سركار خانم دكتر صالحي
مسئول محترم كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه
با سالم و خسته نباشيد

جلسه شواراي پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده پيراپزشكي در سال  89مورخ / 52
 8989 / 5با نام و ياد خدا آغاز شد .
ابتدا جناب آقاي دكتر حاجوي سرپرست كميته توضيحاتي كلي در خصوص برگزاري جلسات
ارائه كردند .
در طي اين جلسه آقاي سجاد رضايي ،همانطور كه از قبل و با مشورت اساتيد تعيين شده بود
،به عنوان دبير علمي معرفي گرديد.
در اين جلسه سركار خانم دكتر كوكب بصيري مقدم ،آقاي دكتر محمد زاده و آقاي دكتر كشتكار
از اساتيد و هم چنين سركار خانم شيرين روحاني و آقاي سجاد شيرين بنياد از به ترتيب از گروه
هاي علوم آزمايشگاهي و تكنولوژي پرتوشناسي حضور داشتند .
-8طرح پژوهشي با عنوان (فراواني و مدت دليريوم پس از اعمال جراحي و فاكتور هاي مرتبط
با آن در بيماران تحت بيهوشي بيمارستان عالمه بهلول گنابادي در سال -)8989استاد راهنما
دكتر بصيري ،دكتر باذلي ،سمانه نجفي -پس از توضيحات مجري آقاي عرفان پور شهري ارائه
و بررسي گرديد و مشروط بر موارد ذيل تصويب شد :
.8سن و جنس به عنوان عوامل مداخله گر اصالح شود .
.5از مرور بر مطالعات گذشته ي جديد تري استفاده شود .
.9حجم نمونه بررسي شود شايد اشتباهي رخ داده باشد .
.4پاراگراف اول بيان مسئله رفرنس بيشتري داده شود .
.2كليه اشكاالت نگارشي اصالح شود
 . 5طرح پژوهشي با عنوان (بررسي تاثير مصرف ترنجبين در مادر بر زردي فيزيولوژيك
نوزاد )-استاد راهنما دكتر بصيري ،دكتر محمد زاده  -پس از توضيحات مجري خانم زهرا
افشاري ارائه و بررسي گرديد و مشروط بر موارد ذيل تصويب شد :
.8در روش كار زمان دادن گياه به بچه آورده شود .
.5زردي فيزيزيولوژيك تعريف عملياتي آورده شود.
.9تمامي جداول بررسي و كامل شود .
.4در جدول متغيير هر دو نوع زايمان آورده شود .
.2در فرمت جديد پروپوزال وارد شود .
.6رفرنس ها بررسي و اصالح شود .
.6در اجراي طرح بيمار ها كنترل دقيق شوند .

.7اشكاالت نگارشي گرفته شود .
 . 9طرح پژوهشي با عنوان (بررسي خاصيت ضد ميكروبي عصاره هاي آبي و الكلي گياه كما
بر روي برخي باكتري هاي بيماري زا )-استاد راهنما دكتر عليرضا محمد زاده و استاد مشاور
دكتر مردانه  -پس از توضيحات مجري آقاي مهدي ملكي ،حسين جبار زارع ارائه و بررسي
گرديد و مشروط بر موارد ذيل تصويب شد :
.8در مورد ابزار گردآوري اطالعات توضيحات كامل آورده شود .
.5رفرنس ها بررسي شود .
.9تعريف واژگان بررسي شد .
.4اشكاالت نگارشي گرفته شود .
جلسه باذكر صلوات پايان يافت .

