بسمه تعالی
صورتجلسه کمیته سازمانی اخالق دانشکده های داروسازی و پرستاری ،مامایی
سی و ششمین جلسه کمیته سازمانی اخالق دانشکده های داروسازی و پرستاری ،مامایی مورخ  98/9/11ساعت8/03
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 (مرکز تحقیقات پروتئین) خانم دکتر زهرا حاجی مهدی با عنوان "بررسی تداخل لیگاند طراحی شده و آنزیم اینتگراز به
روش دینامیک مولکولی" مطرح و تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.228 .
 .2طرح (مرکز تحقیقات پروتئین) خانم دکتر ثریا شاه حسینی با عنوان "سنتز و نشاندار سازی دو پپتد ضد فیبرین (HYNIC-
)GPRPILE, HYNIC-GPKGAADبا استفاده از  m-Tc 99و بررسی درصد اتصال به فیبرین در " in vitroمطرح و تائید
شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.229 .
 .3طرح آقای دکتر افشین زرقی با عنوان "طراحی و سنتز مشتقات جدید (-4(-2متیل سولفونیل) فنیل)-N-فنیل ایمیدازو [-2،1
سیکلواکسیژناز"2-

[aپیریدین-3-آمین به عنوان مهارکنندگان
IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.230
 .4طرح خانم دکتر آزاده حائری با عنوان "ساخت و تهیه نمونه آزمایشگاهی فیلم های پلیمری حاوی ترکیب فالونوئیدی کوئرستین
انتخابی

آنزیم

مطرح

و

تائید

شد.

روکش داده شده با نقره و بررسی کارایی آن در جلوگیری از ایجاد چسبندگی بافتی متعاقب عمل های جراحی در مدل موش صحرائی"
مطرح و مشروط به رعایت اصول اخالقی رفتار با حیوان تحت آزمایش تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.231.
 .5طرح گرنت استادیاران جوان خانم دکتر سحر بهزاد با عنوان "بررسی فیتوشیمی و جداسازی مواد از فراکشن های موثر گیاه
 "Scutellarianepetifoliaمطرح و تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.232.
 .6طرح خانم دکتر ثریا شاه حسینی با عنوان "پپتیدهای نشاندار برای تصویربرداری از آپوپتوزیز" مطرح و تائید شد.
IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.233

عناوین پایان نامه های دانشکده داروسازی
 .1پایان نامه خانم فاطمه امین دهقان با عنوان"بررسی الگوی تجویزداروهای دارای عارضه طوالنی شدن  QT intervalو مداخالت
اصالح مصرف توسط داروساز در بیمارستان طالقانی تهران" مطرح و مشروط به اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها و حفظ
اسرار آزمودنی ها تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.234.
 .2پایان نامه آقای حمیدرضا یزد با عنوان" بررسی تاثیر مداخالت داروساز بر الگوی تجویز پیشگیری آنتی بیوتیکی در اعمال جراحی
عروق و دستگاه گوارش در مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی آیت اهلل طالقانی" مطرح و مشروط به اخذ رضایتنامه کتبی آگاهانه از
آزمودنی ها ،عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی از تحقیق به آزمودنی ها ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،اجرای طرح با هماهنگی پزشک معالج،
عدم محرومیت آزمودنی ها از درمان روتین تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.235.
 .3پایان نامه خانم نیلوفر جم با عنوان"ارزیابی بار اقتصادی بیماری سرطان ریه در تهران" مطرح و مشروط به اخذ رضایتنامه کتبی
آگاهانه از آزمودنی ها ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل انجام تحقیق تائید شد.
IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.236
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 .4پایان نامه خانم مهشاد محمدی زاده با عنوان"طراحی و سنتز مشتقات جدید دی آریل-4،3-دی هیدروپیریمیدین به عنوان
مهارکنندگان انتخابی آنزیم سیکلواکسیژناز "2-مطرح تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.237.
 .5پایان نامه آقای سید بابک مصطفوی نایینی با عنوان" تهیه و بررسی ویژگی های برون تن لیپوزوم های چند وزیکولی حاوی نقاط
کوانتومی به منظور بررسی ماندگاری صفاقی حامل" مطرح و مشروط به رعایت اصول اخالقی رفتار با حیوان تحت آزمایش تائید شد.
IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.238
 .6پایان نامه خانم عسل اردبیلی با عنوان" بررسی اثربخشی مداخله  MTMتوسط داروساز بر میزان پایبندی به درمان در بیماران
مبتال به  ، MSکیفیت زندگی آنها و شاخص عملکردی :EDSSیک مطالعه کار آزمایی بالینی تصادفی شده "open label.مطرح و
مشروط به اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آز مودنی ها ،عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی از انجام تحقیق به آزمودنی ها ،حفظ اسرار
آزمودنی ها ،اجرای طرح با هماهنگی پزشک معالج ،هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل انجام تحقیق ،عدم محرومیت آزمودنی ها از
درمان روتین تایید شد .ضمناً خانم دکتر شادی ضیایی به عنوان ناظر اخالقی این طرح انتخاب شدند.
IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.240.
 .7پایان نامه خانم فاطمه خادم عباسی اردکانی (به راهنمایی آقای دکتر نیما نادری) با عنوان" بررسی اثرات ضد دردی مشتقات
ایمیدازوپیریدین به عنوان مهار کننده های آنزیم سیکلو اکسیژناز " مطرح و مشروط به رعایت اصول اخالقی رفتار با حیوان تحت
آزمایش تائید شد.
 .8پایان نامه خانم یاسمن طاهری (به راهنمایی آقای دکتر نیما نادری) با عنوان"بررسی اثرات ضد دردی و ضد التهابی عصاره و
فراکشن های گیاه شیرخشتی در مدل حیوانی" مطرح و مشروط به رعایت اصول اخالقی رفتار با حیوان تحت آزمایش تائید شد.

عناوین پایان نامه های دانشکده پرستاری ،مامایی

 .1پایان نامه خانم شادی احمدی با عنوان" بررسی مقایسه ای تاثیر کپسول" زنجبیل -اسطوخودوس"" ،زنجبیل" با "مفنامیک
اسید" بر شدت دیسمنوره اولیه دختران ساکن خوابگاه های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال  "1399-1398مطرح و
مشروط به اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل انجام تحقیق تائید
شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.239.
 .2پایان نامه خانم فرشته مراداغلو با عنوان" بررسی همبستگی آسیب پذیری و حس کرامت در سالمندان شهر تهران در سال "98
مطرح و مشروط به اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل انجام
تحقیق تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.241.
 .3پایان نامه خانم فاطمه بخشعلی زاده گیری با عنوان"بررسی تأثیر قطره گیاه گزنه بر خونریزی پس از زایمان در زنان مراجعه
کننده به بیمارستان کمالی کرج سال  "1398مطرح و مشروط به عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی از انجام تحقیق به آزمودنی ها ،اجرای
طرح با هماهنگی پزشک معالج ،اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،هماهنگی با دانشگاه یا سازمان
محل انجام تحقیق تائید شد .ضمنا خانم دکتر زهرا صحرایی به عنوان ناظر اخالقی این طرح انتخاب شدند.
IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.242
 .4پایان نامه خانم تانیا کلیجی با عنوان" مقایسه تاثیر کپسول خوراکی دارچین و گیاه پنج انگشت بر کارکرد جنسی زنان یائسه تحت
پوشش مراکز منتخب خدمات جامع سالمت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال  "1398مطرح 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 تائید
شد .ضمناً خانم دکتر ماریا توکلی به عنوان ناظر اخالقی این طرح انتخاب شدندIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.243 .
 .5پایان نامه آقای آرمین عزیزی کیا با عنوان"بررسی تاثیر برنامه خودکارآمدی بر روی رفتارهای خود مدیریتی در بیماران تحت
همودیالیز مراجعه کننده به مراکز دیالیز منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال  "1398مطرح 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 تائید شد.
IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.244
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عناوین طرح های مرکز تحقیقات مامایی

 .1طرح خانم دکتر معصومه سیمبر با عنوان " تبیین شاخص کیفیت تریاژ مامایی" مطرح و مشروط به اخذ رضایت نامه کتبی
آگاهانه از آزمودنی ها ،حفظ اسرار آزمودنی ها تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.245.
 .2طرح خانم دکتر معصومه سیمبر با عنوان " اثر بخشی مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقاء رفتارهای پیشگیرانه از ایدز درنوجوانان ایرانی:
یک مطالعه مروری سیستماتیک " مطرح و تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.246 .

عناوین طرح های دانشکده پرستاری ،مامایی

 .1طرح خانم دکتر شهناز ترک زهرانی با عنوان "ترجمه و روان سنجی مقیاس کوتاه خودکارآمدی پدر نسبت به شیردهی نوزاد از
پستان " مطرح و مشروط به اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،هماهنگی با دانشگاه یا سازمان
محل انجام تحقیق تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.247.
 .2طرح گرنت چاپ  5مقاله سال  2119در مجالت با نمایه نوع  1تا  3خانم دکتر گیتی ازگلی با عنوان "بررسی تاثیر مکمل ویتامین
 Dبر شدت درد قاعدگی دردانشجویان مبتال به دیسمنوره اولیه" 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 تائید شد .ضمناً آقای دکتر مهرداد فیضی به
عنوان ناظر اخالقی این طرح انتخاب شدندIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.248.
.3

طرح خانم دکتر گیتی ازگلی با عنوان " بررسی عالئم و شیوع اختالالت ادراری و جنسی دربیماران مبتال به ام اس :مطالعه
مروری" مطرح و تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.249 .

.4

طرح خانم دکتر پروانه وصلی با عنوان " بررسی ارتباط اضطراب امتحان با عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری در ارزشیابی

بالینی ساختار یافته عینی( )OSCEدر دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،سال  "1398مطرح و مشروط اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه
از آزمودنی ها ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل انجام تحقیق تائید شد.
IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.250
 .5طرح خانم دکتر مهناز ایلخانی با عنوان "بررسی تاثیر رویکردهای غیردارویی در بهبود اختالالت خواب افراد مبتال به اختالل
طیف اتیسم :مطالعه مرور سیستماتیک " مطرح و تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.251 .
 .6طرح خانم دکتر صدیقه صدیق با عنوان " ترجمه و اعتباربخشی ترجمه و روانسنجی پرسشنامه پدران نخستین در پدران مراجعه
کننده به مراکز منتخب شهر تهران در سال  " 1398مطرح و مقرر شد پس از اصالح عنوان کد اخذ شود.
 .7طرح خانم پدیده جنتی عطایی با عنوان" بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی در زنان مبتال به سرطان پستان دریافت کننده مراقبت
های تسکینی و مراقبت های معمول " مطرح و مقرر شد با کد اخالق مربوط به پایان نامه طرح اجرا گردد.
 .8طرح خانم دکتر فروزان آتش زاده شوریده با عنوان "رفتار غیر مدنی در پرستاری :مطالعه مرور سیستماتیک" مطرح و تائید شد.
 .9طرح گرنت چاپ  5مقاله سال  2119در مجالت با نمایه نوع  1تا  3خانم ماهرخ دولتیان با عنوان "تاثیر سطح سرمی ویتامین D
بر وضعیت گالیسمیک و لیپید های سرم در زنان مبتال به پیش دیابت و هیپو ویتامینوزیس  Dدر سنین باروری" 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 ،هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل انجام تحقیق تائید شد .ضمناً خانم دکتر شادی ضیایی به عنوان ناظر اخالقی این طرح
انتخاب شدند.
 .11طرح خانم دکتر نورالسادات کریمان با عنوان "روان سنجی و اعتبار یابی ترجمه فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی بعد از زایمان (
 ") )MAPP-QOLمطرح و مشروط به اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،هماهنگی با دانشگاه
یا سازمان محل انجام تحقیق تائید شد.
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سرکار خانم دکتر فروزان آتش زاده

حجت االسالم و المسلمین حسن الری

جناب آقای دکتر حسین وحیدی

جناب آقای دکتر نیما نادری

سرکار خانم دکتر نورالسادات کریمان

سرکار خانم نرگس سلطانی زاده

جناب آقای دکتر احمد رضا باغستانی

جناب آقای رسول نیکبخت

سرکار خانم دکتر جمیله محتشمی

سرکار خانم دکتر ماهرخ دولتیان
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