
 

 

 

 

 
 

 خانم دكتر صالحي سركار

 كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه سرپرست

با نام و ياد خدا  88:03ساع  03/2/8031جلسه شوراي پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده بهداشت در تاريخ  چهارمين

 آغاز و طرح هاي تحقيقاتي زير مطرح و اتخاذ تصميم گيري شد.

 اثير آموزش بر خستگي چشمي ناشي از پايانه هاي تصويري كاركنان بانك در شهر گناباد الف( طرح پژوهشي با عنوان ت
 اساتيد راهنما: مصطفي جعفري زاوه، راضيه جعفري زاده   مجريان طرح: سارا نورالهي 

 ل: پس از ارائه توضيحات توسط مجري طرح سارا نورالهي طرح تحقيقاتي ارائه و بررسي گرديد مشروط به اصالحات ذي

ضروورت اجراي طرح اصالح  -4نگارش اصالح گردد  -0بيان مسئله اصالح شود  -2مدت و محل اجراي طرح بيان گردد -8

هدف كلي طرح اصالح  -7جمع بندي در پايان مروري بر مطالعات درج گردد  -6بازه ي سرچ مطالعات اصالح گردد -5گردد 

هدف وضعيت سالمت چشم  -83وان انگليسي و فارسي اصالح گردد عن -3اهداف اختصاصي كامل و اصالح گردد  -1گردد 

حجم نمونه بر اساس مطالعات اصالح گردد  -82معيار ورود اصالح گردد)افراد با سابقه شغلي حداقل يكسال(  -88درج گردد 

محدوديت  -86اجراي طرح كامل گردد  جدول مدت -85جدول توخالي درج گردد  -84جدول متغير ها اصالح گردد  -80

 اجراي طرح بيان شود

 طرح پس از ارائه و انجام اصالحات تصويب گرديد.

 8931ب( طرح پژوهشي با عنوان بررسي ميزان خودكارامدي پژوهشي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گناباد در سال 
 راهنما و مشاور: ميثم داستاني استاد   مجريان طرح: اميررضا ساده مقدم فدافن، حجت لشكري 

پس از ارائه توضيحات توسط مجري طرح اميررضا ساده مقدم فدافن طرح تحقيقاتي ارائه و بررسي مشروط به اصالحات ذيل 

 گرديد:

جدول متغير ها  -4مروري لر مطالعات آخري حذف گردد  -0اهداف اختصاصي اصالح گردد  -2عنوان اصالح گردد -8

 رسي متون اصالح گردد)مطالعه اي كه پرسشنامه از آن استخراج گرديده بيان شود(بر-5اصالح گردد 

 طرح پس از ارائه و انجام اصالحات تصويب گرديد 

مجتبي امكاني، مهدي قاسمي، سعيد عرفانپور، ميالد مختارزاده، حجت لشكري، جواد جعفرزاده، داوران حاضر در جلسه: 

 دافناحسان رفتاري، اميررضا ساده مقدم ف

 مجتبي امكاني 

سرپرست كميته تحقيقات دانشكده  

 بهداشت

 


