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  برگزاری تاريخ  شوراي پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي 
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   -  ١٤:  ٠٠  ساعت خاتمه  

  صورتجلسهشماره 
    ٩٦/ص/٥٤١٣

 ه : دستور جلس
  مقرر گرديد براي طرح هاي پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي ناظر مشخص گردد.

 :  جلسه قبلمصوبات صورتگزارش 
 گزارش مصوبات صورت جلسه قبل:

برگزار شد وطرح هاي زير تصويب  ١١/١١/١٣٩٦مورخ  ١٣٩٦شانزدهمين جلسه شورا پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي درسال 
  شد:

    
  دزدايي دي اكسيد كلر وكلردرمقياس پايلوتمقايسه گن- ١
  بررسي ميزان سواد سالمت الكترونيك دربين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گناباد- ٢
    

  
 :  مصوبات

طرح هاي   و  با نام خدا آغاز   ١٥/١١/١٣٩٦مورخ  ١٣٩٦هفدهمين جلسه شوراي پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي در سال   
 تخاذ تصميم شد:تحقيقاتي ذيل مطرح و ا

بررسي ميزان اگاهي، نگرش و عملكرد مادران باردار در خصوص تست هاي « /ك.ت) با عنوان ٥٣/٩٦پژوهشي شماره (  طرح -١
_   استاد راهنما:دكتر رقيه رحماني  -مجري طرح: آسيه فكري -»  ١٣٩٧غربالگري و نقص لوله ي عصبي و برخي عوامل موثر بر آن در سال

  تصويب شد .و بررسي گرديد و مشروط بر اصالح موارد ذيل   ارائه   شمسيخانم   پس از توضيحات  يقه نيازياستاد مشاور: صد

  عنوان اصالح گردد. .١
  نوع نمونه مشخص گردد. .٢
  تعريف واژگان اصالح شود. .٣
  روش كار اصالح گردد. .٤

  پس از انجام اصالحات مورد تاييد است.  
تباط ادراك از پيري و سالمت عمومي سالمندان در شهر گناباد در سال ار/ك.ت) با عنوان(٥٤/٩٦پژوهشي شماره ( طرح - ٢



 

  
  

پس از  اساتيد مشاور: علي دلشاد نوقابي، حبيب شارعي نيا -استاد راهنما: دكتر ليال صادق مقدم -  مجريان طرح:مهديه شمسي ثاني- )١٣٩٧
   شد . تصويبذيل  و بررسي گرديد و مشروط بر اصالح موارد  ارائه شمسيتوضيحات خانم 

  فرضيات اصالح شود. .١
  اصالحات ويرايشي انجام شود. .٢
  عنوان فارسي و انگليسي اصالح شود. .٣
  رفرنس نويسي اصالح شود. .٤
  شماره هاي مرور بر متون حذف شود. .٥
  روش كار اصالح شود. .٦
  جدول متغيرها اصالح شود. .٧
  رفرنس نويسي اصالح شود. .٨

  پس از انجام اصالحات مورد تاييد است.
  ارتباط سواد سالمت با كانون كنترل سالمت در دانشجويان دانشگاه علوم«/ك.ت) با عنوان٥٥/٩٦طرح پژوهشي شماره ( -٣  

مجريان طرح:تهمينه رشادت حاجي آباد، سهيال رسولي حسين آباد، مهديه فرجي، - »پزشكي گنابادذ و كرمانشاه: يك مطالعه مقايسه اي
ارائه و بررسي گرديد و   پس از توضيحات خانم رشادت استاد مشاور:اكرم خوارزمي -ر مهدي مشكي استاد راهنما: دكت - فاطمه ميركي

  تصويب شد .مشروط بر اصالح موارد ذيل 

  عنوان انگليسي اصالح شود. .١
  از نظر ويرايشي اصالح شود. .٢
  مدت زمان طرح بيان شود. .٣
  اصالحات انگليسي زير نويس شود. .٤
  در مطالعات عدد نوشته نشود. .٥
  آخر نتيجه گيري شود.(آخر متون)در  .٦
  مطالعات ذكر شده خالصه شود. .٧
  اهداف اختصاصي اصالح شود. .٨
  روش نمونه گيري اصالح شود. .٩

  حجم نمونه اصالح شود. .١٠
  جدول متغيرها اصالح شود. .١١
  رفرنس نويسي اصالح شود. .١٢



 

  
  

  پس از انجام اصالحات مورد تاييد است.
سي تاثير بر آموزش و آگاهي رابطين مراكز سالمت جامعه نسبت به برر«/ك.ت) با عنوان٥٧/٩٦طرح پژوهشي شماره ( -٤

پس از  استاد راهنما: علي دلشاد نوقابي  - مجريان طرح:معصومه عشقي، فاطمه فدوي  - » ١٣٩٦تب مالت در شهر گناباد در سال 
  تصويب شد .توضيحات خانم عشقي ارائه و بررسي گرديد و مشروط بر اصالح موارد ذيل 

  اصالح شود.عنوان ا    .١
  اهداف و فرضيات اصالح شود. .٢
  نوع مطالعه اصالح شود. .٣
  معيار هاي ورود و خروج اصالح شود. .٤
  روش نمونه گيري اصالح شود. .٥

  پس از انجام اصالحات مورد تاييد است.
  
 اعضاء حاضر در جلسه : 

  علي دلشاد نوقابي  آقاي
  دكتر جالل مردانه آقاي

  آقاي مهندس مهدي قاسمي 
  نظامي مهندس آقاي

  خانم نجفي سركار
  خانم بنفشه سركار
  نداف خانم
  قرباني آقاي

 اسامي غائبين جلسه :
 

 اسامي ميهمانان جلسه :
  

   

  
    

 

 


