بسوِ تعالی
صَرتجلسِ کویتِ سازهاًی اخالق داًشکدُ ّای دارٍسازی ٍ پرستاری ،هاهایی
بیست ٍ ّفتویي جلسِ کویتِ سازهاًی اخالق داًشکدُ ّای دارٍسازی ٍ پرستاری ،هاهایی هَرخ  97/10/10ساعت 8/00
صبح در هحل اتاق شَرای ریاست داًشکدُ پرستاری ٍ هاهایی بِ هٌظَر بررسی طرح ّا ٍ پایاى ًاهِ ّای زیر برگسار گردید.
عٌاٍیي طرح ّای داًشکدُ دارٍسازی
 .1طشح خاًن دکتر هاریا تَکلی اردکاًی تا عٌَاى "همایؼِ اثش آداهغ ًیىَتیي تا ػایتیضیي دستشن ػیگاس تیواساى دٍلطثی ٍ
افؼشدگی دستخؾ اعصاب ٍ سٍاى تیواسػتاى طالماًی" هطشح ٍ هـشٍط تِ اخز سضایت ًاهِ وتثی آگاّاًِ اص آصهَدًی ّا ،عذم تحویل
ّضیٌِ اضافی ًاؿی اص اًجام تحمیك تِ آصهَدًی ّا ،حفظ اػشاس آصهَدًی ّا ،اجشای طشح تا ّواٌّگی پضؿه هعالجّ ،واٌّگی تا داًـگاُ
یا ػاصهاى هحل اًجام تحمیك ،عذم هحشٍهیت آصهَدًی ّا اص دسهاى سٍتیي تائیذ ؿذ .ضوٌا جٌاب آلای دوتش ًیوا ًادسی تِ عٌَاى ًاظش
اخاللی اًتخاب ؿذًذIR.SBMU.PHARMACY.REC.1397.185.
 .2طشح خاًن دکتر سویرا اسالهی زادُ تا عٌَاى "پایؾ تالیواًذُی  6گشٍُ اص آًتی تیَتیىْا دس ًوًَِ ّای ؿیش ؿْش تْشاى تا
اػتفادُ اص تىٌَلَطی غشتالگشی " multiplex biochip arrayهطشح ٍ هـشٍط تِ اًتـاس ًتایج تحمیك تا اخز هجَص اص وویتِ اخالق
داًـگاُ تائیذ ؿذIR.SBMU.PHARMACY.REC.1397.186.
 .3طشح عویدی تا عٌَاى " اًذاصُگیشی ّنصه اى ؿیشیي وٌٌذُ ّای هصٌَعی آػپاستام ،ػیىالهات ػذین ٍ اػؼَلفام پتاػین تا اػتفادُ
اص ػٌؼَس الىتشٍؿیویایی اصالحؿذُ تا ًاًَ رسات" هطشح ٍ تائیذ ؿذIR.SBMU.PHARMACY.REC.1397.187 .
 .4طشح خاًن دکتر فاطوِ قرباًی بیدکرپِ تا عٌَاى " ػٌتض ًاًَ رسات پلیوشی ػَپشپاسا هغٌاطیؼی اوؼیذ آّي تِ سٍؽ سیضػیاالت "
هطشح ٍ تائیذ ؿذIR.SBMU.PHARMACY.REC.1397.188.
 .5طشح آقای دکتر هْدی هحودزادُ تا عٌَاى " اسائِ داؿثَسد هذیشیت عولىشد تشای صٌایع داسٍػاصی طًشیه" هطشح ٍ تائیذ ؿذ.
IR.SBMU.PHARMACY.REC.1397.189
عٌاٍیي پایاى ًاهِ ّای داًشکدُ دارٍسازی
.1پایاى ًاهِ خاًن سارا حدادی تِ هٌظَس جوعآٍسی دادُّای پایاى ًاهِ خَد تا عٌَاى " ػٌتض ًٍـاى داسػاصی پپتیذHynic-Gly-
Pro-Lys-Gly-Ala-Ala-Aspتا اػتفادُ اص تىٌؼیَم m 99-جْت تصَیش تشداسی اص فیثشیي دس هطالعات دسٍى تٌی " in vivo
هطشح ٍ تائیذ ؿذIR.SBMU.PHARMACY.REC.1397.190 .
.2پایاى ًاهِ خاًن هْرًَش خداپرست تِ هٌظَس جوعآٍسی دادُّای پایاى ًاهِ خَد تا عٌَاى "تاثیش تٌاػة اػتشاتظیه تیي هٌاتع
اًؼاًی ٍ تاصاسیاتی تش تاصدّی ؿشوت ّای داسٍػاصی " هطشح ٍ تائیذ ؿذIR.SBMU.PHARMACY.REC.1397.191.
.3پایاى ًاهِ خاًن الْام داداشی تِ هٌظَس جوعآٍسی دادُّای پایاى ًاهِ خَد تا عٌَاى " اسصیاتی ووی ٍ ویفی هصشف داسٍّای ضذ
دسد اٍپیَئیذی دس تیواساى ػشپایی تحت دسهاى ًگْذاسًذُ " هطشح ٍ هـشٍط تِ حفظ اػشاس آصهَدًی ّا ،اخز سضایت ًاهِ وتثی آگاّاًِ اص
آصهَدًی ّا تائیذ ؿذIR.SBMU.PHARMACY.REC.1397.192.
.4پایاى ًاهِ خاًن درسا زارع پَر تِ هٌظَس جوعآٍسی دادُّای پایاى ًاهِ خَد تا عٌَاى " اػتفادُ اص فشآیٌذ تشػیة تِ ووه ًاحالل ٍ
اسصیاتی اثش آى تش اًحالل سصٍٍاػتاتیي" هطشح ٍ تائیذ ؿذIR.SBMU.PHARMACY.REC.1397.193.
.5پایاى ًاهِ خاًن ساحل شیرٍاًی تِ هٌظَس جوعآٍسی دادُّای پایاى ًاهِ خَد تا عٌَاى " فشهَالػیَى ٍ تشسػی خصَصیات
فیضیىَؿیویایی پلت ّای حاٍی عصاسُ گیاُ تاتًَِ ؿیشاصی " هطشح ٍ تائیذ ؿذIR.SBMU.PHARMACY.REC.1397.194.
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 .6پایاى ًاهِ ًیلَفر رحیوی تبار تِ هٌظَس جوعآٍسی دادُّای پایاى ًاهِ خَد تا عٌَاى " تشسػی اثش ضذ ػشطاًی ٍ ػایتَتَوؼیه صّش
خام حلضٍى دسیایی خلیج فاسع ) (conus textileتش ّپاتَػلَالس واسػیٌَهای وثذ تا اػتفادُ اص ّپاتَػیت ّا ٍ هیتَوٌذسی ّای
ایضٍلِ ؿذُ اص تافت ػشطاًی " هطشح ٍ هـشٍط تِ حفظ اػشاس آصهَدًی ّا ،سعایت اصَل اخاللی سفتاس تا حیَاى تحت آصهایؾ ،عذم
تحویل ّضیٌِ اضافی ًاؿی اص اًجام تحمیك تِ آصهَدًی ّا ،اخز سضایت ًاهِ وتثی آگاّاًِ اص آصهَدًی ّا تائیذ ؿذ.
IR.SBMU.PHARMACY.REC.1397.195

عٌاٍیي پایاى ًاهِ ّای داًشکدُ پرستاری ٍ هاهایی
 .1پایاى ًاهِ آقای هٌصَر تیوَری داًـجَی واسؿٌاػی اسؿذ پشػتاسی هشالثت ٍیظُ تا عٌَاى" همایؼِ هیضاى اضطشاب ٍاػتشع دسن
ؿذُ دس اعوال جشاحی طًیىَاٍسٍلَطی ٍاعوال جشاحی عوَهی دس تیواسػتاى ّای ٍاتؼتِ تِ داًـگاُ علَم پضؿىی ؿْیذ تْـتی "1397
هطشح ٍ هـشٍط تِ اخز سضایت ًاهِ وتثی آگاّاًِ اص آصهَدًی ّا ،عذم تحویل ّضیٌِ اضافی ًاؿی اص اًجام تحمیك تِ آصهَدًی ّا تائیذ
ؿذIR.SBMU.PHARMACY.REC.1397.196 .
 .2پایاى ًاهِ خاًن فاطوِ قلی زادُ داًـجَی واسؿٌاػی اسؿذ پشػتاسی هشالثت ٍیظُ ًَصاداى تا عٌَاى" تشسػی ّوثؼتگی اهیذ تِ
صًذگی تا حوایت اجتواعی دسن ؿذُ دس تیواساى تحت جشاحی دسیچِای للة دس تیواسػتاى للة ٍ عشٍق ؿْیذ سجایی تْشاى دس ػال
 "1397هطشح ٍ هـشٍط تِ اخز سضایت ًاهِ وتثی آگاّاًِ اص آصهَدًی ّا ،سعایت اصَل ؿشعی دس سًٍذ اجشا طشح اص جولِ ّوجٌغ تَدى
پشػـگش ٍ آصهَدًی ّا) هخصَصا ًوًَِ تشداسی ،حفظ اػشاس آصهَدًی ّاّ ،واٌّگی تا داًـگاُ یا ػاصهاى هحل اًجام تحمیك ،عذم تحویل
ّضیٌِ اضافی ًاؿی اص اًجام تحمیك تِ آصهَدًی ّا تائیذ ؿذ IR.SBMU.PHARMACY.REC.1397.197.
 .3پایاى خاًن ًاّید ًاصری داًـجَی واسؿٌاػی اسؿذ پشػتاسی هشالثت ٍیظُ تا عٌَاى" تشسػی تاثیش تشًاهِ ی " واّؾ تٌؾ هثتٌی
تش رّي آگاّی" تش سفتاسّای هماتلِ ای ٍ دلثؼتگی هادساى ًَصاداى هثتال تِ تیواسی ّای هادسصادی دس تیواسػتاى ّای هٌتخة داًـگاُ
علَم پضؿىی ؿْیذ تْـتی ػال  "1397هطشح ٍ هـشٍط تِ اخز سضایت ًاهِ وتثی آگ اّاًِ اص آصهَدًی ّا ،عذم هحشٍهیت آصهَدًی ّا اص
دسهاى سٍتیي ،عذم تحویل ّضیٌِ اضافی ًاؿی اص اًجام تحمیك تِ آصهَدًی ّا ،اجشای طشح تا ّواٌّگی پضؿه هعالج ،حفظ اػشاس
آصهَدًی ّا تائیذ ؿذ ٍ ػشواس خاًن دوتش جویلِ هحتـوی تِ عٌَاى ًاظش اخاللی اًتخاب ؿذًذ.
IR.SBMU.PHARMACY.REC.1397.198
 .4پایاى خاًن ّوا فیضی داًـجَی واسؿٌاػی اسؿذ پشػتاسی داخلی ٍ جشاحی تا عٌَاى" تشسػی ّوثؼتگی حغ اًؼجام تا عولىشد
جؼواًی ٍ حوایت اجتواعی ػالوٌذاى هثتال تِ ػشطاى هشاجعِ وٌٌذُ تِ تیواسػتاى ّای داًـگاُ علَم پضؿىی ؿْیذ تْـتی ؿْش
تْشاى ،ػال  "1397هطشح ٍ هـشٍط تِ ّواٌّگی تا داًـگاُ یا ػاصهاى هحل اًجام تحمیك ،حفظ اػشاس آصهَدًی ّا ،اخز سضایت ًاهِ
وتثی آگاّاًِ اص آصهَدًی ّا تائیذ ؿذIR.SBMU.PHARMACY.REC.1397.199.
 .5پایاى خاًن هرین اسوعیلی داًـجَی واسؿٌاػی اسؿذ پشػتاسی هشالثت ٍیظُ تا عٌَاى" همایؼِ پیاهذ¬ّای هشتثط تا ػالهت
جؼوی ٍ سٍحی -سٍاًی دس سٍؿْای هختلف دسهاًی (هایىشٍٍیَ ،ووَ¬آهثَلیضاػیَى ؿشیاًی ،ؿیوی-دسهاًی ٍ جشاحی) دس تیواساى هثتال
تِ ػشطاى وثذ" هطشح ٍ هـشٍط تِ ّواٌّگی تا داًـگاُ یا ػاصهاى هحل اًجام تحمیك ،حفظ اػشاس آصهَدًی ّا ،اخز سضایت ًاهِ وتثی
آگاّاًِ اص آصهَدًی ّا تائیذ ؿذIR.SBMU.PHARMACY.REC.1397.200.
 .6پایاى خاًن زّرا آریي فر داًـجَی واسؿٌاػی اسؿذ تْذاؿت تاسٍسی تا عٌَاى" تشسػی تاثیش هذل  plissitتش واسوشد سضایت ٍ
ػاصگاسی جٌؼی دس صًاى هثتال تِ ػٌذسم تخوذاى پلی ویؼتیه" هطشح ٍ هـشٍط ّواٌّگی تا داًـگاُ یا ػاصهاى هحل اًجام تحمیك،
سعایت اصَل ؿشعی دس سًٍذ اجشا طشح اص جولِ ّوجٌغ تَدى پشػـگش ٍ آصهَدًی ّا) هخصَصا ًوًَِ تشداسی ،اخز سضایت ًاهِ وتثی
آگاّاًِ اص آصهَدًی ّا ،عذم تحویل ّضیٌِ اضافی ًاؿی اص اًجام تحمیك تِ آصهَدًی ّا ،عذم هحشٍهیت آصهَدًی ّا اص دسهاى سٍتیي حفظ
اػشاس آصهَدًی ّا تائیذ ؿذ .ضوٌا ػشواس خاًن دوتش ّذیِ سیاضی تِ عٌَاى ًاظش اخاللی اًتخاب ؿذًذ.
IR.SBMU.PHARMACY.REC.1397.201
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