
 

 

 

 خانم دكترصالحي سركار
 محترم كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه مسئول

 سالم و خسته نباشيد با

 به نام خدا

 3/  5مورخ  89جلسه شواراي پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده پيراپزشكي در سال 

 با نام و ياد خدا آغاز شد . 8389/ 

 شد كه :طرح هاي تحقيقاتي ذيل مطرح و تصميم اتخاذ 

طرح پژوهشي با عنوان )مقايسه درد شانه راست در بيماران كوله سيستكتومي به روش -8

 -استاد راهنما خانم آقاي عليرضا طاليي-(co2الپاراسكوپي در استفاده يكباره و چند باره از فيلتر 

استاد مشاور خانم دكتر كوكب بصيري مقدم پس از توضيحات مجري خانم صادقي ارائه و 

 سي گرديد و مشروط بر موارد ذيل تصويب شد :برر

 .مدت اجراي طرح مشخص شود  .8

 .تعريف نظري و عملياتي مشخص شود  .2

 .سوال اصلي پژوهش وجود ندارد  .3

 .جدول هزينه ها كامل شود )براي اساتيد راهنما و مشاور و دانشجويان( .4

 جراي طرح بررسي شود. .رفرنس ها بررسي شود،فرضيه اصالح شود و هم چنين روش ا5

. طرح پژوهشي با عنوان )شناسايي استافيلو كوكوس اورئوس مقاوم به متي سيلين جدا شده از 2

استاد راهنما -(  8389دست و بيني پرسنل درماني بيمارستان عالمه بهلول گنابادي در سال 

ي خانم زحمت استاد مشاور آقاي دكتر مردانه پس از توضيحات مجر  -آقاي دكتر محمد زاده 

 كش  ارائه و بررسي گرديد و مشروط بر موارد ذيل تصويب شد :

 .در جدول متغير ها ،يك متغير جا افتاده است )مقاومت آنتي بيوتيكي،بهداشت دست(.8

 .رفرنس ها بازبيني شود .2

 به ترتيب ذكر نشده است  . 81و  89.رفرنس دهي شماره هاي 3

 .در جدول متغيير هر دو نوع زايمان آورده شود .4

 .چك ليست دقيق تر نوشته شود  .5

 .جداول بررسي شود  .6

در سويه هاي اشرشيا كالي   8،2،3. طرح پژوهشي با عنوان )شناسايي اينتگرون هاي كالس 3

استاد  -(8389جدا شده از بيماران مراجعه كننده به بيمارستان عالمه بهلول گنابادي در سال 

پس از  -استاد مشاور آقاي دكتر مردانه و آقاي دكتر ميينوئيان   -راهنما آقاي دكتر محمد زاده 

 توضيحات مجري خانم بيات  ارائه و بررسي گرديد و مشروط بر موارد ذيل تصويب شد :

.جامعه مورد مطالعه بررسي شود سويه هاي اشرشيا كالي جدا شده از بيماران مراجعه كننده 8



 

 

 

 

 
 

 با عفونت باكتريايي  .

 .عنوان اصالح شود و درنتيجه هدف كلي هم تغييركند   .2

 .رفرنس ها بررسي شود .3

 داخل پرانتز خالي است  . 1.صفحه 4

در اين جلسه آقاي دكتر محمد زاده و آقاي دكتر كشتكار از اساتيد و هم چنين سركار خانم شيرين 

 ر داشتند .روحاني از گروه هاي علوم آزمايشگاهي حضو

 جلسه باذكر صلوات پايان يافت .

 

 

 


