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 محترم تحقیقات وفناوري دانشگاه معاونت به : 

 

 محترم پژوهشی دانشكده پزشكی معاونت

 موضوع:  

 نهمین جلسه شوراي پژوهشی هشتادو

 

 به نام ایزد یكتا

با شركت  8/12/1400هشتادونهمین جلسه شوراي پژوهشی مركز آموزشی درمانی امیر كبیر در تاریخ 

 عات ذیل مورد بحث وبررسی قرار گرفت :اكثریت اعضا برگزار گردید وموضو

با راهنمایی  "بررسی عالیم بالینی یبوست عملكردي در كودكان "پایان نامه آقاي حامد یوسفی با عنوان- 1

ر سجادي و داوري آقاي دكتر هاشمی مطرح و بدون تخصیص هزینه ملزم به انجام تغییرات ذیل خانم دكت

 گردید:

 ح شوند .اهداف اختصاصی اصال         -

میزان بار اسیدي رژیم غذایی در كودكان دچار بیماري مزمن  "پایان نامه خانم مهال علی فانی با عنوان - 2

ر عزیزي سلیمان و آقاي دكتر ارجمندشبستري و داوري خانم دكتر دره با راهنماي اساتید خانم دكت "كلیه

 یرات زیر گردید: ریال ملزم به انجام تغی 000/000/1بررسی و ضمن تصویب مبلغ

 اهداف و فرضیات اصالح شود .         -

 محاسبه حجم نمونه باز نگري شود .         -

فراوانی سردرد میگرنی در كودكان مبتال به شب "ن پایان نامه آقاي حسین پورحسین میري با عنوا- 3

اوري آقاي دكتر طاهر احمدي با راهنمایی اساتید آقاي دكتر شریعتمداري و خانم دكتر كهبازي و د"ادراري 

 ام تغییرات زیر گردید: بررسی وبدون اختصاص هزینه ملزم به انج

 در عنوان مقایسه ذكر شود .         -
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 وش اجرا با هم هماهنگ نمیباشد ، اصالح شود .اهداف و ر         -

 روش تجزیه وتحلیل اصالح گردد .         -

 . جدول متغیرها اصالح گردد         -

بررسی ارتباط تابش امواج الكترومغناطیسی پرفركانس با "پایان نامه آقاي محمد امین فیلی با عنوان  - 4

با راهنمایی خانم دكتر سلیمانی و داوري آقاي دكتر "سال  ۱۸تا  ۳ایجاد سنگ كلیه و مجاري ادراري در افراد 

 یر اعمال گردد: ریال مقرر شد تغییرات ز 000/000/7قندي مطرح وبا تصویب مبلغ 

 اهداف خالصه شوند .         -

 ریسك فاكتورهاي شناخته شده تشكیل سنگ كنار گذاشته شوند .         -

 فاكتورهایی كه در همسان سازي در نظر گرفته شده بیان شوند.         -

سال مبتال به درد  ۱۴تا  ۴بررسی شیوع یبوست در كودكان "پایان نامه آقاي مرتضی داوودآبادي با عنوان  - 5

با راهنمایی خانم دكتر سجادي و داوري آقاي دكتر یوسفی بررسی و بدون  "ده به درمانگاهشكم مراجعه كنن

 هزینه مقرر شد عنوان بصورت زیر تغییر یابد : اختصاص

به  سال مبتال به درد شكم مراجعه كننده ۱۴تا  ۴بررسی فراوانی یبوست مزمن عملكردي در كودكان  "      

 "درمانگاه

بررسی استیگما و نگرش نسبت به مصرف دارو در بیماران  "پایان نامه خانم فاطمه كاظمی با عنوان - 6

با راهنمایی اساتید خانم دكتر امیدي و خانم دكتر شاهمرادي و  "ه اختالل اعصاب و روانسرپایی مبتال ب

 زم به انجام تغییرات زیر گردید:داوري آقاي دكتر شایگان فرد بررسی و بدون اختصاص هزینه مل

 در عنوان كلمه نگرش حذف شده و بجاي آن تبعیت از درمان جایگزین شود .         -

 در جدول متغیرها ، متغیر اصلی ذكر گردد .         -

 فرم رضایت آگاهانه مخاطب محور باشد .         -

تحصیلی و ارتباط آن با ویژگی هاي رسودگی بررسی ف"پایان نامه آقاي امیرعباس فرهادي با عنوان  - 7

با راهنمایی اساتید خانم دكتر عالقمند و خانم  "صیتی در دانشجویان پزشكی دانشگاه علوم پزشكی اراکشخ
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ریال ملزم به انجام تغییرات 000/000/1دكتر امیدي و داوري خانم دكتر رنجبران بررسی و با تصویب مبلغ 

 زیر گردید : 

 پنجم و ششم مقایسه شوند .میشود دانشجویان سال اول و دوم با سال هاد پیشن         -

 بحران اقتصادي از معیارهاي خروج حذف شود .         -

بررسی میزان اضطراب در كودكان كادر درمان با مواجهه "پایان نامه خانم مهرنوش جعفري مفرد با عنوان  - 8

ایی اساتید با راهنم"در شهر اراک  1401باالتر با ویروس كروناي جدید و جمعیت عمومی كودكان در سال 

خانم دكتر رجبی و خانم دكتر عالقمند و داوري خانم دكتر امیدي مورد بررسی قرار گرفت و بدون اختصاص 

 تغییرات زیر گردید هزینه ملزم به انجام

 عنوان به مقایسه اضطراب تغییر یابد           -

 شوند.به جاي پرسنل آموزش و پرورش سایر كارمندان دانشگاه جایگزین          -

 فرضیات اصالح شوند .         -

 حجم نمونه بازنگري شود .         -

 روش تجزیه وتحلیل اصالح گردد.         -

رابطه اضطراب ،استرس و افسردگی با چشم انداز آینده و مالل "آقاي سهیل نقدي با عنوان پایان نامه  - 9

با راهنمایی اساتید آقاي دكتر نوكنی و آقاي  "تحصیلی در دانشجویان پزشكی دانشگاه علوم پزشكی اراک

ت زیر را دكتر علوي زاده و داوري خانم دكتر شاهمرادي بررسی و بدون اختصاص هزینه مقرر شد تغییرا

 اعمال كند 

 مصرف مواد را به عنوان یك عامل مخدوش كننده اضافه كند .         -

 تعاریف عملی اضافه شود.         -

بررسی رابطه بین فرسودگی تحصیلی و بلوغ عاطفی "آقاي محمد جواد مجید زاده با عنوان  پایان نامه - 10

با راهنماي اساتید خانم دكتر عالقمند و خانم دكتر "در دانشجویان پزشكی دانشگاه علوم پزشكی اراک 

ریال مقرر شد تعبیرات زیر  000/000/1امیدي و داوري آقاي دكتر شایگان فرد مطرح و ضمن تصویب مبلغ
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 اعمال گردد:

 پیشنهاد میشود دانشجویان سال اول و دوم با سال پنجم و ششم مقایسه شود .         -

 معیارهاي خروج حذف شود. بحران اقتصادي از         -

بررسی عوامل موثر در تداوم بهبودي بیماران مبتال به اختالل "پایان نامه خانم مهسا شریفی با عنوان  - 11

با راهنمایی اساتید آقاي دكتر شایگان فرد وخانم دكتر  "دو قطبی پس از ترخیص از بیمارستان امیركبیر اراک

ریال ملزم به انجام تغییرات  000/000/1ررسی وضمن تصویب مبلغ رجبی و داوري خانم دكتر شاه مرادي ب

 زیر گردید: 

 از رفرنسهاي بیشتري استفاده شود .         -

 تعاریف بر اساس رفرنس باشد .         -

 تعریف بهبودي نوشته شود .         -

 پرسشنامه ضمیمه شود .         -

 ر متن قید شود .روایی و اعتبارسنجی پرسشنامه د         -

 عنوان بر اساس اهداف بصورت زیر اصالح گردد :         -

بررسی فاكتورهاي فردي در تداوم بهبودي بیماران مبتال به اختالل دو قطبی پس از ترخیص از "

 "بیمارستان امیركبیر اراک

اضطراب سالمتی و بررسی میزان استرس ، اضطراب ، "پایان نامه آقاي ابوالفضل مهدیانی با عنوان  - 12

پس از انجام اصالحات پیشنهادي  6431با كد رهگیري " افسردگی در والدین كودكان مبتال به بیماري قلبی 

 كمیته اخالق مجددا بررسی وضمن تغییر عنوان بصورت زیر تایید گردید

ر مبتال ی در والدین كودكان مبتال و غیمقایسه میزان استرس ، اضطراب ، اضطراب سالمتی و افسردگ"

 "به بیماري قلبی

با " بررسی تاثیر ویتامین سی بر عفونت ادراري در كودكان "درخواست خانم میترا شهرجردي با عنوان  - 13

با توجه به افزایش تعداد نمونه مبنی بر افزایش هزینه از مبلغ دو میلیون ریال به مبلغ  6730كد رهگیري 
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 .مطرح ومورد موافقت قرار گرفت  000/000/25

 

                    

 

  
 


