بسمه تعالی

صورتجلسه کمیته سازمانی اخالق دانشکده های داروسازی و پرستاری ،مامایی

بیست و یکمین جلسه کمیته سازمانی اخالق دانشکده های داروسازی و پرستاری ،مامایی مورخ  97/2/01ساعت  8صبح در
محل اتاق شورای ریاست دانشکده پرستاری و مامایی به منظور بررسی طرح ها و پایان نامه های زیر برگزار گردید.

عناوین پایان نامه های دانشکده داروسازی
 .1پایان نامه خانم مرجان متقی دانشجوی رشته دکترای داروسازی با عنوان" شناسایی و تجزیه همزمان نگهدارنده های ناتامایسین و
سوربات در نمونه های دوغ با راه اندازی یک روش کروماتوگرافی مایع " مطرح و تائید شدIR.SBMU.PHNM.1397.1.
 .2پایان نامه خانم آرزو تیموری دانشجوی رشته دکترای داروسازی با عنوان" طراحی ،سنتز و مطالعه رابطه ساختمان و اثر مشتقات
هیدروکسی ایندول و بررسی اثرات بیولوژیک آنها " مطرح و تائید شدIR.SBMU.PHNM.1397.2.
 .3پایان نامه خانم ساغر براتی دانشجوی رشته دکترای داروسازی با عنوان" بررسی اثر مالتونین در پیشگیری از بروز فیبریالسیون
دهلیزی و آسیب حاد کلیوی ( )AKIمتعاقب عمل جراحی بای پس عروق کرونر ( " )CABGمطرح و مشروط به اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه
از آزمودنی ها ،هماهنگی با دانشگاه یا سازمان م حل انجام تحقیق ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،اجرای طرح با هماهنگی پزشک معالج ،عدم تحمیل
هزینه اضافی ناشی از انجام تحقیق به آزمودنی ها ،ضمناً جناب آقای دکتر حسن اردکانی به عنوان ناظر این پایان نامه منصوب شدند.
IR.SBMU.PHNM.1397.3
 .4پایان نامه خانم سمانه حسین پور دانشجوی رشته دکترای داروسازی با عنوان" بررسی اثرات کاهنده قند خون مشتقات جدید
کینازولینی مهار کننده آنزیم دی پپتیدیل پپتیداز  4در مدل دیابتی جوندگان " مطرح و تائید شدIR.SBMU.PHNM.1397.4.
 .5پایان نامه خانم مریم نیلی احمد آبادی دانشجوی رشته دکترای داروسازی با عنوان" طراحی ،سنتز و ارزیابی بیولوژیک ترکیبات
هتروسیکل جدید به عنوان مهارکنندگان آنزیم " EGFR-TKمطرح و تائید شدIR.SBMU.PHNM.1397.5.
 .6پایان نامه آقای امین نوروزی دانشجوی رشته دکترای داروسازی با عنوان" تکوین و معتبرسازی روش تعیین مقدار اجزاء موجود در
فراورده ه ای دارویی چند جزئی بر پایه استفاده از تشدید مغناطیسی هسته ای به کمک روش های کمومتریکس " مطرح و تائید شد.
IR.SBMU.PHNM.1397.6
 .7پایان نامه خانم الهام پور حیدر دانشجوی رشته دکترای داروسازی با عنوان" بررسی اثربخشی و ایمنی درمان ترکیبی با آنتی بیوتیک
های استنشاقی در مقایسه با درمان ترکیبی با آنتی بیوتیک های وریدی در  HAPایجاد شده با باکتری های گرم منفی " مطرح و مشروط به
اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،عدم محرومیت آزمودنی ها از درمان روتین ،اجرای طرح با هماهنگی پزشک معالج ،عدم تحمیل
هزینه اضافی ناشی از انجام تحقیق به آزمودنی ها ،عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی از انجام تحقیق به ولی قانونی آزمودنی ها ،حفظ اسرار
آزمودنی ها تائید شد ضمناً سرکار خانم دکتر شادی بنی اسدی به عنوان ناظر این پایان نامه منصوب شدندIR.SBMU.PHNM.1397.7 .
 .8پایان نامه آقای علیرضا قناعت پیشه دانشجوی رشته دکترای داروسازی با عنوان" بررسی و رتبه بندی فاکتورهای متقاعد کننده در
الویت دادن به داروهای خارجی نسبت به ایرانی " 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.1397.8.
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 .9پایان نامه آقای حسین وطن خواه رشته دکترای داروسازی با عنوان" تحلیل اقتصادی مداخالت داروسازان بالینی در بیماران دارای
بیماری مزمن کلیه بستری شده در بیمارستان شهید لبافی نژاد" مطرح و مشروط به حفظ اسرار آزمودنی ها ،اجرای طرح با هماهنگی پزشک
معالج ،اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها تائید شدIR.SBMU.PHNM.1397.9.
عناوین طرح های دانشکده داروسازی
 .1طرح اقای دکتر مهدی محمد زاده با عنوان" ارزیابی اقتصادی ناشی از عدم مصرف داروهای عرضه شده به بیماران و متقاضیان در
استان تهران " مطرح و مشروط به حفظ اسرار آزمودنی ها ،اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،انتشار نتایج تحقیق با اخذ مجوز از
کمیته اخالق دانشگاه ،هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل انجام تحقیق ،عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی از انجام تحقیق به آزمودنی ها تائید
شدIR.SBMU.PHNM.1397.10.
 .2طرح اقای دکتر سید بهادر میررحیمی 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 اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،هماهنگی با
دانشگاه یا سازمان محل انجام تحقیق ،عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی از انجام تحقیق به آزمودنی ها ،اجرای طرح با هماهنگی پزشک معالج،
عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی از انجام تحقیق به ولی قانونی آزمودنی ها،اخذ رضایتنامه کتبی آگاهانه از ولی قانونی آزمودنی ها تائید شد.
ضمناً جناب آقای دکتر محمد عباسی نظری به عنوان ناظر این پایان نامه منصوب شدندIR.SBMU.PHNM.1397.11.
 .3طرح اقای دکتر محمد سیستانی زاد با عنوان" بررسی اثر آنتی اکسیدانی ویتامین دی و تاثیر آن بر  SOFA scoreدر بیماران تحت
تهویه مکانیکی و بستری در آی سی یو" مطرح و مشروط به عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی از انجام تحقیق به آزمودنی ها ،عدم محرومیت
آزمودنی ها از درمان روتین ،عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی از انجام تحقیق به ولی قانونی آزمودنی ها ،اخذ رضایتنامه کتبی آگاهانه از ولی
قانونی آزمودنی ها ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،اجرای طرح با ه ماهنگی پزشک معالج تائید شد  .ضمناً سرکار خانم دکتر ماریا توکلی به عنوان
ناظر این پایان نامه منصوب شدندIR.SBMU.PHNM.1397.12 .
 .4طرح خانم دکتر زهرا صحرایی با عنوان" بررسی میزان و نحوه مصرف فرآورده های آلبومین طبق دستورالعمل های بین المللی و تاثیر
مداخله داروساز بالینی بر میزان مصرف ،در بیمارستان لقمان حکیم" مطرح و مشروط به عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی از انجام تحقیق به
آزمودنی ها ،عدم محرومیت آزمودنی ها از درمان روتین ،عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی از انجام تحقیق به ولی قانونی آزمودنی ها ،اخذ
رضایتنامه کتبی آگاهان ه از ولی قانونی آزمودنی ها ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،اجرای طرح با هماهنگی پزشک معالج تائید شد  .ضمناً جناب
آقای دکتر محمد سیستانی زاد به عنوان ناظر این پایان نامه منصوب شدندIR.SBMU.PHNM.1397.13.
 .5طرح اقای دکتر سید عباس طباطبایی با عنوان" ارزیابی بیولوژیکی مشتقات -4،6دی فنیل پیریمیدین  H)-1(2-اون به عنوان
مهارکننده آنزیم اپوکساید هیدروالز محلول" مطرح و تائید شدIR.SBMU.PHNM.1397.14.
 .6طرح اقای دکتر سید عباس طباطبایی با عنوان " ارزیابی بیولوژیکی مشتقات اکسادیازولی به عنوان مهارکننده آنزیم اپوکساید
هیدروالز محلول" مطرح و تائید شدIR.SBMU.PHNM.1397.15.
 .7طرح اقای دکتر آرش محبوبی با عنوان " بررسی فعالیت ضد میکروبی نمونه های آبلیموترش به عنوان یک روش جدید جهت
شناسایی اصالت آبلیمو" مطرح و مورد تائید قرار گرفتIR.SBMU.PHNM.1397.16 .
 .8طرح خانم دکتر آزیتا حکمت دوست با عنوان " بررسی اثر باسیلوس کواگوالنس ،باسیلوس ایندیکوس و الکتوباسیلوس رامنوسوس
در موشهای صحرایی روماتیسمی شده با ادجوانت کامل فروند" مطرح و مورد تائید شدIR.SBMU.PHNM.1397.17.
 .9طرح آقای دکتر عبدالرضا محمدی زندیه با عنوان " معتبرسازی روشی برای اندازهگیری همزمان آنتیاکسیدانها سنتزی در
روغنهای خوراکی عرضه شده در شهر تهران به روش " HPLCمطرح و مورد تائید شدIR.SBMU.PHNM.1397.18.
 .11طرح اقای دکتر فرزاد کبارفرد با عنوان " تکوین و بهینه سازی یک روش آنالیز جدید جهت بررسی تقلبات ابلیمو با استفاده از روش
کروماتوگرافی مایع و شناساگر طیف سنج جرمی" مطرح و تائید شدIR.SBMU.PHNM.1397.19.
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عناوین پایان نامه های دانشکده پرستاری و مامایی
 .1پایان نامه خانم طاهره اعرابی جشوقانی دانشجوی دانشجو ی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه با عنوان" تدوین برنامه برای
آموزش مداوم پایش همودینامیک در بخش مراقبت ویژه" مطرح و تائید شدIR.SBMU.PHNM.1397.19.
 .2پایان نامه خانم ناهید بایرامی دانشجوی دانشجو ی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه نوزادان با عنوان" بررسی ابعاد و میزان
رشد پس از سانحه در مادران دارای تجربه بستری نوزاد در بخش مراقبت های ویژه نوزادان در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی تهران در سال  " 1397مطرح و مشروط به حفظ اسرار آزمودنی ها ،اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها تائید شد.
IR.SBMU.PHNM.1397.20
 .3پایان نامه آقای احسان دانشمندی دانشجوی ارشد پرستاری با عنوان" تعیین سطح مراقبتی در بخش های مراقبت ویژه بیمارستانهای
آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال  " 1397-98مطرح و تائید شدIR.SBMU.PHNM.1397.21.
 .4پایان نامه خانم اعظم اسحاقیان درچه دانشجوی دانشجو ی دکتری پرستاری با عنوان" طراحی مدل مراقبت تسکینی در منزل در
کودکان مبتال به بیماریهای مزمن " مطرح و مشروط به اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه و فرایندی از آزمودنی ها تائید شد.
IR.SBMU.PHNM.1397.22
 .5پایان نامه خانم راحیل صادقی دانشجوی ارشد رشته پرستاری داخلی و جراحی با عنوان" بررسی همبستگی شایستگی بالینی و اعتماد
به نفس در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  " 1396مطرح و مشروط به حفظ اسرار آزمودنی ها ،اخذ رضایت نامه
کتبی آگاهانه از آزمودنی ها تائید شدIR.SBMU.PHNM.1397.23.
 .6پایان نامه خانم فاطمه حداد دانشجو ی ارشد رشته پرستاری داخلی و جراحی با عنوان" بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر شبیه سازی بر
میزان خطای دارویی پرستاران در اورژانس های بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال  "1396مطرح و مشروط به
حفظ اسرار آزمودنی ها ،عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی از انجام تحقیق به ولی قانونی آزمودنی ها،اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی
ها تائید شد .ضمناً خانم دکتر منیژه نوریان به عنوان ناظر این پایان نامه منصوب شدندIR.SBMU.PHNM.1397.24.
 .7پایان نامه خانم فاطمه السادت هاشمی نسب دانشجوی ارشد رشته پرستاری داخلی و جراحی با عنوان" بررسی دیدگاه پزشکان و
پرستاران در خصوص نقش پرستار در فرآیند اخذ رضایت آگاهانه در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال  " 97مطرح و
مشروط به حفظ اسرار آزمودنی ها ،اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها تائید شدIR.SBMU.PHNM.1397.25.
 .8پایان نامه آقای حسنعلی جعفرپور دانشجوی دانشجو ی دکتری پرستاری با عنوان" طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش مراقبت خانواده
محور در بخش مراقبت ویژه " مطرح و مشروط به حفظ اسرار آزمودنی ها ،هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل انجام تحقیق ،اخذ رضایت نامه
کتبی آگاهانه و فرایندی از آزمودنی ها تائید شدIR.SBMU.PHNM.1397.26.
 .9پایان نامه خانم فریده جلیلی بهابادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری سالمت جامعه با عنوان" پیشگویی کننده های سبک
زندگی ارتقا دهنده سالمت و کیفیت زندگی مرتبط با سالمت در زنان باردار مراجعه کننده به مرکز سالمت جامعه شهرستان بهاباد تحت
پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد بر اساس سازه های مدل ارتقای سالمت پندر ،سال  "1397مطرح و مشروط به حفظ اسرار
آزمودنی ها ،هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل انجام تحقیق ،اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه و فرایندی از آزمودنی ها تائید شد .ضمنا
پیشنهاد شد عنوان کوتاه و اصالح شودIR.SBMU.PHNM.1397.27 .
 .11پایان نامه خانم سامیه کاظمی دانشجوی دکترا بهداشت باروری با عنوان" طراحی ،اجرا ،ارزیابی و ارتقاء مدل مراقبت ماما محور جهت
استقرار مراقبت مبتنی بر شواهد حین لیبر و زایمان طبیعی :یک مطالعه اقدام پژوهشی " مطرح و مشروط به حفظ اسرار آزمودنی ها،
هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل انجام تحقیق ،اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه و فرایندی از آزمودنی ها تائید شد.
IR.SBMU.PHNM.1397.28
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 .11پایان نامه آقای محمد علی محمدی ملجا گشت دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری داخلی و جراحی با عنوان" بررسی تاثیر
اجرای فیزیوتراپی تنفسی زمان بندی شده پرستاران بخش های داخلی جراحی بر کیفیت تنفس بیماران تحت جراحی قفسه سینه در
بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیالن در سال  " 1397مطرح و مشروط به اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از
آزمودنی ها ،عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی از انجام تحقیق به آزمودنی ها ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،اجرای طرح با هماهنگی پزشک معالج،
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 ،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 تائید شد .ضمناً سرکار خانم دکتر نورالسادات کریمان به عنوان ناظر این پایان
نامه منصوب شدندIR.SBMU.PHNM.1397.29.
 .12پایان نامه آقای محمد مهدیزاده مقدم آرانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانپرستاری با عنوان" اثربخشی اجرای الگوی سازگاری
روی بر استیگما در مراقبین خانگی بیماران روانپریش بیمارستان روانپزشکی " مطرح و مشروط به اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی
ها ،عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی از انجام تحقیق به آزمودنی ها ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،اجرای طرح با هماهنگی پزشک معالج ،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 ،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 تائید شد .ضمناً سرکار خانم دکتر جمیله محتشمی به عنوان ناظر این پایان نامه منصوب
شدند .همچنین پیشنهاد شد کلمه بیمارستان روانپزشکی از عنوان حذف گرددIR.SBMU.PHNM.1397.30.
 .13پایان نامه خانم زهره نجفی دانشجوی دکترا رشته پرستاری با عنوان" طراحی و تدوین استاندارهای تریاژ بیمارستانی " مطرح و
مشروط به هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل انجام تح قیق ،اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه و فرایندی از آزمودنی ها تائید شد .ضمنا پیشنهاد
شد کلمه استاندارد تبدیل به شاخص شودIR.SBMU.PHNM.1397.31.
 .14پایان نامه آقای وحید ناصری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری داخلی و جراحی با عنوان" بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر
ارتقا ء رفتار مدنی بر نگرش دانشجویان نسبت به حرفه پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران در سال "1397مطرح و مشروط
به اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،هماهنگی با آموزش دانشکده ،تائید شدIR.SBMU.PHNM.1397.32.
 .15پایان نامه خانم فهیمه رشیدی دانشجوی دکترا رشته بهداشت باروری با عنوان" طراحی و آزمون مدل کمک جویی برای درمان در
زنان مبتال به بی اختیاری ادرار " مطرح و مشروط به اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،اجرای طرح با هماهنگی پزشک معالج،
هماهنگی با آموزش دانشکده ،عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی ا ز انجام تحقیق به آزمودنی ها ،حفظ اسرار آزمودنی ها تائید شد .ضمنا سرکار
خانم دکتر محبوبه احمدی به عنوان ناظر این پایان نامه منصوب شدند .همچنین پیشنهاد شد یک متخصص اورولوژیست به عنوان مشاور پایان
نامه انتخاب شوند و حداقل در عنوان آزمون مدل حذف گرددIR.SBMU.PHNM.1397.33 .
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