
 به نام خدا 

 

 آوری معاونت محترم تحقیقات و فن

 با سالم

به انضمام فرم  ،برگزار گردید 10/02/97جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی که در تاریخ  احترامآً بدینوسیله به پیوست صورت 

 گردد.خدمتتان ارسال می مربوطه،  های پژوهشی تصویب شده به همراه فایل ها  پیش نویس طرح

 خواهشمند است دستور فرمایید اقدام مقتضی به عمل آید.

 

 

 

 دکتر فائزه قاسمی

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشگاه  

  



 به نام خدا

 ک/پ/97ص 267شماره:                                                       جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات صورت

موارد زیر  با حضور اکثریت اعضا تشکیل و 13راس ساعت   10/02/97یاد خداوند متعال جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات در تاریخ  نام و با

 مطرح شد :

 در شاغل ماماهای شغلی استرس بر آگاهی ذهن مهارت ی رابطه بررسی"تحت عنوان  نجمه عبادیخانم پروپوزال تحقیقاتی  .1

جهت انجام اصالحات به ، شده انجام های داوری به توجه مطرح و با ریال 40600000و با سقف هزینه  " اراک  دولتی های بیمارستان

 .مجری عودت داده شد

 ، فمور های استخوان در ای تغذیه های سوراخ های ویژگی بررسی " عنوان تحت توفیق حمزه مهدی آقای تحقیقاتی پروپوزال   .2

 به توجه با و مطرح ریال 16085000 هزینه سقف با و "اراک پزشکی علوم دانشگاه تشریح بخش در موجود فیبوالی و تیببا

 .شد داده عودت مجری به اصالحات انجام جهت شده، انجام های داوری

 های نمونه در هضمی روش به تیس سیس سارکو انگل شیوع میزان بررسی" عنوان تحت الهه احمدیخانم  تحقیقاتی پروپوزال   .3

 جهت شده، انجام های داوری به توجه با و مطرح ریال 30000000 هزینه سقف با و "اراک شهرستان در شده آوری جمع همبرگر

 .شد داده عودت مجری به اصالحات انجام

 منتقله بیماریهای از ناشی شغلی خطرات با مواجهه میزان بررسی " عنوان تحت علی خان محمدی هزاوه آقای تحقیقاتی پروپوزال .4

 شهر آموزشی بیمارستانهای اورژانس بخش درمانی پرسنل در فردی موثر حفاظت جهت الزم راهکارهای و خون راه از

 داده عودت مجری به اصالحات انجام جهت شده، انجام های داوری به توجه با و مطرح ریال 11350000 هزینه سقف با و "اراک

 .شد

 

 

 

 

 



ماه ، این جلسه محتوی یک سری مصوبات دیگر  اردیبهشت 10عالوه بر بررسی طرح های تحقیقاتی در جلسه شورای پژوهشی مورخ 

 نیز بود:

 پس از پایان طرح موافقت گردید. 2342با اصالحات صورت پذیرفته در طرح آقای دکتر پارسا یوسفی با کد  .1

 پس از پایان طرح موافقت گردید. 2290پارسا یوسفی با کدبا اصالحات صورت پذیرفته در طرح آقای دکتر  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


