بسمه تعالی

صورتجلسه  135شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی
با صلوات بر پیامبر اعظم (ص) و خاندان پاکشان
با نام و یاد خدا
یکصدو سی و پنجمین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی ،مورخ  97/12/13با نام و یاد خدا با حضور اکثریت
اعضاء برگزار گردید و موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

-1پروپوزال طرح تحقیقاتی یگانه شفیعی زاده ،هادی جعفری منش و  ...با عنوان " بررسی تاثیر عصاره ی نعنا برشدت عالیم
بیماران مبتال به سندرم روده تحریک پذیر" باکد رهگیری  3278با هزینه 29200000ریال مورد بررسی قرار گرفت و مشروط
به رفع اشکاالت مطروحه مورد تصویب قرار گرفت و جهت اصالح نهایی به مجری ارجاع داده شد.

 -2پروپوزال طرح تحقیقاتی معصومه گرشاسبی ،دکتر داود حکمت پو و  ...با عنوان " :تاثیر آموزش اعتماد به نفس بر
میزان امیدبه زندگی ،سالمت روانی و معنوی زنان مبتال به سرطان خون بستری در بیمارستان " با کد رهگیری  3307با
هزینه  22200000ریال مورد تصویب قرار گرفت.

 -3پروپوزال طرح تحقیقاتی محدثه رحیمی  ،محبوبه خسروانی و  ...با عنوان " بررسی ارتباط تعهد سازمانی و شجاعت اخالقی
تکنولوژیست های جراحی شاغل در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک،سال " 1398باکد رهگیری 3332
با هزینه 19990000ریال مورد بررسی قرار گرفت و مشروط به رفع اشکاالت مطروحه مورد تصویب قرار گرفت و جهت اصالح نهایی
به مجری ارجاع داده شد.

 -4پروپوزال طرح تحقیقاتی حدیث فتاح ،دکتر کتایون وکیلیانو  ...با عنوان "تاثیر رایحه گل محمدی بر کیفیت خواب زنان در

دوره نفاس" باکد رهگیری  3348با هزینه 34757000ریال مورد بررسی قرار گرفت و برای رفع اشکاالت مربوطه به مجری
عودت داده شد.

-5پروپوزال طرح تحقیقاتی معصومه گرشاسبی ،محمد گلی طالب و  ...با عنوان " بررسی تاثیر آرام سازی عظالنی بنسون

بر اضطراب ،استرس و شاخص های فیزیولوژیک قبل از آندوسکوپی " باکد رهگیری  3362با هزینه  23750000ریال مورد
بررسی قرار گرفت و برای رفع اشکاالت مربوطه به مجری عودت داده شد

-6درخواست آقای دکتر رضا قاسمی خواه مبنی بر تغییر عنوان وجایگزینی نوع انگل طرح مصوب به شماره  2523با
عنوان"

مقایسه کشت انتامبا هیستولیتیکا در محیط کشت  HSr+sو محیط کشت اصالح شده  HSr+sبا مایع کیست

هیداتیک" به انگل بالستوسیس تیس هومینیس مورد بررسی قرار گرفت وبا توجه به آماده شدن گزارش نهایی و مقاله
با انگل جدید بنا به اظهار مجری در خواست مذکور واز طرف دیگر عدم اخذ مجوز مربوطه از شورای پژوهشی کمیته
تحقیقات و شورای پژوهشی دانشگاه قبل از تغییر نوع انگل (با توجه به ضرورت قانونی اخذ مجوز)،موضوع جهت
بررسی و تصمیم گیری نهایی به شورای پژوهشی دانشگاه ارجاع گردید.

اعضای حاضر در جلسه :

