
 

 

 

 خانم دكتر صالحي سركار

 كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه سرپرست

با نام و ياد خدا  81در ساعت  8/3/8338جلسه شوراي پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده بهداشت در تاريخ  پنجمين

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

  89ت نيترات و نيتريت در سبزيجات عرضه شده در شهر فردوس در پاييز و زمستان الف( طرح با عنوان بررسي غلظ
 مجريان طرح: فاطمه نصيري، فاطمه نقي زاده، محدثه زحمتكش عنبراني، منصوره يزدان پرست

 استاد راهنما: مهدي قاسمي 

 طرح تحقيقاتي ارائه و بررسي گرديد مشروط به اصالح موارد ذيل:

محل اجرا طرح اصالح  -4مدت اجرا ي طرح بيان گردد  -3جدول مشخصات تكميل گردد  -1صالح گردد عنوان انگليسي ا-8

اهداف طرح  -7رفرنس ها وارد نرم افزار اندنوت گردد  -6در مروري بر مطالعات فقط نام يك نويسنده ذكر گردد  -5شود 

در قسمت روش  -3طابق با اهداف اصالح گردد فرضيه ها م -8اصالح گردد)در هدف آخر نيترات و نيتريت اضافه گردد( 

متغير محل تامين  -88در جدول متغير ها به جاي ماه زمان نوشته شود   -81اجراي طرح توضيح آزمايشات درج گردد 

جدول توخالي و جدول  -84تجزيه و تحليل داده ها اصالح گردد  -83حجم نمونه با رفرنس ذكر شود  -81سبزيجات ذكر شود 

 دي درج گردد.زمان بن

  پس از ارائه و انجام اصالحات تصويب گرديد.

ب( طرح پژوهشي با عنوان بررسي شيوع آلزايمر در افراد مبتال به فشار خون باال در منطقه شرق و جنوب شرق ايران در 

  8989سال 
 مجريان طرح: رضا آخوندي، علي نسيمي      )مشترك با دانشگاه علوم پزشكي زابل(

 ما: علي عالمياستاد راهن

 طرح تحقيقاتي توسط رضا آخوندي ارائه و بررسي گرديد مشروط به اصالح موارد ذيل:

پرسشنامه  -4ابزار گردآوري ذكر گردد  -3اصالحات نگارشي انجام گردد  -1وارد كردن در قالب پروپوزال دانشجويي -8

مروري بر متون  -7بيان مسئله اصالح گردد  -6ود( اهداف اصالح گردد)به جاي بررسي كلمه ي تعيين ذكر ش -5تكميل گردد 

 معيار ورود و خروج اصالح گردد -8اصالح گردد 

 طرح پس از ارائه و انجام اصالحات تصويب گرديد.

ج( طرح پژوهشي با عنوان ارتباط بين استرس شغلي و خطاهاي انساني در كاركنان شركت چيني تقديس گناباد در سال 

8989 
 مجريان طرح: مهديه ميرزايي، مينا شارعي نيا

 استاد راهنما: مجتبي امكاني      استاد مشاور: مصطفي جعفري زاوه

 طرح تحقيقاتي توسط مهديه ميرزايي ارئه و بررسي گرديد مشروط به اصالح موارد ذيل:

متغير هاي  -3طرح ذكر گردد محل اجراي  -1متغير ها در اهداف بيان شود و فرضيات مطابق با اهداف بيان شود -8

 -6روش تجزيه و تحليل به قسمت پرسشنامه منتقل گردد)تكنيك شرپا(  -5حجم نمونه اصالح گردد  -4دموگرافيك معلوم شود 

 معيار ورود اصالح گردد -8جدول توخالي مناسب درج گردد  -7  بررسي متون اصالح گردد)ذكر جمع بندي و سرچ انگليسي(

 و انجام اصالحات تصويب گرديد.طرح پس از ارائه 

عضالني ناحيه مچ دست، گردن، كمر و شانه در استفاده كنندگان از -د( طرح پژوهشي با عنوان بررسي اختالالت اسكلتي

 وسايل هوشمند لمسي در دانشگاه علوم پزشكي گناباد
 نظامي استاد راهنما: مجتبي نخعي پور، حسين   مجريان: حميرا جاللي سنگاني، اكرم رضايي

 طرح تحقيقاتي ارائه و بررسي گرديد مشروط به اصالحات ذيل:

تعريف عملي و نظري اختالالط عضالني  -3به عنوان شيوع اضافه گردد  -1تعريف عملي وسايل هوشمند اصالح گردد -8

رفرنس  -7فرضيات اصالح گردد  -6مرووري بر مطالعات خالصه گردد  -5تاريخ اجراي طرح بيان گردد -4اصالح گردد 

روش نمونه گيري  -3در قسمت اهداف اختصاصي متغير ها ذكر و اصالح گردد -8پرسشنامه در مروري بر متون اضافه گردد 



 

 

 

 

 
 

روش اجراي طرح اصالح گردد  -81جامعه مورد مطالعه اصالح گردد -88معيار ورود اضافه شود  -81تصادفي ساده باشد 

 جدول تو خالي درج شود  -83

 ام اصالحات و تاييد اساتيد تصويب خواهد گرديدطرح پس از انج

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

 مجتبي امكاني 

سرپرست كميته تحقيقات دانشكده  

 بهداشت

 


