
 

  
  

  صورتجلسه

  عنوان جلسه
  

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

  برگزاری تاريخ  شوراي پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي 

    

  - ١٣٩٦/  ١٢/  ١٥  

 ١٢:  ٠٠  ساعت شروع
 -   

  
  

  
   -  ١٤:  ٣٨  ساعت خاتمه  

  صورتجلسهشماره 
    ٩٧/ص/٥٦١٦

 ه : دستور جلس
  

 :  جلسه قبلمصوبات صورتگزارش 
برگزار شدو طرح هاي زير تصويب  ٨/١٢/٩٦مورخ  ١٣٩٦نوزدهمين جلسه شوراي پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي در سال 

 گرديد:
  ادبررسي عالئم سندرم ساختمان بيمار در دانش آموزان و ارتباط آن با غلظت دي اكسيد كربن در دانشگاه علوم پزشكي گناب- ١
  ٩٧بررسي تراكم بيو آئروسل ها در اتاق هاي خوابگاه هاي دخترانه دانشگاه علوم پزشكي بهار - ٢
بررسي تاثير آموزش چهره به چهره بر ميزان اضطراب همراهان بيماران بستري در بخش بيمارستان آموزشي عالمه بهلول - ٣

  گنابادي
ط دانشگاه علوم پزشكي گناباد نسبت به رشته تحصيلي و آينده بررسي وضعيت نگرش دانشجويان رشته مهندسي بهداشت محي- ٤

  ٩٧- ٩٦شغلي در سال تحصيلي 
   و هورمون استروژن با بيماري مولتيپل اسكلروزيس در زنانDا رتباط سطح سرمي ويتامين - ٥
  

 :  مصوبات
طرح هاي   و خدا آغاز با نام ١٥/١٢/٩٦مورخ  ١٣٩٦بيستمين جلسه شوراي پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي در سال 

 تحقيقاتي ذيل مطرح و اتخاذ تصميم شد:

بررسي آگاهي و عملكرد مادران در مورد تغذيه تكميلي كودكان زير «/ك.ت) با عنوان ٦٦/٩٦پژوهشي شماره (  طرح  -١
تاد مشاور:دكتر اس -  استاد راهنما: علي دلشاد نوقابي  - زهرا مسافرتي مجري طرح:  -» ١٣٩٧دو سال شهر تربت حيدريه در سال 

    تصويب شد.ذيل   ارائه شد، مشروط بر اصالح موارد مسافرتيپس از توضيحات خانم  محمد مطلبي
  بيان مسئله اصالح گردد. -١

   نحوه اختصاص داده ها از مراكز مشخص شود- ٢
  اصالحات مورد تاييد است.  پس از انجام 

استامول، كتامين يا هر دو در پيشگيري از درد بعد از عمل مقايسه پار«/ك.ت) با عنوان ٦٧/٩٦پژوهشي شماره (  طرح - ٢
استاد مشاور: عليرضا طاليي،  - استاد راهنما: دكتر سيد حسين صاحبان ملكي -  مريم خليل نژاد، پريسا طاليي مجري طرح:  -» تانسيلكتومي



 

  
  

   تصويب شد .ل ذي ارائه شد، مشروط بر اصالحات موارد مجليپس از توضيحات خانم دكتركوكب بصيري مقدم 
  رفرنس نويسي اصالح گردد. -١

  تعريف عملياتي اصالح شود. - ٢
  مرور بر متون اصالح شود.- ٣
  نحوه كنترل متغيرات مداخله گر ذكر شود.- ٤
  معيار هاي ورود اصالح شود. - ٥
   نحوه نمونه گيري ذكر شود.- ٦
  پس از انجام اصالحات مورد تاييد است.  
بررسي بيوآئروسل باكتريايي و قارچي در هواي بخش هاي مختلف «ك.ت)باعنوان :  ٩٦/٦٨طرح تحقيقاتي با كد(- ٣ 

استاد مشاور: - استاد راهنما: مهندس مهدي قاسمي - مجريان: فاطمه زرنگار - » ١٣٩٧بيمارستان عالمه بهلول در سال 
 زرنگار ارائه و بررسي گرديد و مشروط به اصالحات زيردكترجالل مردانه پس از توضيحات خانم- دكترعليرضا محمدزاده

  تصويب شد.
  رفرنس ها اصالح شود.-١

  اهداف اصالح شود.- ٢
  فرضيه و سواالت نوشته شود.- ٣
  چك ليست پيوست گردد.- ٤
   حجم نمونه اصالح گردد.- ٥

  پس از انجام اصالحات مورد تاييد است.
ررسي كيفيت فيزيكي و شيميايي منابع آب آشاميدني روستاهاي ب«ك.ت)باعنوان :  ٩٦/٦٩طرح تحقيقاتي با كد(  -٤

استاد راهنما: مهندس مهدي قاسمي - مجريان: نسرين سلطاني، الهام عجم،اكرم قلي نژاد - » ٩٧شهرستان گناباد زمستان 
  تصويب شد. سلطاني ارائه و بررسي گرديد و مشروط به اصالحات زير  پس از توضيحات خانم - 
  صالح شود.رفرنس نويسي ا-١

  تعريف نظري و عملياتي اصالح شود.- ٢
  نمونه گيري اصالح شود.- ٣
  روش كار و اهداف اصالح شود.- ٤
  پس از انجام اصالحات مورد تاييد است. 
بررسي كيفيت فيزيكي و شيميايي منابع آب آشاميدني در روستاهاي «ك.ت)باعنوان :  ٩٦/٧٠طرح تحقيقاتي با كد(-٥ 

استاد راهنما: مهندس مهدي قاسمي - جريان: نسارا ابراهيمي، مريم محمودي، ابوالفضل نخعيم -» ٩٧شهرستان فردوس



 

  
  

  تصويب شد. پس از توضيحات خانم سلطاني ارائه و بررسي گرديد و مشروط به اصالحات زير - 
  رفرنس نويسي اصالح شود.-١

  تعريف نظري و عملياتي اصالح شود.- ٢
  نمونه گيري اصالح شود.- ٣
  اهداف اصالح شود. روش كار و- ٤

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

  علي دلشاد نوقابي  آقاي
  مهندس حسين نظامي آقاي

  آقاي مهندس مجتبي امكاني 
  آقاي مهندس مهدي قاسمي 

  الهه بنفشه خانم
  ايمان قرباني مقدم آقاي

  

 اسامي غائبين جلسه :
 

 اسامي ميهمانان جلسه :
  جالل مردانه دكتر

  خانم نجفي سركار

   

  علی دلشاد 
  سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی   

 

 


