بسمه تعالی

صورتجلسه کمیته سازمانی اخالق دانشکده های داروسازی و پرستاری ،مامایی
بیست و سومین جلسه کمیته سازمانی اخالق دانشکده های داروسازی و پرستاری ،مامایی مورخ  97/4/11ساعت 8/03
صبح در محل اتاق شورای ریاست دانشکده پرستاری و مامایی به منظور بررسی طرح ها و پایان نامه های زیر برگزار گردید.

عناوین طرح های دانشکده داروسازی
 .1طرح آقای دکتر هادی اسماعیلی با عنوان " بررسی اثربخشی مکمل درمانی با ایکوزاپنتانوئیک اسید ( )EPAدر درمان کودکان
مبتال به درماتیت آتوپیک" مطرح و مشروط به اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،عدم محرومیت آزمودنی ها از درمان
روتین ،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 ،عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی از انجام تحقیق به آزمودنی ها
مورد تائید قرار گرفتIR.SBMU.PHNM.1397.60 .
 .2طرح خانم دکتر نوشین بلورچیان تبریزی با عنوان " استفاده از فرآیند  Wet milling / Freeze dryingدر حضور مواد
افزودنی مختلف به منظور افزایش انحالل داروی کم محلول" مطرح و تائید شدIR.SBMU.PHNM.1397.61.
 .3طرح آقای دکتر جالل پور احمد جکتاجی با عنوان " بررسی سمیت کلوزاپین و ریسپریدون بر روی لنفوسیت های ایزوله انسانی
" مطرح و مشروط به اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها مطرح و تائید شدIR.SBMU.PHNM.1397.62.
 .4طرح خانم دکتر آزاده حائری با عنوان " فرموالسیون و ارزیابی خصوصیات برون تن فیلم پلیمری و پلیمری-فسفولیپیدی
ایندومتاسین به منظور پیش گیری از چسبندگی بافتی" مطرح و تائید شدIR.SBMU.PHNM.1397.63.
 .5طرح خانم دکتر آزاده حائری با عنوان " بررسی درون تن اثربخشی نانوحامل فسفولیپیدی کورکومین در کاهش چسبندگی
متعاقب اعمال جراحی " مطرح و مشروط به رعایت اصول اخالقی رفتار با حیوان تحت آزمایش تائید شد.
IR.SBMU.PHNM.1397.64
 .6طرح خانم دکتر سیمین داداش زاده خیاط با عنوان " تهیه و ارزیابی برون تن نیوزوم های ترانوستیک حاوی دوکسوروبیسین و
نقاط کوانتومی مطرح و تائید شدIR.SBMU.PHNM.1397.65.
 .7طرح خانم دکتر فرزانه داستان 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،
عدم محرومی ت آزمودنی ها از درمان روتین ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،اجرای طرح با هماهنگی پزشک معالج ،هماهنگی با دانشگاه یا
سازمان محل انجام تحقیق ،عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی از انجام تحقیق به آزمودنی ها مورد تائید قرار گرفت .ضمنا ،سرکار خانم
دکتر ماریا توکلی به عنوان ناظر طرح انتخاب شدندIR.SBMU.PHNM.1397.66.
 .8طرح خانم دکتر فرزانه داستان با عنوان " بررسی اثرات اریتروپویتین در کاهش دیسکرازی خونی ناشی از داروهای تضعیف کننده
سیستم ایمنی متعاقب پیوند قلب" مطرح و مشروط به اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،عدم محرومیت آزمودنی ها از
درمان روتین ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،اجرای طرح با هماهنگی پزشک معالج ،هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل انجام تحقیق ،عدم
تحمیل هزینه اضافی ناشی از انجام تحقیق به آزمودنی ها مورد تائید قرار گرفت .ضمنا ،سرکار خانم دکتر ماریا توکلی به عنوان ناظر
طرح انتخاب شدندIR.SBMU.PHNM.1397.67.
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 .9طرح آقای دکتر محمد سیستانی زاد با عنوان " بررسی اثر ویتامین  D3بر کاهش ریسک بروز  AKIدر بیماران مالتیپل تروما
با سطح  CPKباال" مطرح و مشروط به اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل انجام
تحقیق ،انتشار نتایج تحقیق با اخذ مجوز از کمیته اخالق دانشگاه ،عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی از انجام تحقیق به 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،اجرای طرح با هماهنگی پزشک معالج مورد تائید قرار گرفت.
ضمنا ،سرکار خانم دکتر شادی ضیایی به عنوان ناظر طرح انتخاب شدندIR.SBMU.PHNM.1397.68.
 .01طرح خانم دکتر زهرا صحرایی با عنوان " بررسی و مقایسه کارایی دو دوز درمانی متفاوت  Enoxaparinدر پیشگیری از ایجاد
لخته عروق تحتانی " مطرح و مشروط به اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،اجرای طرح با
هماهنگی پزشک معالج ،عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی از انجام تحقیق به آزمودنی ها مطرح و مورد تائید قرار گرفت .ضمنا ،سرکار
آقای دکتر سالم زاده به عنوان ناظر طرح انتخاب شدندIR.SBMU.PHNM.1397.70.
 .00طرح آقای دکتر مهدی محمدزاده با عنوان " بررسی جایگاه چرخه عمر سازمانی شرکتهای دارویی ایران و تدوین استراتژی های
الزم جهت بهبود عملکرد آنان" مطرح و مشروط به اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل
انجام تحقیق ،انتشار نتایج تحقیق با اخذ مجوز از کمیته اخالق دانشگاه مورد تائید قرار گرفتIR.SBMU.PHNM.1397.71. .
 .02طرح خانم دکتر الهام محیط با عنوان " سنجش میزان  HCPدر سویه های مختلف میزبان اشرشیاکلی " مطرح و تائید شد. .
IR.SBMU.PHNM.1397.71
 .03طرح خانم دکتر الهام محیط با عنوان " بررسی کروماتوگرافی تمایلی  IMACدر جداسازی  HCPاز پروتئین نوترکیب scFv
تولید شده در اشرشیاکلی" مطرح و تائید شدIR.SBMU.PHNM.1397.72. .
 .04طرح آقای دکتر سید علیرضا مرتضوی با عنوان " تهیه نانوفیبرهای پلیمری PEO/PCLبه روش الکتروریسی ،Coaxialجهت
دارو رسانی موضعی دوکسوروبیسین" مطرح و مشروط به رعایت اصول اخالقی رفتار با حیوان تحت آزمایش مورد تائید قرار گرفت. .
IR.SBMU.PHNM.1397.73
 .05طرح آقای دکتر محمد عباسی نظری با عنوان " مقایس ه اثر ممانتین و مالتونین در پیشگیری از اختالل شناختی ناشی از
الکتروشوک درمانی " مطرح و مشروط به اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی از انجام
تحقیق به آزمودنی ها ،عدم محرومیت آزمودنی ها از درمان روتین ،اجرای طرح با هماهنگی پزشک معالج ،هماهنگی با دانشگاه یا
سازمان محل انجام تحقیق ،حفظ اسرار آزمودنی ها مطرح و مورد تائید قرار گرفت .ضمنا ،سرکار خانم دکتر ماریا توکلی به عنوان ناظر
طرح انتخاب شدندIR.SBMU.PHNM.1397.74. .
 .06طرح خانم دکتر عطیه هاشمی سلطانیه با عنوان "شناسایی  miRNAمرجع پایدار در اگزوزومهای استخراج شده از ردههای
سلولی سرطان کبد" مطرح و مورد تائید قرار گرفتIR.SBMU.PHNM.1397.75. .
 .07طرح خانم دکتر عطیه هاشمی سلطانیه با عنوان " بهینه سازی بیان  antiEpEX-scFvدر میزبان بیانی  " Shuffleمطرح و
مورد تائید قرار گرفتIR.SBMU.PHNM.1397.76. .
 .08طرح آقای دکتر حسین وطن پور با عنوان "بررسی تاثیر تجویز همزمان آتورواستاتین و ویتامین ای بر حافظه و عملکرد
میتوکندریایی در مغز موش سوری" مطرح و مشروط به رعایت اصول اخالقی رفتار با حیوان تحت آزمایش مورد تائید قرار گرفت. .
IR.SBMU.PHNM.1397.77
 .09طرح آقای دکتر حسین وطن پور با عنوان " بررسی اثر تجویز مزمن آتورواستاتین بر آسیب ناشی از سکته مغزی در موش
صحرایی در سطح بافتی و مولکولی" مطرح و مشروط به رعایت اصول اخالقی رفتار با حیوان تحت آزمایش مورد تائید قرار گرفت. .
IR.SBMU.PHNM.1397.78
 .21طرح آقای دکتر هوشدار تهرانی با عنوان " طراحی ،بیان و تخلیص فرم نوترکیبی از پروتئین میواستاتین " مطرح و مشروط به
رعایت اصول اخالقی رفتار با حیوان تحت آزمایش مورد تائید قرار گرفتIR.SBMU.PHNM.1397.79. .
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عناوین پایان نامه های دانشکده داروسازی
 .0آقای مجید با صفا .به منظور جمعآوری دادههای پایان نامه خود با عنوان " بررسی تاثیر خاموشی ژن های  arcAو  pkaبر میزان
بیان قطعه ی آنتی بادی منوکلونال علیه  " EpEXمطرح مورد تائید قرار گرفتIR.SBMU.PHNM.1397.80.
 .2آقای کامیار کشاورز فرج خواه به منظور جمعآوری دادههای پایان نامه خود با عنوان " مقایسه الگوی بیان پروتئینی در رده های
سلولی حساس و مقاوم به سیس پالتین بعد از مواجهه با سیس پالتین با استفاده از روش ژل الکتروفوز دو بعدی ".مطرح مورد تائید قرار
گرفتIR.SBMU.PHNM.1397.81 .
 .0خانم بهنوش صفایی به منظور جمعآوری دادههای پایان نامه خود با عنوان " بررسی اثر سایتوتوکسیک ترکیبات پپتیدی سنتز شده
بر رده سلولی  ".A-2780مطرح مورد تائید قرار گرفتIR.SBMU.PHNM.1397.82.
 .3خانم نیلوفر مراد تبریزی به منظور جمعآوری دادههای پایان نامه خود با عنوان " شناسایی اگزومیرهای پایدار به عنوان ژن های
مرجع داخلی در دو رده ی سلولی سرطان پستان با استفاده از الگوریتم های  geNormو  ".NormFinderمطرح مورد تائید قرار گرفت.
IR.SBMU.PHNM.1397.83
 .4خانم مهشاد میر به منظور جمعآوری دادههای پایان نامه خود با عنوان " بررسی اثر بخشی تزریق داخل مفصلی تحت هدایت سونو
هیالورونیک اسید با وزن مولکولی باال ( )>2000 KDدر مقایسه با هیالورونیک اسید با وزن مولکولی پایین ( )500-700 KDدر بیماران
مبتال به شانه یخ زده  ".مطرح و مشروط به اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،اجرای طرح با هماهنگی
پزشک معالج ،عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی از انجام تحقیق به آزمودنی ها ،هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل انجام تحقیق ،رعایت
اصول شرعی در روند اجرا طرح ( از حفظ اسرار آزمودنی ها ،انتشار نتایج تحقیق با اخذ مجوز از کمیته اخالق دانشگاه مورد تائید قرار
گرفت .ضمنا آقای دکتر آرش محبوبی به عنوان ناظر پایان نامه انتخاب شدندIR.SBMU.PHNM.1397.84 .
 .5خانم اذین عزیزی به منظور جمعآوری دادههای پایان نامه خود با عنوان " بررسی و اصالح روند پیشگیری از ترومبوز وریدی در
بیماران بستری مبتال به سرطان  ".مطرح و مشروط به اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،عدم
محرومیت آزمودنی ها از درمان روتین ،عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی از انجام تحقیق به آزمودنی ها ،اجرای طرح با هماهنگی پزشک
معالج مورد تائید قرار گرفت .ضمنا آقای دکتر فرشاد حسینی شیرازی به عنوان ناظر پایان نامه انتخاب شدند.
IR.SBMU.PHNM.1397.85
 .6خانم سید مهرگان سادات صفوی به منظور جمعآوری دادههای پایان نامه خود با عنوان " مقایسه رژیم درمانی Valganciclovir
خوراکی با رژیم درمانی  Ganciclovirتزریقی در درمان عفونت  Cytomegalovirusدر کودکان تحت پیوند مغز استخوان ".مطرح و
مشروط به اخذ رضا یت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،عدم محرومیت آزمودنی ها از درمان روتین ،عدم تحمیل
هزینه اضافی ناشی از انجام تحقیق به 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
مورد تائید قرار گرفت .ضمنا آقای دکتر سیستانی زاد به عنوان ناظر پایان نامه انتخاب شدندIR.SBMU.PHNM.1397.86 .
 .7خانم شیدا یاوریان به منظور جمعآوری دادههای پایان نامه خود با عنوان " محاسبه ی تمایل به پرداخت داروی اینترفرون بتا در
بیماران مبتال به ام اس در استان هرمزگان ".مطرح و مشروط به اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،حفظ اسرار آزمودنی ها،
هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل انجام تحقیق ،انتشار نتایج تحقیق با اخذ مجوز از کمیته اخالق دانشگاه مورد تائید قرار گرفت.
IR.SBMU.PHNM.1397.87
 .8خانم نسرین زارعی به منظور جمعآوری دادههای پایان نامه خود با عنوان " ساخت ریز سوزن (میکرونیدل) زیست تخریب پذیر
حاوی نانو ذرات و دارو برای بستن زخم /پیوند پوستی و دارورسانی به آن " مطرح و مشروط به رعایت اصول اخالقی رفتار با حیوان تحت
آزمایش مورد تائید قرار گرفتIR.SBMU.PHNM.1397.88.
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 .9آقای ابراهیم سلیمی صبور به منظور جمعآوری دادههای پایان نامه خود با عنوان " بررسی فیتوشیمیایی دو گونه از جنس
Cousiniaو ارزیابی اثرات بیولوژیک آنها  ".مطرح مورد تائید قرار گرفتIR.SBMU.PHNM.1397.89.
 .01خانم آزاده نصیری به منظور جمعآوری دادههای پایان نامه خود با عنوان " تکوین و بهینهسازی یک روش جدید غربالگری
آنتیبیوتیک ها در شیر بر پایه استفاده از آنالیت های نشاندار شده با ایزوتوپ های پایدار " مطرح و مشروط به انتشار نتایج تحقیق با اخذ
مجوز از کمیته اخالق دانشگاه مورد تائید قرار گرفتIR.SBMU.PHNM.1397.90.
 .00خانم مهتاب راشد به منظور جمعآوری دادههای پایان نامه خود با عنوان " تهیه نانوکریستال های کلوپیدوگرل در حضور پایدار
کننده های مختلف با هدف بهبود انحالل و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن ".مطرح مورد تائید قرار گرفت.
IR.SBMU.PHNM.1397.91
 .02خانم مونس فالح ،به منظور جمعآوری دادههای پایان نامه خود با عنوان " بررسی اثرات خواب آوری -آرام بخشی و ضد تشنجی
مشتقات  4و  – 6دی فنیل پیریمیدین –  – 2ال با استفاده از آزمون های رفتاری در موش سوری ".مطرح و مشروط به رعایت اصول
اخالقی رفتار با حیوان تحت آزمایش مورد تائید قرار گرفتIR.SBMU.PHNM.1397.92.

عناوین پایان نامه های دانشکده پرستاری و مامایی
 .0پایان نامه خانم صونا محمدی دانشجوی دانشجو ی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی با عنوان" بررسی همبستگی تنهایی و
خود مراقبتی در زنان سالمند مبتال به پرفشاری خون شهر تهران در سال  "97مطرح و مشروط به اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از
آزمودنی ها ،اجرای طرح با هماهنگی پزشک معالج ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی از انجام تحقیق به آزمودنی
ها مورد تائید قرار گرفتIR.SBMU.PHNM.1397.93.
 .2پایان نامه خانم مهین کاکوالریمی دانشجوی دانشجو ی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی با عنوان" بررسی شیوع و علل
صدمات شغلی ناشی از وسایل نوک تیز در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال  90لغایت " 96مطرح و مشروط به
اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،اجرای طرح با هماهنگی پزشک معالج ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،عدم تحمیل هزینه اضافی
ناشی از انجام تحقیق به آزمودنی ها ،انتشار نتایج تحقیق با اخذ مجوز از کمیته اخالق دانشگاه مورد تائید قرار گرفت.
IR.SBMU.PHNM.1397.94
 .3پایان نامه خانم فاطمه یزدی دانشجوی ارشد پرستاری اورژانس با عنوان" بررسی عوامل مرتبط با مراجعه مجدد به اورژانس در
یماران مبتال به نارسایی قلبی در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال  "0397مطرح و مشروط به عدم
تح میل هزینه اضافی ناشی از انجام تحقیق به آزمودنی ها ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها مورد
تائید قرار گرفتIR.SBMU.PHNM.1397.95.
 .4پایان نامه خانم زهرا علیزاده برمی دانشجوی دانشجو دکترا پرستاری با عنوان" طراحی مدل مراقبت تسکینی در منزل برای
بیماران مبتال به سرطان " مطرح و مشروط به عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی از انجام تحقیق به آزمودنی ها ،حفظ اسرار آزمودنی ها،
اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه و فرایندی از آزمودنی ها مورد تائید قرار گرفتIR.SBMU.PHNM.1397.96.
 .5پایان نامه خانم عطیه مصلح دانشجوی ارشد رشته پرستاری سالمت جامعه با عنوان" بررسی رابطه پایبندی به درمان با کیفیت
زندگی و رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت بیماران مبتال به دیابت نوع دو تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال  "0397مطرح
و مشروط به عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی از انجام تحقیق ب ه آزمودنی ها ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از
آزمودنی ها ،هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل انجام تحقیق ،مورد تائید قرار گرفتIR.SBMU.PHNM.1397.97.
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 .6پایان نامه آقای شاهین پاشایی قطلو دانشجو ی ارشد رشته پرستاری سالمت جامعه با عنوان" بررسی تاثیر آموزش بر سواد
سالمت و کیفیت در بیماران مبتال به سرطان در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال  "0397مطرح و
مشروط به عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی از انجام تحقیق به آزمودنی ها ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از
آزمودنی ها مورد تائید قرار گرفت .ضمنا ً سرکار خانم دکتر میمنت حسینی به عنوان ناظر پایان نامه انتخاب شدند.
IR.SBMU.PHNM.1397.98
 .7پایان نامه خانم ندا ثنایی دانشجوی دکترا رشته پرستاری با عنوان" پایبندی به برنامه توانبخشی قلبی در سالمندان تحت جراحی
بای پس عروق کرونر :طراحی ابزار" مطرح و مشرو ط 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 ت حمیل 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 مورد تائید قرار گرفت .ضمنا ً سرکار خانم دکتر سیما زهری انبوهی به عنوان
ناظر پایان نامه انتخاب شدندIR.SBMU.PHNM.1397.99.
 .8پایان نامه خانم سمیه عبداللهیان دانشجوی دکترا رشته بهداشت باروری با عنوان" طراحی وارزشیابی بسته مداخالت ارتقا
دهنده سالمت نوجوانان در درمان سندرم تخمدان پلی کیستیک " 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 ا نجام تحقیق ،عدم محرومیت آزمودنی ها از درمان روتین مورد تائید قرار گرفت .ضمنا ً سرکار خانم دکتر
سپیده حاجیان به عنوان ناظر پایان نامه انتخاب شدندIR.SBMU.PHNM.1397.100.
 .9پایان نامه خانم معصومه صنایع دانشجوی دانشجو ی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان با عنوان" پیش بینی کننده های تاب
آ وری بر مبنای ویژگی های فردی و حمایت اجتماعی مادران کودکان مبتال به بیماری های مادرزادی قلب  " 0397مطرح و مشروط به
عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی از انجام تحقیق به آزمودنی ها ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنیها مورد
تائید قرار گرفتIR.SBMU.PHNM.1397.101.
 .01پایان نامه خانم سکینه نظری دانشجوی دکترا بهداشت باروری با عنوان" طراحی ،اجرا و ارزشیابی برنامه جامع مراقبت پس از
زایمان در زنان باردار شهر بجنورد ،سال  "0397مطرح 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 مورد تائید قرار گرفت .ضمنا ً سرکار خانم دکتر زهره کشاورز به
عنوان ناظر پایان نامه انتخاب شدندIR.SBMU.PHNM.1397.102.

عناوین طرح های دانشکده پرستاری و مامایی
 .0طرح خانم دکتر میمنت حسینی با عنوان" تاثیر طب فشاری بر کاهش استفراغ بیماران تحت اعمال جراحی استرابیسم چشم"
مطرح و مشروط به اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه ا ز آزمودنی ها ،هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل انجام تحقیق ،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 مورد تائید قرار گرفت .ضمنا ً آقای دکتر مهد ی خباز خوب به عنوان ناظر پایان نامه انتخاب شدند.
IR.SBMU.PHNM.1397.103
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 .2طرح خانم دکتر میمنت حسینی با عنوان" تاثیر آموزش تغذیه بر اساس اصول طب سنتی مبتنی بر تئوری رفتار منطقی بر روی
دانشجویان دختر" مطرح و مورد تائید قرار گرفتIR.SBMU.PHNM.1397.104.
 .3طرح خانم دکتر مرضیه پازکیان با عنوان" بررسی همبستگی بین کارتیمی و ایمنی بیمار در بخش های اورژانس بیمارستان های
منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال  "0396مطرح و مشروط به اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها
مورد تائید قرار گرفتIR.SBMU.PHNM.1397.105.
 .4طرح خانم دکتر رقیه اسمعیلی با عنوان" ویژگی منزلت سالمندان :یک مطالعه مرور سیستماتیک " مطرح و مورد تائید قرار
گرفتIR.SBMU.PHNM.1397.106.
 .5طرح خانم دکتر سپیده حاجیان با عنوان" بررسی نظام مند عوامل خطر مرتبط با کم وزنی هنگام تولد در ایران" مطرح و مورد
تائید قرار گرفتIR.SBMU.PHNM.1397.107.
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