
  پژوهشی شوراي جلسه دویست و پنجاهمین

  سبزوار درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

کنفرانس  سالن محل در 18/02/1398 مورخ 14-12 ساعت در سبزوار پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی شوراي جلسه

خانم  -خانم ابارشی -دکتر ساقیآقاي  -داوري نیا (خانمپژوهشی شوراي اعضاي حضور با  ساعت 2 مدت به) پردیس(

  گردید: اتخاذ ذیل تصمیمات نظر تبادل و بحث از پس تشکیل و )قلعه نویی

 تصویب شد. سال گذشته: 5بررسی اپیدمیولوژي سالک در شهرستان سرخس در  -

بیمارستان مبینی سبزوار از دیدگاه ائو و عوامل موثر بر آن در زتعیین میزان رعایت کرامت انسانی در مراقبت از  -

 تصویب شد. ماماها و مادران باردار:

 .رد عنوان با انجام تغییرات دوباره دفاع شود بررسی آب هاي شهر مشهد از نظر آکانتامبا: -

 صویب شد.ت تاثیر گیاه نعنا بر تظاهرات بالینی و آزمایشگاهی بیماران مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک: -

 شد.رد  حین الپاراسکوپی بر درد بعد از عمل بیماران: co2بررسی تاثیر میزان فشار گاز  -

بررسی شیوع اعتیاد به ایترنت و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال  -

  تصویب شد.:1398

  

   



 دویست و پنجاه و یکمین جلسه شوراي پژوهشی

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوارکمیته تحقیقات دانشجویی 

در محل سالن کنفرانس  03/07/1398مورخ  14-12جلسه شوراي پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در ساعت 

-خانم دکتر محمودي  -آقاي دکتر ساقی -ساعت  با حضور اعضاي شوراي پژوهشی(خانم داوري نیا 2(پردیس) به مدت 

  خانم فوجی) تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. -خانم قلعه نویی  -خانم ابارشی

 دتصویب ش بررسی کارایی فرآیند جذب توسط کربن فعال اسکنبیل جهت حذف رنگ اسید اورنج از محلول ها آبی 

  وار در دانشگاه علوم پزشکی سبزبررسی عوامل موثر بر کیفیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل و هوشبري

  رد عنوان مقرر شد که عنوان اصالح شود 98-97سال

 تصویب شد بررسی اثر گیاه بابونه و عملکرد شناختی سالمندان مادر  

  1398بررسی شیوع اعتیاد به اینترنت و عوامل موثر برآن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال  

 دتصویب ش انشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ازصندلی هاي کالسهاي آموزشیبررسی میزان رضایتمندي د  

 دانشجو در جلسه حاضر نشد. بررسی میزان فرسودگی تحصیلی بر آینده شغلی 

 دانشجو در جلسه حاضر نشد. رابطه امید به زندگی با کیفیت زندگی دانشجویی 

  دانشجو در جلسه حاضر نشد. بررسی عوامل موثر بر خطاهاي دارویی 

 مجددا بررسی شد  سبزوار شهرستان منزل مقیم و مادر  ، پدر سالمندان نگهداري مرکز سالمندان سالمت جامع  ارزیابی

 براي تغییر استاد راهنما

  ستان بیماربررسی میزان انطباق مراقبت هاي قبل حین و بعد عمل با چک لیست جراحی ایمن سازمان بهداشت جهانی در

 )97147(/کد طرح و عنوان مجددا بررسی شد براي تغییر دانشجو(مجري) 1398هاي سبزوار در سال 

  بررسی تاثیر آموزش و باز اموزي بر اختالالت اسکلتی و عضالنی پرسنل اتاق عمل هاي بیمارستان امام رضا (ع) و

  )98037(/ کد طرحو عنوان دانشجو(مجري)مجددا بررسی شد براي تغییر  بیمارستان طالقانی مشهد

  

  

   



 جلسه شوراي پژوهشی دومیندویست و پنجاه و 

  کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار

کنفرانس  سالن محل در 05/09/1398 مورخ 14-12 ساعت در سبزوار پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی شوراي جلسه

 تشکیل و )فوجیخانم  -آقاي دکتر ساقی -(خانم داوري نیاپژوهشی شوراي اعضاي حضور با  ساعت 2 مدت به) پردیس(

  گردید: اتخاذ ذیل تصمیمات نظر تبادل و بحث از پس

 در بزوارس پزشکی علوم دانشگاه هوشبري و عمل اتاق دانشجویان دیدگاه از بالینی آموزش کیفیت بر موثر عوامل بررسی 

 تصویب شد 98-97سال

 دانشجو در جلسه حاضر نشد. دانشجویی زندگی کیفیت با زندگی به امید رابطه 

 روش سنجی اعتبار HARM(Hand-Arm Risk Assesment Method) تصویب شد ایران در 

 عنوان اصالح شود تصویب شد ملی آمار با آن مقایسه و سبزوار شهرستان در  سرطان شیوع بررسی 

 1398 سال رد آنها تحصیلی وضعیت با آن ارتباط و سبزوار پزشکی علوم دانشگاه دختر دانشجویان تغذیه بررسی دریافت 

 مجددا دفاع شود رد عنوان مقرر شد که عنوان اصالح شود

 معده اي بر کاهش تهوع و استفراغ بعد از عمل در بیماران الپاراسکوپی کوله -بررسی تاثیر گذاشتن لوله ي بینی

  )97074/ کد طرح(و تعهد هزینه تغییر براي بررسی 1398بیمارستان هاي شهرستان گنبد کاووس در سال سیستکتومی در 

 بررسی مقایسه اي میزان اضطراب آشکار و پنهان در پرسنل بیهوشی نسبت به سایر کارکنان (کارکنان ICU,CCU) در

 )97077عنوان/ کد طرح ( مجددا بررسی شد براي تغییر دانشجو(مجري) و بیمارستان هاي دولتی مشهد

  

  

   



 جلسه شوراي پژوهشی سومیندویست و پنجاه و 

  کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار

کنفرانس  سالن محل در 29/11/1398 مورخ 14-12 ساعت در سبزوار پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی شوراي جلسه

 -خانم قلعه نویی -خانم دکتر محمودي -(خانم داوري نیاپژوهشی شوراي اعضاي حضور با  ساعت 2 مدت به) پردیس(

  گردید: اتخاذ ذیل تصمیمات نظر تبادل و بحث از پس تشکیل و )خانم ابارشی

 رحمی خارج حاملگی با اورژانس بخش به کننده مراجعه بیماران درمان نتایج و اي زمینه هاي ویژگی و شیوع بررسی 

 تصویب شد

 1398 سال رد آنها تحصیلی وضعیت با آن ارتباط و سبزوار پزشکی علوم دانشگاه دختر دانشجویان تغذیه دریافت بررسی 

 دانشجو در جلسه حاضر نشد.

 روش  تصویب شد نر صحرایی موش در عمقی 2 درجه سوختگی التیام بر ماش جوانه الکلی -آبی ي عصاره تاثیر بررسی)

 کار مشخص تر شود)

 تصویب شد مغزي سکته از ناشی یبوست بر اسفرزه گیاه تاثیر. 

 دوتصویب شپس از توضیحات استاد راهنما  تاثیر روغن اسپند بر شپش سر. 

 در سبزوار یپزشک علوم دانشگاه پسر و دختر دانشجویان بین در زیبایی جراحی عمل به نسبت نگرش بر موثر عوامل بررسی 

 )97219دانشجو(مجري) و عنوان/ کد طرح (مجددا بررسی شد براي تغییر  1398 سال

 1396 سال در سبزوار شهر درمانی – بهداشتی مراکز به کنندگان مراجعه در بیوتیک آنتی خودسرانه مصرف علل بررسی 

 )96136مجددا بررسی شد براي تغییر دانشجو(مجري) / کد طرح (

 مجددا بررسی شد براي اضافه شدن همکار/ کد طرح دیابت با مرتبط محیطی نوروپاتی عالیم بر سوزنی طب تاثیر بررسی 

)97240( 

 در بزوارس پزشکی علوم دانشگاه هوشبري و عمل اتاق دانشجویان دیدگاه از بالینی آموزش کیفیت بر موثر عوامل بررسی 

 )97233مجددا بررسی شد براي تغییر دانشجو(مجري) و عنوان/ کد طرح ( 98-97سال



 د براي مجددا بررسی ش شیرده مادران پستان شقاق بر مادر شیر و پستان محافظ ، اریترومایسین ژل بخشی اثر ي مقایسه

 )97185تغییر دانشجو(مجري) / کد طرح (

 از سپ افسردگی و اندوه از پیشگیري در محور حل راه و رفتاري-شناختی رویکرد دو با زوجی مشاوره اثربخشی مقایسه 

 )97212بررسی شد براي اضافه شدن همکار/ کد طرح (مجددا  .باردار درزنان زایمان

 رح مجددا بررسی شد براي اضافه شدن دانشجو/ کد ط دیابت با مرتبط محیطی نوروپاتی عالیم بر سوزنی طب تاثیر بررسی

)97240( 

  

 


