بسمه تعالی

صورتجلسه کمیته سازمانی اخالق دانشکده های داروسازی و پرستاری ،مامایی

هجدهمین جلسه کمیته سازمانی اخالق دانشکده های داروسازی و پرستاری ،مامایی مورخ  99/9/31ساعت  8صبح در محل اتاق شورای2
دانشکده پرستاری و مامایی به منظور بررسی طرح ها و پایان نامه های زیر برگزار گردید.

عناوین طرح های دانشکده داروسازی
 .1طرح آقای دکتر غالم رضا کبارفرد با عنوان " استخراج ،جداسازی وشناسایی ترکیبات گیاه Delphinium semibarbatum
وبررسی القاء مرگ سلولی آنهادرسرطان پستان بررده سلولهای  MCF-7و "MDA-MB231مطرح و تائید شد.
IR.SBMU.PHNM.1396.862
 .2طرح آقای دکتر غالمحسین مهرعلیان با عنوان ارزیابی ارتباط سرمایه فکری با عملکرد شرکتهای داروسازی ایران" مطرح و مشروط به
انتشار نتایج تحقیق با اخذ مجوز از کمیته اخالق دانشگاه تائید شدIR.SBMU.PHNM.1396.863.
 .3طرح خانم دکتر فاطمه قربانی بیدکریه با عنوان" سنتز و تعیین ویژگی نانوذرات قالب مولکولی جهت شناسایی و جداسازی داروی
زولپیدم" مطرح و تائید شدIR.SBMU.PHNM.1396.864.
 .4طرح آقای دکتر سید عباس طباطبایی با عنوان " طراحی ،ملکوالر مدلینگ ،سنتز و ارزیابی مشتقات دی هیدروپیریمیدینون به عنوان
مهار کننده های تیروزین کیناز  " EGFRمطرح و تائید شدIR.SBMU.PHNM.1396.865.
 .5طرح خانم دکتر الهام رضایی با عنوان" طراحی و سنتز مهارکننده های جدید 3و1و-4اکسادیازولی آنزیم اپوکساید هیدروالز محلول"
مطرح و تائید شدIR.SBMU.PHNM.1396.866.
 .6طرح خانم دکتر ساناز نصوحی با عنوان" بررسی اثر استفاده از مکمل یوبیکینون بر اثرات نوروپروتکتیو استاتینها در برابر آسیب ناشی از
استروک در مدل حیوانی ایسکمی فوکال" مطرح و مشروط به رعایت اصول اخالقی رفتار با حیوان تحت آزمایش تائید شد.
IR.SBMU.PHNM.1396.867

عناوین پایان نامه های دانشکده داروسازی
 .1پایان نامه خانم زهره افشار دانشجوی رشته دکترای داروسازی با عنوان " بررسی سطح کوآنزیم  Q10در بیماران اپیلپسی و ارتباط آن با
نوع تشنج ،فرکانس حمالت در مراجعه کننده به بیمارستان لقمان حکیم " مطرح و مشروط به اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها،
عدم تحم یل هزینه اضافی ناشی از انجام تحقیق به آزمودنی ها ،رعایت اصول شرعی در روند اجرا طرح ( از جمله همجنس بودن پرسشگر و
آزمودنی ها) مخصوصا نمونه برداری،اجرای طرح با هماهنگی پزشک معالج ،هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل انجام تحقیق ،حفظ اسرار
آزمودنی ها مطرح و تائید شدIR.SBMU.PHNM.1396.869.
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 .2پایان نامه آقای دانیال حیدری دانشجوی رشته دکترای داروسازی با عنوان " بررسی اثر مهارکنندگی آنزیم  DPP 4در تعدادی از
گیاهان ضددیابت ایران " مطرح و تائید شدIR.SBMU.PHNM.1396.870.
 .3پایان نامه آقای ایرج داوودی دانشجوی رشته دکترای داروسازی با عنوان " فرموالسیون و ارزیابی برون تن سوسپانسیون گوشی سیپرو
فلوکساسین  0/2درصد بر هیدروکورتیزون  0/3درصد" مطرح و تائید شدIR.SBMU.PHNM.1396.871.
 .4پایان نامه خانم زینب غالمزاده ثانی دانشجوی رشته دکترای داروسازی با عنوان " مقایسه اثر آدامس نیکوتین با سایتیزین درترک
سیگار بیماران بستری دربخش بیمارستان اعصاب و روان بیمارستان طالقانی  ".مطرح و مشروط به عدم محرومیت آزمودنی ها از درمان روتین،
عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی از انجام تحقیق به آزمودنی ها ،اجرای طرح با هماهنگی پزشک معالج ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،اخذ رضایت
نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها و تائید شدIR.SBMU.PHNM.1396.872.
 .5پایان نامه آقای پویا جمالی هنجنی دانشجوی رشته دکترای داروسازی با عنوان " تهیه فرموالسیون و بررسی خواص فیزیکو شیمیایی و
ضد میکروبی صابون زردچوبه با خواص ضد آکنه " مطرح و تائید شدIR.SBMU.PHNM.1396.873.
 .6پایان نامه آقای محمد معین کدیور دانشجوی رشته دکترای داروسازی با عنوان " فرموالسیون قطره خوراکی مرزنجوش و کنترل کمی و
کیفی آن" مطرح و تائید شدIR.SBMU.PHNM.1396.874.
 .7پایان نامه خانم فاطمه خدامی دانشجوی رشته دکترای داروسازی با عنوان " بررسی اثرات و ایمنی ATGدر پیشگیری از رد حاد پیوند
در بیماران تحت پیوند قلبی" مطرح و مشروط به عدم محرومیت آزمودنی ها از درمان روتین ،رعایت اصول شرعی در روند اجرا طرح ( از جمله
همجنس بودن پرسشگر و آزمودنی ها) مخصوصا نمونه برداری ،اجرای طرح با هماهنگی پزشک معالج ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،اخذ رضایت
نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی از انجام تحقیق به ولی قانونی آزمودنی ها ،عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی از
انجام تحقیق به آزمودنی ها مطرح و تائید شدIR.SBMU.PHNM.1396.875.
 .8پایان نامه خانم معصومه محمدنیا دانشجوی رشته دکترای داروسازی با عنوان "آنالیز اجزای تشکیل دهنده اسانس ریشه  9گیاه از
خانواده چتریان و نعناعیان" مطرح و تائید شدIR.SBMU.PHNM.1396.876.
 .9پایان نامه غالمرضا نجفی دانشجوی رشته دکترای داروسازی با عنوان " مطالعه ی هزینه-اثربخشی داروی  Bevacizumabدر درمان
سرطان کولورکتال متاستاتیک در مقایسه با داروی  Cetuximabدر ایران" مطرح و مشروط به اجرای طرح با هماهنگی پزشک معالج ،حفظ
اسرار آزمودنی ها ،اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،انتشار نتایج تحقیق با اخذ مجوز از کمیته اخالق دانشگاه ،عدم تحمیل هزینه
اضافی ناشی از انجام تحقیق به آزمودنی ها تائید شدIR.SBMU.PHNM.1396.877.
 .11پایان نامه آقای پیمان قاسمی دانشجوی رشته دکترای داروسازی با عنوان " بررسی امکان انتقال لیزوزوم های سالم به سلول های
فیبروبالست انسانی کشت داد شده " مطرح و مشروط به رعایت اصول اخالقی رفتار با حیوان تحت آزمایش تائید شد.
IR.SBMU.PHNM.1396.878
 .11پایان نامه خانم فروزان احمدپور دانشجوی رشته دکترای داروسازی با عنوان " بررسی تاثیر رژیم تغذیه ای با پروتئین باال بر سطح
سرمی ) Neuron Specific Enolase (NSE) ،Transthyretin (TTRنیتروژن باالنس و  Outcomeسه ماهه بیماران نوروسرجری
بستری در بخش مراقبت های ویژه با معیار ) " Extended Glasgow Outcome Scale (GOSEمطرح و مشروط به عدم محرومیت
آزمودنی ها از درمان روتین ،عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی از انجام تحقیق به آزمودنی ها ،اجرای طرح با هماهنگی پزشک معالج ،حفظ اسرار
آزمودنی ها ،اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها و تائید شدIR.SBMU.PHNM.1396.879.
 .12پایان نامه آقای مهرزاد محجوب دانشجوی رشته دکترای داروسازی با عنوان " بررسی فاکتورهای موثر و میزان تاثیر آنها در انتخاب
مکمل های غذایی توسط مراجعه کنندگان به داروخانه های شهری درسطح شهر تهران " مطرح و مشروط به حفظ اسرار آزمودنی ها،
هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل انجام تحقیق ،اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها تائید شد.
IR.SBMU.PHNM.1396.880
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پایان نامه خانم مهرناز رسولی نژاد دانشجوی رشته دکترای داروسازی با عنوان " بررسی اثر مالتونین در پیشگیری از پانکراتیت حاد پس از
 "ERCPمطرح و تائید شدIR.SBMU.PHNM.1396.881 .
 .13پایان نامه خانم مینا شفیعی دانشجوی رشته دکترای داروسازی با عنوان " بررسی اثر سورفکتانت های مختلف بر ویژگی های فیزیکی
کارودیلول حاصل از فرآیند آسیاب مرطوب " مطرح و تائید شدIR.SBMU.PHNM.1396.882 .
 .14پایان نامه آقای نیما شریفی دانشجوی رشته دکترای داروسازی با عنوان " فرموالسیون و ارزیابی خصوصیات برون تن فیلم سریع حل
شونده دهانی دیکلوفناک سدیم" مطرح و تائید شدIR.SBMU.PHNM.1396.883.
 .15پایان نامه خانم طیبه اسالمی دانشجوی رشته دکترای داروسازی با عنوان " بررسی هم ارزی زیستی تریپتورلین آهسته رهش ایرانی و
خارجی در بیماران مبتال به سرطان پروستات " مطرح و مشروط به اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،انتشار نتایج تحقیق با اخذ
مجوز از کمیته اخالق دانشگا ه،اجرای طرح با هماهنگی پزشک معالج،عدم محرومیت آزمودنی ها از درمان روتین ،عدم تحمیل هزینه اضافی
ناشی از انجام تحقیق به آزمودنی ها تائید شدIR.SBMU.PHNM.1396.884.
 .16پایان نامه خانم فرنوش سادات مسبوق دانشجوی رشته دکترای داروسازی با عنوان " بررسی اثر کلسیتریول وریدی بر مارکرهای بروز
عفونت شامل پروکلسیتونین ) (PCTو پرسپسین) (presepsinدر بیماران با پاسخ التهابی سیستمیک ) (SIRSمثبت" مطرح و مشروط به
اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،رعایت اصول شرعی در روند اجرا طرح ( از جمله همجنس بودن پرسشگر و آزمودنی ها)
م خصوصا نمونه برداری ،عدم محرومیت آزمودنی ها از درمان روتین،عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی از انجام تحقیق به آزمودنی ها ،حفظ اسرار
آزمودنی ها ،اجرای طرح با هماهنگی پزشک معالج تائید شدIR.SBMU.PHNM.1396.885.
 .17پایان نامه خانم سحر یوسفیان دانشجوی رشته دکترای داروسازی با عنوان " بررسی ارتباط بین دوز و غلظت وریکونازول خوراکی با
بهبود پارامتر های کلینیکی بیماران مبتال به آسپرژیلوزیس مهاجم" مطرح و مشروط به اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،اجرای
طرح با هماهنگی پزشک معالج،حفظ اسرار آزمودنی ها ،عدم تحمیل هزینه اضا فی ناشی از انجام تحقیق به آزمودنی ها همچنین مقرر شد
فرمول تعداد نمونه ها ارائه شود تائید شدIR.SBMU.PHNM.1396.886.
 .18پایان نامه آقای امید نصیری دانشجوی رشته دکترای داروسازی با عنوان " بررسی اثر ضد افسردگی فرکشن اتیل استاتی ریسه قارچ
 Psilocybecubensisبر فاکتورهای افسردگی در مدل افسردگی ایجاد شده توسط رزرپیندر موش نژاد  " Balb/cمطرح و مشروط به
رعایت اصول اخالقی رفتار با حیوان تحت آزمایش تائید شدIR.SBMU.PHNM.1396.887.
 .19پایان نامه خانم آرمینه باروط کوب دانشجوی رشته دکترای داروسازی با عنوان " بررسی اثر کپسول لیوفیلیزه ساکارومیسس بوالردی بر
کیفیت زندگی و پیامد های بالینی در کودکان مبتال به بیماری روده التهابی ) "(IBDمطرح و مشروط به عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی از
انجام تحقیق به آزمودنی ها ،اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،عدم محرومیت آزمودنی ها از درمان
روتین،اخذ رضایتنامه کتبی آگاهانه از ولی قانونی آزمودنی ها ،عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی از انجام تحقیق به ولی قانونی آزمودنی
ها،هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل انجام تحقیق ،اجرای طرح با هماهنگی پزشک معالج تائید شدIR.SBMU.PHNM.1396.888.
 .21پایان نامه آقای رضا مساعد رونکیانی دانشجوی رشته دکترای داروسازی با عنوان " مقایسه ایمنی و اثربخشی رژیم درمانی  colistinو
 Levofloxacinدر برابر  Levofloxacinو انفوزیون دوز باالی  ampisulbactamدر درمان پنومونی  MDR Acinetobacterناشی از
ونتیالتور " مطرح و مشروط به عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی از انجام تحقیق به آزمودنی ها ،اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها،
اجرای طرح با هماهنگی پزشک معالج ،عدم محرومیت آزمودنی ها از درمان روتین،حفظ اسرار آزمودنی ها تائید شد.
IR.SBMU.PHNM.1396.889
 .21پایان نامه خانم الناز قربانی دانشجوی رشته دکترای داروسازی با عنوان " ارزیابی اثرات ضداضطرابی و خواب آوری عصاره آبی اندامهای
هوایی گیاه  Haplophyllum acutifoliumبا استفاده از مدل های رفتاری در موش سوری " مطرح و مشروط به رعایت اصول اخالقی
رفتار با حیوان تحت آزمایش تائید شدIR.SBMU.PHNM.1396.890.
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.22پایان نامه آقای سام طالیی دانشجوی رشته دکترای داروسازی با عنوان " فرموالسیون چسب زیست تخریب پذیر برای بستن زخم "
مطرح و تائید شدIR.SBMU.PHNM.1396.891 .
 .23پایان نامه خانم مینا کاظم نژاد دانشجوی رشته دکترای داروسازی با عنوان " بررسی اثر مصرف مفدرون توسط مادر بر روی کبد و مغز
جنین موش سوری " مطرح و مشروط به رعایت اصول اخالقی رفتار با حیوان تحت آزمایش تائید شدIR.SBMU.PHNM.1396.892.
 .24پایان نامه آقای یونس رسولیان دانشجوی رشته دکترای داروسازی با عنوان " کنترل کمی و کیفی تعدادی از فراورده های دارویی
حاوی گیاه خار مریم موجود در بازار ایران" مطرح و مشروط به انتشار نتایج تحقیق با اخذ مجوز از کمیته اخالق دانشگاه تائید شد.
IR.SBMU.PHNM.1396.893

طرح های مصوب دانشکده پرستاری و مامایی
 .1طرح خانم دکتر میمنت حسینی با عنوان "بررسی تاثیرکاربرد الگوی ت وانمندسازی خانواده محور بر رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت بیماران
تحت جراحی پیوند کبد " مطرح شد مطرح و مشروط به هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل انجام تحقیق ،عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی
از انجام تحقیق به آزمودنی ها ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،اجرای طرح با هماهنگی پزشک معالج ،اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها
تائید شدIR.SBMU.PHNM.1396.893.
 .2طرح خانم دکتر میمنت حسینی با عنوان " تاثیر طب فشاری بر کاهش استفراغ بیماران تحت اعمال جراحی استرابیسم چشم" مطرح و
مشروط به عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی از انجام تحقیق به آزمودنی ها ،اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،حفظ اسرار آزمودنی
ها ،عدم محرومیت آزمودنی ها از درمان روتین،اخذ رضایتنامه کتبی آگاهانه از ولی قانونی آزمودنی ها ،عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی از انجام
تحقیق به ولی قانونی آزمودنی ها،هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل انجام تحقیق ،اجرای طرح با هماهنگی پزشک معالج و اینکه فرمول
حجم نمونه نوشته شود تائید شدIR.SBMU.PHNM.1396.894.
 .3طرح آقای دکتر عباس عباس زاده با عنوان " بررسی تجربه پرستاران بالینی از مواجهه با خطای پرستاری " مطرح شد مطرح و
مشروط به هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل انجام تحقیق ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه و فرایندی از آزمودنی ها
تائید شدIR.SBMU.PHNM.1396.895.
 .4طرح آقای دکتر مهدی خباز خوب با عنوان " رابطه بین بیماریهای چشمی و برخی شاخصهای خونی" مطرح شد مطرح و مشروط به
هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل انجام تحقیق ،عدم تحمیل هزینه اضافی ناش ی از انجام تحقیق به آزمودنی ها ،حفظ اسرار آزمودنی ها،
اجرای طرح با هماهنگی پزشک معالج ،اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها تائید شدIR.SBMU.PHNM.1396.896.
 .5طرح خانم دکتر ماهرخ دولتیان با عنوان " بررسی ابزارهای سنجش اضطراب و استرس مرتبط با بارداری " مطرح شد مطرح و تائید
شدIR.SBMU.PHNM.1396.897 .

عناوین پایان نامه های دانشکده پرستاری و مامایی
 .1پایان نامه خانم حکیمه اسکندری سبزی دانشجوی رشته کارشناسی ارشد کودکان با عنوان " بررسی عوامل موثر بر سازگاری معنوی
نوجوانان  32-38سالهی مبتال به سرطان بستری در بیمارستانهای تابع دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شهر تهران در سال " 3199
مطرح و مشروط حفظ اسرار آزمودنی ها ،اخذ رضایتنامه کتبی آگاهانه از ولی قانونی آزمودنی ها ،اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی
ها همچنین الزم به ذکر است اگر نمونه ها باالی  31سال باشند به اجاره نیاز ندارند تائید شدIR.SBMU.PHNM.1396.898.
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 .2پایان نامه خانم آرزو سرحدی زاده دانشجوی کارشناسی ارشد ویژه نوزادان با عنوان " روانسنجی پرسشنامه نگرش ایمن در بخش های
مراقبت ویژه نوزادان " مطرح و مشروط به هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل انجام تحقیق ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،اخذ رضایت نامه
کتبی آگاهانه از آزمودنی ها تائید شدIR.SBMU.PHNM.1396.899.
 .3پایان نامه خانم سرور یکتایار دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی با عنوان " بررسی رابطه سالمت معنوی و خودکارآمدی جنسی در زنان
باردار " مطرح و مشروط به هماهنگی با دان شگاه یا سازمان محل انجام تحقیق ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از
آزمودنی ها ،رعایت اصول شرعی در روند اجرا طرح ( از جمله همجنس بودن پرسشگر و آزمودنی ها) مخصوصا نمونه برداری ،انتشار نتایج
تحقیق با اخذ مجوز از کمیته اخالق دانشگاه ضمنا مقر ر شد کلمه بررسی حذف شود و ترجمه انگلیسی نیز اصالح شود تائید شد.
IR.SBMU.PHNM.1396.900
.4پایان نامه خانم سیمین حق دوست دانشجوی رشته کارشناسی ارشد مامایی با عنوان " بررسی ارتباط عفونت ادراری با کمبود سطح
سرمی ویتامین  Dدر زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان منتخب شهر ارومیه در سال  " 3199مطرح شد و مشروط به هماهنگی با
دانشگاه یا سازمان محل انجام تحقیق ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی از انجام تحقیق به آزمودنی ها ،رعایت اصول
شرعی در روند اجرا طرح ( از جمله همجنس بودن پرسشگر و آزمودنی ها) مخصوصا نمونه برداری ،اجرای طرح با هماهنگی پزشک معالج،
اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ضمنا مقرر شد اهداف اصالح شود تائید شدIR.SBMU.PHNM.1396.901 .
. .5پایان نامه خانم زهرا سیدقلعه دانشجوی رشته کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی عنوان " بررسی همبستگی میان عوامل انسانی
و مراقبت پرستاری ایمن در اطاق عمل بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال  " 3199مطرح و مشروط به
حفظ اسرار آزمودنی ها ،اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها تائید شدIR.SBMU.PHNM.1396.902.
 .6پایان نامه خانم زهرا قائمی دانشجوی رشته کارشناسی ارشد مامایی با عنوان" باروری و فرزندآوری در زنان مبتال به سرطان پستان،
طراحی و ارزشیابی مداخله آموزشی مبتنی بر نتایج :یک مطالعه ترکیبی " مطرح شد مطرح و مشروط به هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل
انجام تحقیق ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه و فرایندی از آزمودنی ها تائید شدIR.SBMU.PHNM.1396.903.
.7پایان نامه خانم زهرا طیار دانشجوی رشته کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس با عنوان " تدوین برنامه آموزشی پرستاران بر اساس الگوی
کرن در رابطه با بکار گیری دستگاه تهویه مکانیکی در بخش اورژانس " مطرح و مقرر شد جهت داوری ارجاع داده شود و سپس در جلسه بعد
مطرح شودIR.SBMU.PHNM.1396.903 .
 .8پایان نامه خانم سروه مفاخری دانشجوی دکترا رشته پرستاری مراقبت های ویژه با عنوان " بررسی همبستگی شایستگی فرهنگی
پرستاران با میزان رضایتمندی بیماران از کیفیت مراقبتهای پرستاری در بیماران بستری در بخشهای ویژه بیمارستانهای وابسته به دانشگاه
علوم پزشکی کردستان در شهر سنندج در سال  "3199مطرح شد و مشروط به حفظ اسرار آزمودنی ها ،انتشار نتایج تحقیق با اخذ مجوز از
کمیته اخالق دانشگاه ،هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل انجام تحقیق ،اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها تائید شد.
IR.SBMU.PHNM.1396.904
 .9پایان نامه خانم مرضیه عزیزیان فر دانشجوی رشته کارشناسی ارشد مامایی با عنوان " بررسی ارتباط سواد سالمت با انجام تست های
غربالگری سرطان پستان و دهانه ی رحم در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی  ،درمانی شهر ایالم  " 3199مطرح شد مطرح و مشروط به
هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل انجام تحقیق ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه و از آزمودنی ها تائید شد.
IR.SBMU.PHNM.1396.905
 .11پایان نامه خانم ریحانه ساری زاده گیلوئی دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی عنوان " بررسی ارتباط ذرات معلق هوای اهواز و ایذه با
میزان بروز زایمان زودرس و وزن کم هنگام تولد " مطرح شد و مشروط به حفظ اسرار آزمودنی ها ،انتشار نتایج تحقیق با اخذ مجوز از کمیته
اخالق دانشگاه ،هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل انجام تحقیق ،اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها تائید شد.
IR.SBMU.PHNM.1396.906
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 ..11پایان نامه خانم زهرا کالهی دانشجوی رشته کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه با عنوان " بررسی تأثیر تور آشناسازی بر اضطراب
بیماران قبل از آنژیوگرافی عروق مغزی در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال  "3199مطرح شد و مشروط
به اجرای طرح با هماهنگی پزشک معالج ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها تائید شد.
IR.SBMU.PHNM.1396.907
 .12پایان نامه آقای مصطفی محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمند با عنوان " همبستگی راهبردهای مقابله معنوی با کیفیت
زندگی سالمندان مبتال به سرطان روده دارای استومی مراجعه کننده به انجمن استومی ایران در سال  "3199مطرح و مشروط به حفظ اسرار
آزمودنی ها ،اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها تائید شد IR.SBMU.PHNM.1396.908.
 .11پایان نامه خانم حمیرا سلیمانی وفایی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه با عنوان " بررسی تاثیر مداخله نظام مند درد
بر میزان آسایش بیماران متعاقب عمل جراحی قلب باز در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی " مطرح شد و مشروط
به اجرای طرح با هماهنگی پزشک معالج .،حفظ اسرار آزمودنی ها،اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،عدم تحمیل هزینه اضافی
ناشی از انجام تحقیق به آزمودنی ها تائید شدIR.SBMU.PHNM.1396.909.
 .14پایان نامه خانم مژگان حاج علی محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه با عنوان " تاثیر برنامه مراقبتی براساس
الگوی سازگاری روی برخستگی بیماران سالمند سرطانی تحت شیمی درمانی " مطرح شد و مشروط به اجرای طرح با هماهنگی پزشک
معالج .،حفظ اسرار آزمودنی ها،اخذ رضایت نام ه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی از انجام تحقیق به آزمودنی ها
تائید شدIR.SBMU.PHNM.1396.910.
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