
 

  
  

  صورتجلسه

  عنوان جلسه
  

  معاونت تحقيقات و فن آوري   برگزارکننده
    ژوهشيدفتر مديريت امور پ   مکان جلسه

  برگزاری تاريخ  شوراي پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي 

    

  - ١٣٩٦/  ٠٩/  ٢٧  

 ١٢:  ٠٠  ساعت شروع
 -   

  
  

  
   -  ١٣:  ٥٥  ساعت خاتمه  

  صورتجلسهشماره 
    ٩٦/ص/٥٢٨٤

 ه : دستور جلس
  

 :  جلسه قبلمصوبات صورتگزارش 
برگزار شد و طرح هاي زير تصويب  ١٣/٩/١٣٩٦مورخ  ١٣٩٦لسه شوراي پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي در سال  يازدهمين

 گرديد:
  با سقطجنين و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار  Dارتباط كمبود ويتامين  - ١
عضالني در برداشت كنندگان زعفران مزارع شهرستان  - ريسك فاكتورهاي اختالالت  و MFAارزيابي خستگي عضالني به روش- ٢

  ١٣٩٦گناباد در سال 
  ١٣٩٦بررسي انگيزه دانشجويان پرستاري و مامايي از انتخاب رشته تحصيلي در دانشگاه علوم پزشكي گناباد در سال - ٣
  بررسي وضعيت تهويه در آرايشگاه هاي زنانه شهرستان گناباد- ٤
اثر محافظتي عصاره ي هيدروالكلي گياه مرزنجوش بر آسيب هاي بافت شناسي و استرس اكسيداتيوناشي از تورشن/دتئرشن در - ٥

    تخمدان موش صحرايي بالغ
  

 :  مصوبات
طرح  و با نام خدا آغاز٢٧/٩/١٣٩٦مورخ  ١٣٩٦جلسه شوراي پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي در سال   دوازدهمين

 ذيل مطرح و اتخاذ تصميم شد:هاي تحقيقاتي 

تاثير پماد خرفه بر درد ناشي از كانوالسيون وريدي در بيماران «/ك.ت.د) با عنوان ٣٨/٩٦پژوهشي شماره (  طرح  -١
استاد  -استاد راهنما :مهدي بصيري مقدم - مجري طرح :امير رضا نصيرزاده، حميد دهقان حقيقي -» همودياليز

ذيل   و بررسي گرديد و مشروط بر اصالح موارد ارائه از توضيحات آقاي نصيرزاده دكتركوكب بصيري مقدم،پس مشاور:
    تصويب شد.

  رفرنس نويسي اصالح شود.-١
  جدول متغيرها اصالح شود.- ٢
  جدول گانت اصالح شود.- ٣
  مروربرمتون اصالح شود.- ٤



 

  
  

  اصالحات مورد تاييد است.  پس از انجام 
، » تاثير اثر تربانتين بر زمان انعقاد، خونريزي و بهبود زخم در رت « عنوان /ك.ت) با ٣٩/٩٦پژوهشي شماره ( طرح - ٢

استاد مشاور: مهدي  - استاد راهنما :معصومه اميري دلويي  -(مجريان طرح:زهرا عطاردي،امير حسين لطفي، سجاد عابدي 
   تصويب شد .ذيل   دو بررسي گرديد و مشروط بر اصالح موار ارائه بصيري مقدم پس از توضيحات خانم عطاردي

  عنوان اصالح شود.-١
  روش كار اصالح شود.- ٢
  رفرنس نويسي اصالح شود.- ٣
  گردد. تعيين ماهيت، جنس و نژاد موش ها - ٤
  ريزش حجم نمونه مد نظر گرفته شود.- ٥
  مرور متون اصالح شود.- ٦
  جدول متغيرها اصالح شود.-٧
  گروه ها همسان شود.-٨
   مطالعات بر گذشته افزايش يابد.- ٩
  پس از انجام اصالحات مورد تاييد است. 

در سويه هاي اشريشيا كلي hlyوpap,paiشناسايي ژن هاي بيمارزاي « /ك.ت) با عنوان ٤٠/٩٦طرح پژوهشي شماره (- ٣
اهنما : دكتر جالل استاد ر -مجريان طرح:مهشاد حسين پور، ساجده آبيار، - » جدا شونده از فاضالب در شهر گناباد

   تصويب شد .ارائه و بررسي گرديد و مشروط بر اصالح موارد ذيل   پس از توضيحات خانم حسين پور مردانه
  تعريف واژگان اصالح شود.-١

  جدول متغيرها اصالح شود.- ٢
  بيان مسئله اصالح شود.- ٣
  عنوان اصالح شود. - ٤

  پس از انجام اصالحات مورد تاييد است.
بررسي رفتار جستجوي اطالعات سالمت در بين دانشجويان دانشگاه «/ك.ت) با عنوان ٤١/٩٦شماره ( طرح پژوهشي- ٤

استاد  - استاد راهنما : مهندس ميثم داستاني -مجريان طرح:،ميالد مختارزاده، امير رضا نصيرزاده -» علوم پزشكي گناباد
رائه و بررسي گرديد و مشروط بر اصالح موارد ذيل ا پس از توضيحات آقاي مختارزاده مشاور: آقاي علي دلشاد نوقابي

   تصويب شد .
  رفرنس نويسي اصالح شود.-١

  جدول متغيرها اصالح شود.- ٢



 

  
  

  تابزار پژوهش معرفي شود.- ٣
  جدول گانت اصالح شود.- ٤
  عنوان اصالح شود.- ٥
  همسان سازي گروه ها و طبقه ها انجام شود.- ٦
   پرسشنامه پيوست گردد.-٧

  صالحات مورد تاييد است.پس از انجام ا
بررسي شيوع افسردگي دوران پري ناتال و عوامل موثر برآن در پايگاه «/ك.ت) با عنوان ٤٢/٩٦طرح پژوهشي شماره (- ٥

استاد راهنما :  - ، (مجريان طرح:ساجده بيك زاده، فاطمه السادات موسوي» ١٣٩٦هاي سالمت جامعه شهر گناباد در سال 
ر:مريم صابري، راضيه جعفري زاده پس از توضيحات خانم بيك زاده ارائه و بررسي گرديد و استاد مشاو - صديقه نيازي

   تصويب شد .مشروط بر اصالح موارد ذيل 
  رفرنس نويسي اصالح شود.-١

    غلط هاي نگارشي اصالح شود.- ٢
  عنوان اصالح شود.- ٣
  مرور بر متون تكميل شود.- ٤
  بيان مسئله اصالح شود.- ٥
  ود.اهداف اصالح ش- ٦
   جداول اصالح شود.-٧
  پس از انجام اصالحات مورد تاييد است.  

  
 اعضاء حاضر در جلسه : 

  دكتر جالل مردانه آقاي
  خانم سمانه نجفي سركار
  نصيرزاده آقاي

 اسامي غائبين جلسه :
 

 اسامي ميهمانان جلسه :
  

   

  علی دلشاد 
  سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی   

 

 


