسٌذُ کتاب

 کِ  هقرر ضذ تا اًجام اغالحات در جلسِ تعذی ضَرای  داًطگاُ ، تررسی اٍلیِ آییي ًاهِ عرح ّای هطترک چٌذ هرکسی

 پژٍّطی جْت تػَیة ًْایی ارسال ضَد.

  ِاز ایي تاریخ تِ تعذ تر اساس هَضَع عرح تحقیقاتی، ّوکار هتخػع در آى زهیٌِ تِ غَرت عضَ هْواى در جلس

 .هی گرددضَرای پژٍّطی دعَت 

 

 



                                             

 

 

 

 
 

 اعضای جلسه:

 دکتز حسن اژدری سرمهزی  

 دکتز ادریس بذرافشان  

 دکتز حسین رنجبز  

 داودی   مجتبی دکتز    

                                                                     علی پوریوسف                                                                       

 خانم حسینی       

                                                                                      خانم ارمی    

       خانم بزجسته    

    

     

 


