
 پژوهشی شورای جلسه دویست و سی و چهارمین

 سبزوار درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

کنفرانس  سالن محل در 21/21/2931 مورخ 21-21 ساعت در سبزوار پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی شورای جلسه

-خانم پشت چمن-خانم مهندس شریفی-)خانم داوری نیاپژوهشی شورای اعضای حضور با  ساعت 1 مدت به( پردیس)

 گردید. اتخاذ ذیل تصمیمات نظر تبادل و بحث از پس تشکیل و آقای دکتر تاج آبادی(-آقای مهندس خمیرچی

 عناوین:

و  FMEAشناسایی و ارزیابی و مقایسه ی فاکتورهای خطر در شرکت تولید الکتروموتور جمکو به روش های  -

 دانشجو در جلسه حاضر نشد.: ویلیام فاین

بررسی ارتباط بین مواجهه با آالینده های استنشاقی)فیوم جوشکاری(و ظرفیت عملکرد ریوی کارگران  -

 دانشجو در جلسه حاضر نشد. :کارخانه جمکو

سال و سایر عوامل مرتبط مراجعه کننده به  12ارتباط بین پوکی استخوان و مصرف نوشابه در زنان باالی  -

 تصویب نشد مقرر شد که عنوان اصالح شود :31درمانی سبزوار در سال -بهداشتیمراکز 

تصویب  :31بررسی وضعیت فرسودگی شغلی در تکنسین های فوریت پزشکی شهرستان سبزوار در سال  -

 شد

تصویب شد عنوان به بررسی میزان  :بررسی عوامل زیان آور شغلی در ناخن کاران شاغل در شهر سبزوار -

 عوامل زیان آور شغلی در ناخن کاران شاغل در شهر سبزوار تغییر یافتمواجهه با 

مقرر شد بعد از  :سال اخیر 22بررسی درمان پای دیابتی به وسیله طب سنتی و طب اسالمی در تهران طی  -

 اصالحات الزم دوباره دفاع شود

 پروپوزال ها:



 درمانی بهداشتی مراکز به کننده مراجعه باردار زنان در بارداری اضطراب بروز در مرتبط عوامل بررسی-1

 :1931 شهرسبزوارسال

 مقرر گردید:

عنوان به صورت بررسی میزان اضطراب بارداری و عوامل مرتبط در زنان باردار به مراکز بهداشتی درمانی شهر 

 اصالح شود. 1931سبزوار سال 

 عنوان التین بر اساس عنوان اصالح شود و در عنوان التین سال باید به میالدی نوشته شود.  

 هدف کلی بر اساس عنوان اصالح شود. 

در تعریف واژه ها رفرنس ندارد و منظور از فاکتور های مرتبط در چه زمینه ای است؟ و همچنین در تعرف عملی 

 هفته یا بیشتر توضیح داده شود.  6بارداری در مورد 

 هدف کلی متناسب با عنوان تغییر یابد. 

 در اهداف اختصاصی میزان سنجیده شود.

 فرضیات طبق هدف اصالح شود.  

 ربردی بیشتر توضیح داده شود. رفرنس حجم نمونه ذکر شود.اهداف کا

در روش اجرا مطالب پراکندگی دارد و معیار های ورود به مطالعه در قسمت معیار ها اورده شود و پرسشنامه  

 سنجش اضطراب است. 

 محدودیت ها اصالح شود. منابع ناقص و قدیمی است. 

 .جدول متغیر ها اصالح شود

 شهرستان منزل مقیم سالمندان و مادر خانه ، پدر سالمندان نگهداری مرکز سالمندان سالمت جامع ارزیابی -2



 :سبزوار

 مقرر گردید:

ر تغیی "ارزیابی جامع سالمت سالمندان مرکز نگهداری سالمندان پدر،مادر و مقیم منزل شهر سبزوار"عنوان به: 

 یابد و عنوان التین هم اصالح شود. 

 رح هر سه مورد ذکر شود.در قسمت محل اجرای ط

 روش نمونه گیری اصالح شود. 

 نوع طرح کاربردی است. 

 هدف کلی بر اساس عنوان اصالح شود. 

 در خالصه روش کار مشخص شود از سالمندان مقیم منزل چگونه نمونه گیری میشود. 

 کپی شده.  1931بیان مسئله به صورت کامل از مقاله سالمندان مادر در سال  

 واژه های کلیدی مرکز نگهداری سالمندان حذف شود سبزوار حذف شود و سالمند اضافه شود. در قسمت

 در تعریف واژه ها همه تعریف شوند.  

 در بررسی متون مطالعه سبزوار اضافه شود. 

 هدف کلی بر اساس عنوان اصالح شود. 

 دموگرافیک سالمندان اضافه شود.شود و تعیین مشخصات  31در اهداف اختصاصی کلمات اصالح شود و سال ها 

 معیار های ورود و خروج کامل شود. 

 در منابع از چند رفرنس جدید استفاده شود، 



 کپی شده.  1931همه ی رفرنس ها از مقاله سالمندان مادر در سال 

 .جدول متغیر ها اصالح شود

--------------------------------------------------------------------------- 

جلسه ای با حضور خانم دکتر قراط و خانم داوری نیا و خانم محمود ابادی و خانم کرمی در  39/32/1931در تاریخ 

جلسه ای با دانشجویان در و همچنین  ارتباط با قرار داد ها و نامه های اقساط طرح ها در دفتر معاونت تشکیل شد

 خصوص تعیین کمیته های مختلف مربوط به کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار شد.

----------------------------------------------------------------------------- 

 پژوهشی شورای جلسه دویست و سی و پنجمین

 سبزوار درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

کنفرانس  سالن محل در 23/21/2931 مورخ 21-21 ساعت در سبزوار پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی شورای جلسه

آقای دکتر تاج -خانم مهندس شریفی-)خانم داوری نیاپژوهشی شورای اعضای حضور با  ساعت 1 مدت به( پردیس)

 گردید. اتخاذ ذیل تصمیمات نظر تبادل و بحث از پس تشکیل و آبادی(

 :عناوین

طراحی سیستم تهویه موضعی جهت کنترل آالینده ها در آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت فرآورده های  -

 دانشجو در جلسه حاضر نشد. :نفتی سبزوار

 :بررسی میزان کاهندگی صدای وسایل حفاظت شنوایی در شرکت فرآورده های نفتی سبزوار -

 نشد.دانشجو در جلسه حاضر  



مقایسه میزان عود مجدد بیماری ناخنک چشم در دو روش ترمیم با فلپ و گرفت ملتحمه چشم در بیماران  -

مقرر شد بعد از اصالحات الزم  :32-39تحت عمل قرار گرفته در بیمارستان امام خمینی اسفراین در سال 

 دوباره دفاع شود

گیری طی دوران بارداری با خطر زایمان زودرس در بررسی ارتباط شاخص توده بدنی قبل از حاملگی و وزن  -

 .تصویب شد :31بیماران درمانگاه در سال 

 بیماران جراحی عمل از بعد هماچوری میزان و استفراغ تهوع، شدت بر نسدونال و پروپوفول تاثیر مقایسه -

 دوباره دفاع شود :کلیه سنگ به مبتال

 .شد تصویب:ارتوپدی جراحی اعمال از بعد بیماران لرز و درد شدت بر پتدین و مرفین فنتانیل، تاثیر مقایسه -

 پروپوزال ها:

بررسی اثر پروفیالکتیک لیدوکایین تزریقی برتغییرات همودینامیک بعد ازالرنگوسکوپی دربیماران مبتال به -2

 گردید:مقرر 2931هیپرتانسیون بستری دربخش جراحی زنان بیمارستان حضرت زهرا )س(شهرستان فریمان سال 

 .یابد تغییر 31 به 39 از سال عنوان قسمت در

 .است اختصاصی اهداف شده نوشته موارد شود نوشته کار روش باید کار روش خالصه قسمت در

 .شود نوشته عنوان طبق باید است ناقص کلمات لحاظ از اختصاصی اهداف

 .شود اصالح است غلط فرضیات

 .ندارد رفرنس نمونه حجم

 ،5 و 9 و 2 دقایق در چرا که شود باشد،توجیه دقیقه 5 تا 9 باید خون فشار گرفتن فاصله اجرا روش قسمت در

 .است خروج معیار جز اجرا روش اخر خط دو همچنین

 .شود کامل بیشتری دقت با و شود مشورت آمار متخصص با آماری های آزمون روایی و اعتبار قسمت در



 بود،چرا؟ شده نوشته %92 دیگر قسمتی در اما %12 شده گفته خروج و ورود معیار قسمت در

 .شود نوشته ونکوور باید شده نوشته هاروارد ها رفرنس

 .شود کامل آماری متخصص با مشورت با ها متغیر جدول

 .شود کامل اخالقی مالحظات جدول

 .شود نوشته تعهد

 

 شهیدان بیمارستان به کننده مراجعه باردار زنان در طبیعی زایمان از ترس میزان بر مذهبی مشاوره تأثیر بررسی-1

 :مبینی

 مقرر گردید:

 .است کاربردی طرح نوع

 .باشد عنوان با منطبق باید کلی هدف

 .ندارد هدف و است ناقص مسئله بیان

 .نشده تعرف زایمان و شود نوشته pubmed از مش بر منطبق ها واژه کلید

 .شود کامل ها واژه کاربردی تعرف و انگلیسی به ها واژه های قسمت

 .است خالصه خیلی متون بررسی

 .نیست کامل کلی هدف

 .شود نوشته ها متغیر اساس بر اختصاصی اهاف



 .باشد اهداف بر منطبق سواالت و فرضیات

 چیست،پرسشنامه کار ابزار میشود، برگزار کالس جلسه چند که شود داده توضیح است ناقص خیلی طرح اجرای روش

 .شود داده توضیح ها

 مذهبی اعتقاد داشتن و شده نوشته خروج در هم ورود در هم قبلی سزارین انجام عدم خروج و ورود معیار قسمت در

 !!!!میسنجید؟ چگونه را

 .شود کامل آماری متخصص مشورت با ها متغیر جدول

------------------------------------------------------------------------------ 

 پژوهشی شورای جلسه دویست و سی و ششمین

 سبزوار درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

کنفرانس  سالن محل در 29/21/2931 مورخ 21-21 ساعت در سبزوار پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی شورای جلسه

خانم -آقای دکتر تاج آبادی-خانم زارع-)خانم داوری نیاپژوهشی شورای اعضای حضور با  ساعت 1 مدت به( پردیس)

 گردید. اتخاذ ذیل تصمیمات نظر تبادل و بحث از پس تشکیل و خانم پشت چمن(-دکتر محمودی

 :عناوین

 عنوان خیلی کلی است، تغییر یابد.: بررسی مقایسه ی درمان پای دیابتی در طب سنتی و طب جدید -

تصویب  :کیفیت زندگی و رفتار های خود مراقبتی بیماران مبتال به نارسایی قلبیبررسی تاثیر مسیر بالینی بر  -

 شد.

بهمن  11تاثیر دگزامتازون با اسپری لیدوکائین بر درد،تهوع و استفراغ در عمل جراحی لوزه بیمارستان  -

 به علت تکراری بودن رد شد.: 31نیشابور سال 

 تصویب شد.: پا دیابت درانگشتان از حاصل نوروپاتی بر سوزنی طب درمانی اثرات بررسی -



بر درد حین تزریق وریدی پروپوفول در اعمال  %1مقایسه ی تاثیر ورزش ایزومتریک و لیدوکائین  -

 تصویب شد.:جراحی

سه در جلدانشجو : عضالنی پرسنل اتاق عمل اورژانس-بررسی تاثیر آموزش و بازآموزی بر اختالالت اسکلتی -

 .حاضر نشد

 

------------------------------------------------------------------------------ 

 پژوهشی شورای جلسه دویست و سی و هفتمین

 سبزوار درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

کنفرانس  سالن محل در 92/21/2931 مورخ 21-21 ساعت در سبزوار پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی شورای جلسه

خانم مهندس -آقای دکتر تاج آبادی -)خانم داوری نیاپژوهشی شورای اعضای حضور با  ساعت 1 مدت به( پردیس)

 گردید. اتخاذ ذیل تصمیمات نظر تبادل و بحث از پس تشکیل و شریفی (

 :عناوین

در بین پرسنل بیهوشی و سایر بررسی سطح اضطراب و ارتباط آن با میزان مصرف داروهای خواب آور  -

 عنوان اصالح شود.: کارکنان بیمارستان

 :بررسی اثر بخشی مربیان اوتیسم در افزایش تعامالت اجتماعی در افراد مبتال به اوتیسم با عملکرد باال -

 تصویب شد.

 د.شتصویب : بررسی میزان و علل پریشانی اخالقی در پرسنل اتاق عمل بیمارستان امام خمینی اسفراین -

تاثیر موسیقی درمانی بر میزان استفاده در مهارکننده های فیزیکی در بیماران بستری بخش مراقبت های  -

 : ویژه



بررسی تاثیر مشاوره تلفنی در هفته اول پس از زایمان بر میزان افسردگی پس از زایمان در شهر سبزوار  -

 به علت تکراری بودن رد شد.: 31سال 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

 پژوهشی شورای جلسه دویست و سی و هشتمین

 سبزوار درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

کنفرانس  سالن محل در 29/21/2931 مورخ 21-21 ساعت در سبزوار پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی شورای جلسه

 نظر تبادل و بحث از پس تشکیل و (-)خانم داوری نیاپژوهشی شورای اعضای حضور با  ساعت 1 مدت به( پردیس)

 گردید. اتخاذ ذیل تصمیمات

 تصویب شد. :آن با آمار ملیبررسی میزان شیوع سرطان در سبزوار و مقایسه ی  -

بررسی تاثیر دم نوش های گیاهی در درمان عفونت های پای دیابتی بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینیک  -

 دانشجو در جلسه حاضر نشد. :31طب سنتی تهران سال 

 :از محلول های آبی با استفاده از نانو ذرات اکسید گرافن orangeو اسید  blackبررسی کارایی حذف اسید  -

 تصویب شد.

 مراکز به کننده مراجعه بارداری دیابت به باردارمبتال زنان در آن با مرتبط عوامل و چاقی فراوانی بررسی -

 تصویب شد. :2931-سال در سبزوار شهرستان بهداشتی

 تصویب شد. :از تزریق عضالنی ناشیمقایسه ی تاثیر طب فشاری و ژل لیدوکائین بر درد  -

 

 به علت کمبود زمان بررسی نشد و به جلسه بعد موکول شد. 31221پروپوزال طرح 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

 



 پژوهشی شورای جلسه و نهمین دویست و سی

 سبزوار درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

جلسات  سالن محل در 21/21/2931 مورخ 21-21 ساعت در سبزوار پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی شورای جلسه

EDC (پردیس )آقای مهندس -خانم مهندس شریفی-نیا)خانم داوری پژوهشی شورای اعضای حضور با  ساعت 1 مدت به

)عدم برگذاری جلسه به علت کافی نبودن تعداد گردید. اتخاذ ذیل تصمیمات نظر تبادل و بحث از پس تشکیل و خمیرچی(

 (ارسال کردند 1و 1و  2و ارسال عناوین از طریق ایمیل برای داوران که نظر خود را برای عناوین  داوران

 :انگیزشی بر درد شانه ی بعد از جراحی کوله سیستکتمی به روش الپاراسکوپیبررسی تاثیر اسپیرومتری  -

 تصویب شد.

 :بررسی تاثیر حضور والدین بر شدت اضطراب کودکان قبل از القای بیهوشی در جراحی برادشتن لوزه -

اضر حدانشجو در جلسه  :بررسی تاثیر وکیوم تراپی با اکسیژن اشباع بر روند ترمیم زخم بیماران دیابتی -

 نشد.

 رد عنوان. :بررسی تاثیر اعتماد به نفس و خود شیفتگی بر پذیرش عمل جراحی زیبایی -

بررسی و مقایسه ی دو روش پانسمان)پانسمان استریل با نرمال سلین و سرم رینگر(بر میزان بهبودی زخم  -

 دانشجو در جلسه حاضر نشد. :بیماران بستری در بخش جراحی بیمارستان شهید بهشتی

 

 

 

 

 

 

 داوران مورد بررسی قرار نگرفت. تعداد کافی به علت عدم حضور 31221و  39113پروپوزال های 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

 

 پژوهشی شورای جلسه دویست و چهلمین

 سبزوار درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

برای  92/21/2931در تاریخ پروپوزال  7دویست و چهلمین جلسه به علت برخورد به تعطیالت برگذار نشد و تعداد 

 داوری به داوران ایمیل شد و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

 پروپوزال ها:

 :اسپری لیدوکائین و طب فشاری بر شدت درد ناشی از تزریق عضالنی مقایسه تاثیر -2

 .تایپ شده است 0بوده که  04حجم نمونه احتماال          

 .جدول متغیرها اصالح شود         

 

 داشتیمراکز به به کننده مراجعه بارداری دیابت به باردارمبتال زنان در آن با مرتبط عوامل و چاقی فراوانی بررسی -1

 :2931 -سال در سبزوار شهرستان

 فرضیات: بصورت ارتباط وجود دارد نوشته شود. 

 های دموگرافیگ و زمینه ای با چاقی........ : به دو فرضیه تبدیل شود.بین ویژگی

 بین چاقی و مبتالیان به ........: معنی ندارد. بین چاقی و ابتال به ..... نوشته شود.

 آزمون ها ذکر شود.روش تجزیه و تحلیل: نوع 

ناقص است. در کل رفرنس ها استحکام  ندارد. با متون و مقاالت مجله های معتبر تقویت  11،  11،  8رفرنس های 
 شود.

 جدول متغیرها نیاز به بازبینی دارد. 

 ار چاقی شیوع کنید یا تععیین باردار خانمهای تمام در در دیابت و چاقی شیوع میخواهید کنید مشخص
 دیابتی؟؟؟؟ های نمخا در

 ندارد. مطابقت عنوان با هدف

 ....بارداری دیابت بروز یا بشه بررسی باید چاقی شیوع

 موجود بیان گردد. پژوهش و تناقضات این انجام بشود فواید اصالح باید نیز مساله بیان



 اختصاصی اهداف از بعضی به میتوانید چطور هستند دیابت به مبتال افراد فقط مطالعه مورد جمعیت اگر

 کنید؟ پیدا دست هستند خانمها تمام بررسی مستلزم که

 کننده؟ مراجعه افراد همه یا هستن دیابتی بارداری های خانم مطالعه مورد جمعیت

 نشده است. ای اشاره هیچ دیابتی هایی خانم در روش اجری طرح به

 

 

 :تیروئیدکتومی جراحی در عمل حین در همودینامیک باتغییرات تیروئیدی های هورمون سرمی سطح ارتباط -9

بیان مساله نیاز به بازنگری دارد چرا که نظم و ترتیب ندارد. هدف باید در انتهای بیان مساله اورده شود نه 1-

در روش کار به نحوه نمونه گیری و ابزار جمع اوری  -2ابتدا جمله بندی هم در مواردی نادرست می باشد. 

جدول متغیر ها نیاز به بازنگری دارد مثال جنس کیفی است  -1خروج اشاره نشده است. اطالعات و معیار ورود 

بهتر است کلمه تعیین در ابتدای هدف کلی اورده -0نه کمی. یا اینکه جنس و سن متغیر زمینه ای می باشند 

بیان مسئله اصالح ترتیب رفرنس ها در کل پروپوزال و -6تعریف عملی واژه ها به طور کامل نوشته شود.  -5شود 

 چرا بیماران یوتیروئید انتخاب شده است؟-7گردد. 

 

 اعمال جهت بیهوشی تحت کودکان ریکاوری در و بروزآژیتاسیون درمیزان سووفلوران با ایزوفلوران مقایسه -1

 :اورولوژی

 عنوان: مقایسه آثر...... (1

 ؛واو؛  قبل از ؛ در ریکاوری؛ حذف شود.

 حوزه بررسی: طرح (2

 عنوان باشد.هدف: طبق  (1

خالصه روش کار: دو گروه آرام و کمی آرام بر چه معیار و اساسی انتخاب می شوند و در ادامه به چه  (0

 کار می آیند. آیا گروه سومی بعنوان شاهد نیاز نیست؟

 اهداف اختصاصی: به بازبینی نیاز دارد. تعییین اثر ایزو ........ / تعیین اثر سووفلوران......./ مقایسه ایزو (5

 و سوو..../ مقایسه در خصوص سایر متغیرها

 اهداف کاربردی: اصالح شود. (6

 فرضیات و سواالت: طبق اهداف اصالح شود. (7

 اعتبار و روایی: اصالح گردد. (8

 معیار خروج: ایجاد توقف قلبی و عروقی؟؟؟؟!!!! (9

 زوجی به چه منظور؟ اگر سه گروه شود آزمون ها تغییر می کند. Tروش تجزیه و تحلیل:  (14

 مالحظات اخالقی: کامل گردد. (11

 بیان شود. توضیح مختصر از فواید اجرای پژوهش و تناقضات موجوددر بیان مسئله  (12

 در پاورقی یا داخل پرانتز به طور کامل ثبت شود LMAاختصارات مانند  (11

 در مورد پرسشنامه شدت آژیتاسیون نوضیح کامل داده شود.  (10

 شود. پژوهشگر ساخت یعنی چه؟ توضیح داده شود. روایی و پایایی ابزارها بصورت کامل نوشته (15

 در جدول متغیرها سن متغیر زمینه ای می باشد.  (16

 



 دولتی انهایبیمارست در کارکنان سایر به نسبت بیهوشی پرسنل در پنهان و آشکار اضطراب میزان ای مقایسه بررسی -5

 :مشهد

 .شود اصالح طرح نوع و اجرا محل -

 .شود آورده مشاور و راهنما استاد اسامي -

 .شود آورده ها واژه کلید انگلیسي -

 .شود گذاشته رفرنس پرستار نظري تعريف براي و شود آورده ها کلیدواژ عملي تعريف -

 .شود آورده نمونه حجم تعداد -

 شود؟ مي گیري نمونه دقیقا هايي بخش چه بود؟ خواهد مشهد هاي بیمارستان تمام از ها نمونه -

 .شود آورده پايايي و روايي تعیین قسمت به طرح اجراي قسمت از ابزار پايايي و روايي -

 .شود بازنگري متغیر مقیاس و نوع نقش، خصوصا متغیرها جدول -

 .گردد تکمیل ها هزينه جدول -

 

 

 :پروپوفول وریدی تزریق حین درد کاهش بر %1 لیدوکایین و ایزومتریک ورزش تاثیر مقایسه -9

 .شود اورده جزیی و کلی اهداف ابتدای در تعیین کلمه است بهتر  -

 .گردد اصالح کاربردی هدف -

 .گردد اضافه اختصاصی اهداف -

 .شود مشخص عنوان در هدف جامعه -

 .گردد اصالح لطفا نفر 14 نمونه حجم فرمول در ولی است گردیده ذکر نفر 278 کار روش در نمونه حجم -

 .شود اصالح ها متغیر جدول -

 

 در رسبزوا شهرستان هوایی اورژانس و پزشکی های فوریت کارکنان در ذهنی کار بار و شغلی فرسودگی بررسی -1

 :2931 سال

 اصالح شود.  در هدف کلی مشهد هم ذکر شده!!

 انتخاب شود.  در روش نمونه گیری با توجه به روش کار نمونه گیری وجود ندارد!! فقط گزینه سایر موارد

 هدف کلی منطبق بر عنوان اصالح گردد.

 با ذکر هدف کلی تمام شود. انتهای بیان مساله

 قسیم شود.ت کلید واژه مناسبی نیست. بهتر است به دو کلید واژه مجزاتکنسین فوریت زمینی و هوایی 

 واژه های کلیدی انگلیسی نیز اصالح گردد.



 تعریف کاربردی کلیدواژه ها اصالح گردد.

 چرا اشاره ای به اورژانس هوایی نشده است؟؟در جمعیت مورد مطالعه 

 روایی و پایایی پرسشنامه ها تکمیل گردد از روش اجرای طرح حذف شود.

 روش تجزیه و تحلیل داده ها بطور کامل توضیح داده شود.

چون مقایسه ای صورت نگرفته در جدول متغیرها آورده شود. در جدول متغیرها  سایر متغیرها مثل فشار خون و ...

 پس مستقل و وابسته ای وجود ندارد.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 پژوهشی شورای جلسه دویست و چهل و یکمین

 سبزوار درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

دفتر کمیته  محل در 21/29/2931 مورخ 22-22 ساعت در سبزوار پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی شورای جلسه

خانم مهندس -)خانم داوری نیاپژوهشی شورای اعضای حضور با  ساعت 2 مدت به( پردیس) تحقیقات دانشجویی

 گردید. اتخاذ ذیل تصمیمات نظر تبادل و بحث از پس تشکیل و (خانم زهرا پشت چمن-شریفی

 پروپوزال:

 باال: عملکرد با اوتیسم به مبتال افراد اجتماعی تعامالت افزایش بر مربیان آموزش اثربخشی بررسی

 .شده نوشته گذشته صورت به کار اجرای روش در کار روش فعل-1

 .گردد اصالح فارسی عنوان با مزابق انگلیسی عنوان-2 

 .شود کامل همکاران و مشاور و راهنما استاد اسامی-1 

 .گردد اصالح کلیدی واژگان-0 

 .شود اصالح عنوان بر منطبق اختصاصی اهداف و کاربردی اهداف-5 

 .شود نوشته ونکوور صورت به پروپوزال کل در دهی رفرنس نحوه-6 

 .باشد ونکوور صورت به دهی رفرنس و گردد ذکر نتایج و کار انجام روش متون بر مرور نگارش در-7 

 .گردد ذکر نمونه حجم پژوهش ی جامعه در-8 



 .گردد ذکر کامل جزئیات با مبتالیان به آموزش ی نحوه-9 

 .شود نوشته رفرنس ذکر با همراه کامل صورت به پرسشنامه پایایی و روایی-14 

 . شود اصالح ها داده تحلیل تجزیه-11 

 شود. بیان کامل طور به کار اجرای بندی زمان-12

 عنوان:

: BTXبررسی کارایی ماسک های حفاظتی شرکت پخش فرآورده های نفتی سبزوار با تکیه به پایش بیولوژیکی ادرار 

 دانشجو در جلسه حاضر نشد.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 پژوهشی شورای جلسه دومیندویست و چهل و 

 سبزوار درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

دفتر کمیته  محل در 12/29/2931 مورخ 22-22 ساعت در سبزوار پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی شورای جلسه

خانم مهندس -)خانم داوری نیاپژوهشی شورای اعضای حضور با  ساعت 2 مدت به( پردیس)تحقیقات دانشجویی 

 ردید.گ اتخاذ ذیل تصمیمات نظر تبادل و بحث از پس تشکیل و خانم دهنبی از جوین(-خانم زهرا پشت چمن-شریفی

 پروپوزال:

 .بنویسید ای مقایسه را اهداف آخر مورد چند است زیاد خیلی اهداف

 . شود اصالح اهداف با متناسب فرضیات 

 .ندارد رفرنس همودیالیز و کرامپ نظری تعرف

 .دارد مغایرت هم با اجرا روش و گیری نمونه



 ( بزنید تخمین نمونه حجم بود نفر 222 باالی اگر)نظر مورد های بیمارستان بیماران تمام نمونه حجم 

 . شود کامل ها متغیر جدول

 .شود تکمیل اخالقی مالحظات. شود روز به ها رفرنس

 

 

 پژوهشی شورای جلسه سومیندویست و چهل و 

 سبزوار درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

دفتر کمیته  محل در 22/21/2931 مورخ 21-21 ساعت در سبزوار پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی شورای جلسه

خانم مهندس -)خانم داوری نیاپژوهشی شورای اعضای حضور با  ساعت 1 مدت به( پردیس)تحقیقات دانشجویی 

 نظر تبادل و بحث از پس تشکیل و (خانم زهرا پشت چمن-خانم دکتر محمودی-سعیده مهرآبادیخانم -شریفی

 گردید. اتخاذ ذیل تصمیمات

 

 عناوین:

بررسی طول عمر کارتریج مورد استفاده در ماسک های تنفسی شرکت پخش فرآورده های نفتی  -1

 تصویب شد.: افزار مولتی ویپرنایوش سبزوار با استفاده از نرم

 تصویب شد.: 97بررسی تناسب شاخص های ارگونومی در مهدکودک های شهر سبزوار در سال  -2

کنترل صدای دستگاه بولوئر باد در یکی از کارخانجات تولید قطعات خودرد با استفاده از جاذب صدا:  -1

 تصویب شد.

مرور سیستماتیک مطالعات مرتبط با اثر گیاه استویا در شاخص های قند خون بیماران دیابتی در  -0

 به دلیل نداشتن استاد راهنما در جلسه مطرح نشد.: 2418تا  2448مطالعات سال 

تصویب نشد بررسی شاخص های دموگرافیکی نوزادان متولد شده در بیمارستان مبینی سبزوار:  -5

 دوباره دفاع شود.با انجام تغییرات 



-------------------------------------------------------- 

 پژوهشی شورای جلسه چهارمیندویست و چهل و 

 سبزوار درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم ی دانشگاهجویکمیته تحقیقات دانش

دفتر کمیته  محل در 15/21/2931 مورخ 21-21 ساعت در سبزوار پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی شورای جلسه

خانم مهندس -)خانم داوری نیاپژوهشی شورای اعضای حضور با  ساعت 1 مدت به( پردیس)تحقیقات دانشجویی 

 ردید.گ اتخاذ ذیل تصمیمات نظر تبادل و بحث از پس تشکیل و خانم دکتر محمودی(-خانم سعیده مهرآبادی-شریفی

 عناوین:

 دوباره دفاع شود.: Bبررسی ارتباط اختالالت خواب در بارداری و کمبود ویتامین  -1

 :هفته بازتوانی قلبی بر کسر خروجی بطن چپ و نیم رخ لیپیدی مردان با نارسایی قلبی 8تاثیر  -2

 تصویب شد.

 دوباره دفاع شود. :بررسی ارتباط هوش معنوی و اندوه پس از زایمان -1

رفتاری و راه حل محور در دوران بارداری با -مشاوره ای شناختی مقایسه ی اثر بخشی دو روش -0

 دوباره دفاع شود. پدران و تاثیر آن در اندوه و افسردگی بعد از زایمان در زنان نخست زا:

ارزیابی میزان روشنایی و درخشندگی سطوح در کتابخانه های عمومی سطح شهر سبزوار سال  -5

 تصویب شد.: 1197

هوازی پرسنل آتش نشانی شهر سبزوار با استفاده از آزمون پله در سال  بررسی حداکثر ظرفیت -6

 تصویب شد.: 1197

 

          پروپوزال ها: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 پژوهشی شورای جلسه پنجمیندویست و چهل و 

 سبزوار درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم ی دانشگاهجویکمیته تحقیقات دانش



دفتر کمیته  محل در 21/20/2931 مورخ 21-21 ساعت در سبزوار پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی شورای جلسه

سعیده خانم -)خانم داوری نیاپژوهشی شورای اعضای حضور با  ساعت 1 مدت به( پردیس)تحقیقات دانشجویی 

 گردید. اتخاذ ذیل تصمیمات نظر تبادل و بحث از پس تشکیل و خانم پشت چمن(-مهرآبادی

 عناوین:

 .تصویب شد :بررسی اثر گیاه عروسک پشت پرده بر سقط القایی -1

 :ارتباط هوش معنوی و انگیزه اقدام به سقط در زنان شهر سبزوار -2

 .تصویب شد :Bبررسی ارتباط اختالالت خواب در بارداری و کمبود ویتامین  -3

 .تصویب شد :بررسی ارتباط هوش معنوی و اندوه پس از زایمان -4

بررسی رابطه بین سواد سالمت و سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت دانشجویان دانشگاه علوم  -5

 متغیر دیگری در عنوان اضافه شود.:97پزشکی سبزوار در سال

ویب تص :تاثیر رزمارینیک اسید به دردهای نوروپاتی ناشی از تزریق سیس پالتین در موش صحرایی -6

 .شد

 .تصویب شد :بررسی میزان آگاهی جنسی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار -7

بررسی اپیدمیولوژیک مصرف دخانیات داروهای روانگردان و الکل در دانشجویان دانشگاه علوم  -8

 .تصویب شد :پزشکی سبزوار

عضالنی پرسنل اتاق عمل اورژانس -بررسی تاثیر آموزش و بازآموزی و اختالالت اسکلتی -9

 :بیمارستان امام رضا مشهد

بررسی تاثیر عدم رضایت از بدن،مقایسه اجتماعی و تاثیر اطرافیان بر نگرش نسبت به عمل  -11

)بررسی عوامل موثر بر نگرش نسبت به عمل جراحی  جراحی زیبایی در بین مردان مشهد:

 با اعمال تغییرات در عنوان تصویب شد.زیبایی در بین زنان و مردان مشهد( 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 پژوهشی شورای جلسه دویست و چهل و ششمین

 سبزوار درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم ی دانشگاهجویکمیته تحقیقات دانش



دفتر کمیته  محل در 21/23/2931 مورخ 21-21 ساعت در سبزوار پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی شورای جلسه

خانم سعیده -نیا)خانم داوری پژوهشی شورای اعضای حضور با  ساعت 1 مدت به( پردیس)تحقیقات دانشجویی 

 گردید. اتخاذ ذیل تصمیمات نظر تبادل و بحث از پس تشکیل و خانم دکتر محمودی(-مهرآبادی

ارزیابی پوسچرهای کاری و میزان شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی با استفاده از روش های روال و بادی مپ در بین  -1

عنوان اصالح شده و برای تصویب با خانم  :79لبنی شهرستان نیشابور در سال  صنایع کارکنان خط تولید یکی از

 مهندس شریفی مشورت شود.

 بعد از تعیین استاد راهنما دفاع شود. :79تاثیر تجسم هدایت شده بر استرس کاری خدمه بیمارستان حشمتیه در سال  -2

 دوباره دفاع شود. :محافظ پستان و شیر مادر بر شقاق پستان مادران شیرده ،مقایسه ی تاثیر پماد اریترومایسین -3

 .دتصویب ش :اختالالت اسکلتی عضالنی و بار کار فکری در رانندگان لیفتراک رارتعاش تمام بدن ب تاثیربررسی  -4

 :79بردسکن در سال صدا و افت شنوایی در کارگران کارخانه ی نساجی کاشمر مدرس شهر میزان بررسی ارتباط بین  -5

 .تصویب شد

 عنوان تغییر یابد. :بررسی مصرف انتونکس با افسردگی بعد از زایمان -6

 .تصویب شد :طحالی بر یبوست مادران بعد از زایمان سزارین 6مقایسه تاثیر خاکشیر و طب فشاری در نقطه  -9

 عنوان تغییر یابد. خطر بخارات ونیل کلراید برای کارگران کابل خودرو: بهداشتی ارزیابی ریسک -8

 

 

                                                                                                                                                             


