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 :  مصوبات

/  70ي پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده پيراپزشكي در تاريخ جلسه شورا

با نام و ياد خدا برگزار گرديد.   و در سالن دكتر قريب 00:77، ساعت 89/  07

 هاي تحقيقاتي ذيل مطرح و اتخاذ تصميم شد:سپس طرح
طرح تحقيقاتي با عنوان : بررسي هموگلوبين و هماتوكريت در  پروپوزال اول:

تا  0980اران آلوده به ژيارديا در آزمايشگاه جهاد دانشگاهي گناباد از سال بيم

0989. 

 مجريان طرح: خانم زهرا مرادي و محبوبه حسيني

 استاد راهنما: سركار خانم دكتر ميترا صالحي

 استاد مشاور: جناب آقاي ايمان بلوچي

راين پروپوزال اصالحات الزم: پروپوزال اشكاالت زيادي دارد )حتي عنوان(. بناب

 تصويب نشد.

طرح تحقيقاتي با عنوان " شناسايي و بررسي الگوي مقاومت آنتي پروپوزال دوم: 

هاي استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم به متي سيلين جدا شده از لبنيات بيوتيكي سويه

 " 0989هاي لبني شهر گناباد در سال و فراورده

 نژادمجريان طرح: خانم محدثه جهاني و اكرم حسن 

 استاد راهنما: جناب آقاي دكتر عليرضا محمدزاده

 اساتيد مشاور: جناب آقاي دكتر جالل مردانه و جناب آقاي دكتر جعفر حاجوي

 پروپوزال تصويب شد به شرط اصالح موارد ذيل:

 : بنويسيد موردي ندارد.00( سوال 9در مالحضات اخالقي )صفهه  .0

ي و اينكه اگر بدون محدوديت زماني هاي انگليسدر مروري بر متون: كليدواژه  .0

 بوده يا با محدوديت زماني ذكر گردد.

 در اهداف: هدف با عنوان بايد متفاوت باشد )تعيين الگوي مقاومت ...( .9

 شوددر روش اجرا: لبنيات از كجا تهيه مي .4

 هاي لبني حذف شوددر جدول متغيرات: فراورده .5

 نوع طرح: كاربردي است .6

 در آخر مروري بر متون: نتيجه گيري شود .0

 جداول تكميل گردد. .9

هفته ورزش ايروبيك بر شاخص  4طرح تحقيقاتي با عنوان " تاثير  پروپوزال سوم:

مقاومت به انسولين در خون و ميزان توليد انسولين بر روي دانشجويان دختر داراي 

  اضافه وزن دانشگاه علوم پزشكي گناباد"

 محبوبه حسيني و اكرم رحماني مجريان طرح: خانم

 استاد راهنما: جناب آقاي دكتر سيد حسين ابطحي



  

  

 

 

 

 

 

 پروپوزال تصويب شد به شرط اصالح موارد ذيل:

 اصالح شود 00در وضعيت اخالقي: سوال  .0

 كند(ها: خالصه و كامل ذكر گردد )جمله اول كفايت ميدر تعريف واژه .0

 نوع طرح: كاربردي .9

Dat، هامروري بر متون: كليدواژه .4 a base  ها را بايد مشخص كرد. روش كار و جمع

 بندي بايد نوشته شود.

 اهداف را بايد به صورت فرضيه نوشت .5

 هدف كاربردي بايد به صورت جمله كامل باشد .6

 -ها را بايد عوض كرد )گروه تجربياي است، گروهمطاله چون بصورت مداخله .0

 گروه كنترل(

 از فرمول حجم نمونه استفاده شود .9

 ها كاملتر گردده و تحليل دادهتجزي .8

جداول: متغيرايروبيك مستقل و و متغير مقاومت به انسولين و انسولين  .07

 وابسته است.

 تعريف نظري ايروبيك را بايد رفرنس بدهند .00

 از واژه مفپقاومت به انسولين استفاده شود GTTدر جدول به جاي  .00

 است.مدت اجراي طرح در دو قسمت پروپوزال متفاوت درج گرديده  .09

 در قسمت استاد راهنما، دكتر متقي اضافه شود .04

 جداول مالي اضافه شود .05

 خط نگارش يكپارچه گردد. .06

 

 اعضاء حاضر در جلسه : 

 جناب آقاي دكتر جعفر حاجوي

 سركار خانم دكتر كوكب بصيري مقدم

 جناب آقاي دكتر عليرضا محمدزاده

 جناب آقاي دكتر محمد كشتكار

 سركار خانم شيرين روحاني

 سامي غائبين جلسه :ا

 جناب آقاي سجاد رضايي

 اسامي ميهمانان جلسه :

 

  

 جعفر حاجوي 

 سرپرست كميته تحقيقات دانشكده پيراپزشكي  

 

 


