
 

  
  

  صورتجلسه

  عنوان جلسه
  

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

  برگزاری تاريخ  شوراي پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي 

    

  - ١٣٩٦/  ١٢/  ٠٨  

 ١٢:  ٠٠  ساعت شروع
 -   

  
  

  
   -  ١٤:  ٠٠  ساعت خاتمه  

  صورتجلسهشماره 
    ٩٦/ص/٥٥١٥

 ه : دستور جلس
  

 :  جلسه قبلمصوبات صورتگزارش 
 برگزار شد و طرح هاي زير مطرح شد: ٢/١٢/٩٦مورخ ١٣٩٦جلسه شوراي پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي در سال   هيجدهمين

  ٩٧بررسي كيفيت هواي داخلي در بخش هاي مختلف بيمارستان عالمه بهلول گنابادي در - ١
  )WQIق شهري قاينات با استفاده از شاخص كيفيت آب (ارزيابي كيفيت آبهاي زيرزميني مناط- ٢
بررسي آگاهي و عملكرد پرسنل و دانشجويان هوشبر نسبت به عوارض زنجبيل خوراكي در جراحي و بيهوشي در بيمارستان بهلول - ٣

   ١٣٩٦گناباد سال
  

 :  مصوبات
طرح هاي   و با نام خدا آغاز   ٨٠/١٢/٩٦مورخ  ١٣٩٦نوزدهمين جلسه شوراي پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي در سال 

 تحقيقاتي ذيل مطرح و اتخاذ تصميم شد:

بررسي عالئم سندرم ساختمان بيمار در دانش آموزان و ارتباط آن با «/ك.ت) با عنوان ٦١/٩٦پژوهشي شماره (  طرح  -١
استاد راهنما: دكتر احمد   - الريآرزو فيضي مقدم،زهرا آق مجري طرح:،(»غلظت دي اكسيد كربن در مدارس دخترانه شهر گناباد

مشروط بر اصالح   پس از توضيحات خانم فيضي ارائه شد، استاد مشاور: مهندس مهدي قاسمي،دكتر مجتبي افشار نيا -  زارعي
    تصويب شد.ذيل  موارد

  عنوان اصالح شود.-١
  اصالحات نگارشي انجام شود. - ٢
  روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه انجام شود. - ٣
  پرسشنامه اصالح شود.- ٤
  جدول متغيرها اصالح شود.- ٥
  روش تجزيه و تحليل داده ها انجام گيرد.- ٦
  نحوه توصيف و تحليل درج شود.-٧



 

  
  

    رفرنس نويسي اصالح شود.-٨
  اصالحات مورد تاييد است.  پس از انجام 

ق هاي خوابگاه هاي دخترانه بررسي تراكم بيوآئروسل ها در اتا«/ك.ت) با عنوان ٦٢/٩٦پژوهشي شماره ( طرح - ٢
پس از   استاد راهنما: مهندس مهدي قاسمي  -محدثه عيدي گبرآباد، اسماء صادق راد مجريان طرح:، (»٩٧دانشگاه علوم پزشكي بهار

   تصويب شد .ذيل  شد، مشروط بر اصالحات موارد  ارائه عيدي توضيحات خانم
  عنوان اصالح شود. -١

  ه انجام شود.اصالحات نگارشي و بيان مسئل- ٢
  فونت ها اصالح گردد.- ٣
  فرضيات و سواالت اصالح گردد.- ٤
  معيارهاي ورود و خروج اصالح شود.- ٥
  ابزار گردآوري اطالعات اصالح شود.- ٦
  حجم نمونه اصالح شود. -٧
  روش هاي تجزيه و تحليل داده ها انجام شود.-٨
  جدول متغيرها اصالح شود.- ٩
   رفرنس نويسي اصالح شود.- ١٠

  پس از انجام اصالحات مورد تاييد است.  
بررسي تاثير آموزش چهره به چهره بر ميزان اضطراب همراهيان «ك.ت)باعنوان :  ٩٦/٦٣طرح تحقيقاتي با كد(- ٣ 

استاد راهنما:  -، مجريان: اميررضا نصيرزاده »بيماران بستري در بخش بيمارستان آموزشي عالمه بهلول گنابادي
استاد مشاور: دكتر مهدي بصيري مقدم پس از توضيحات آقاينصيرزاده ارائه و بررسي  -    دختيدكترطاهره بلوچي بي

  تصويب شد. گرديد و مشروط به اصالحات زير
  رفرنس ها اصالح شود.-١

  اهداف اصالح شود.- ٢
  فرضيه و سواالت نوشته شود.- ٣

  پس از انجام اصالحات مورد تاييد است.
بررسي وضعيت نگرش دانشجويان رشته مهندسي بهداشت محيط دانشگاه «عنوان: ) و٩٦/٦٤طرح تحقيقاتي با كد(- ٤

، مجريان طرح:اميررضا ساده مقدم »٩٧-٩٦علوم پزشكي گنابادنسبت به رشته تحصيلي و آينده شغلي در سال تحصيلي 
نام مظلوم پس از استاد مشاور:سيد به -استاد راهنما:منصوره فرهنگ  -فدافن، سجاد عابدي، سعيد نقي زاده بجستاني

  تصويب شد.توضيحات آقاي ساده مقدم ارائه و بررسي گرديد و مشروط به اصالحات زير 



 

  
  

  عنوان اصالح شود.-١
  پس از انجام اصالحات مورد تاييد است.

و هورمون استروژن با بيماري مولتيپل Dارتباط سطح سرمي ويتامين «) وعنوان: ٩٦/٦٥طرح تحقيقاتي با كد( -٥
استاد راهنما:دكتركوكب بصيري  - ، مجريان طرح:سجاد رضايي، زهرا قره داشي، فاطمه خسروي»ر زناناسكلروزيس د

استاد مشاور: دكترمهدي بصيري مقدم پس از توضيحات آقاي ساده مقدم ارائه و بررسي گرديد و مشروط به  -مقدم 
  تصويب شد.اصالحات زير 

  جدول متغيرها اصالح شود.- ١
  اهداف اصالح شود.- ٢
  رفرنس نويسي اصالح شود.- ٣
  حجم نمونه تصحيح شود.- ٤
  پس از انجام اصالحات مورد تاييد است.  

  
 اعضاء حاضر در جلسه : 

  علي دلشاد نوقابي  آقاي
  دكتر جالل مردانه آقاي

  آقاي مهندس قاسمي 
  آقاي مهندس نظامي 

  مختارزاده آقاي

 اسامي غائبين جلسه :
 

 اسامي ميهمانان جلسه :
اي مهندس آق جناب
  امكاني
  خانم نجفي سركار

   

  علی دلشاد 
  سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی   

 

 


