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 خانم دكتر صالحي سرپرست محترم كميته تحقيقات دانشگاه 

 سالم و خسته نباشيد با

 به نام خدا

مورخ  89جلسه شواراي پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده پيراپزشكي در سال 

 با نام و ياد خدا آغاز شد . 89/11

 طرح هاي تحقيقاتي ذيل مطرح و تصميم اتخاذ شد كه :

ي با عنوان )ارتباط بين سفازولين و نوع بيهوشي با سطح سرمي استرس طرح پژوهش-1

 -استاد راهنما خانم دكتر كوكب بصيري مقدم-اكسيداتيو ها در بيماران تحت جراحي ارتوپدي (

استاد مشاور آقاي دكتر سيد حسين بطحي پس از توضيحات مجري آقاي اسماعيل تجري ارائه و 

 ذيل تصويب شد : بررسي گرديد و مشروط بر موارد

 .عنوان اصالح شود  .1

 .آنتي بيوتيك جزو عوامل مداخله گر آورده شود  .8

 .عنوان انگليسي اصالح شود   .3

 .در فرمت كميته تحقيقات دانشجويي آورده شود  .4

 .بيان مسئله  اصالح شود . 5

 اصالح شود. 11-5-1.رفرنس شماره 6

 .روش اجراي طرح كامل اصالح شود.7

 ادات نگارشي اصالح شود..اير8

 

. طرح پژوهشي با عنوان )بررسي تاثير فعاليت بدني بر عملكرد شغلي و خستگي و فرسودگي 8

  -استاد راهنما آقاي عليرضا طاليي -شغلي در كاركنان اتاق عمل بيمارستان بهلول شهر گناباد (

وضيحات مجري خانم استاد مشاور آقاي دكترمحمود رضا متقي، خانم نسيم خواجويان پس از ت

 زهرا اشكذري ارائه و بررسي گرديد و مشروط بر موارد ذيل تصويب شد 

 . تعريف واژگان خالصه و اصالح شود .1

 .در تعريف عملياتي بحث آمار مطرح نيست اصالح دو در بخش مربوط به خود آورده شود.8

ختلف پروپوزال يكسان سازي .جدول گانت اصالح شود ) مدت انجام طرح در بخش هاي م3

 شود.

 .مرور بر متون اصالح شود .4

 . اهداف كلي اصالح شود .5

 .شاخص هاي دموگرافيك جزو اهداف اختصاصي نيستند و بايد اصالخ شوند.6

 يك فرضيه بيشتر وجود ندارد–.فرضيات اصالح شود 7
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 ددرصد ريزش وجود دارد بايد محاسبه و نوشته شو81تا 5.در بحث آماري 9

 .نمونه گيري بايد طبقه اي تصادفي باشد .8

 .در جدول متغيير ها متغير اصلي وجود ندارد ) فعاليت بدني(11

 .عنوان اصالح شود.11

 .جدول اساتيد مشاور اصالح شود .18

 اصالح شود.11.رفرنس شماره 13

يف آورده در ابزار جمع آوري بايد پرسش نامه ها آورده شودبه جاي اين كه به غلط در تعار14

 شده است .

 .مرور بر متون اصالح شود 15

 .جداول هزينه ها اصالح شود  16

در اين جلسه خانم دكتر بصيري مقدم و آقاي دكتر محمد زاده و آقاي دكتر كشتكار از اساتيد و 

 هم چنين سجاد شيرين بنياد از گروه راديولوژي حضور داشتند .

 جلسه باذكر صلوات پايان يافت .

 

 

 

 

 


