
 

هصورتجلس   

  
با حضور اعضاي ذيل در دفتر  20/01/1396در مورخ  12:00تحقيقات دانشجويي دانشكده پرستاري و مامايي ساعت  مركزجلسه شوراي پژوهشي  اولين

  كميته تشكيل و موارد زير مطرح گرديد:
بررسي شيوع اضطراب مرگ در سالمندان شهر شاهرود در  "با عنوان اماميانآقاي دكتر به راهنمايي  بتول محمد علي زادهخانم طرح تحقيقاتي  -1

 جام طرح مورد تصويب قرار گرفت.نظر شوراي پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي ضرورت اند با انجام اصالحات زير از مطرح و" 1395سال 
 Scoring بيان شود. پرسشنامه 

  .معيارهاي خروج ذكر شود 

  .آزمونهاي اماري بيان شود 

   د.نحجم نمونه براي جامعه باشد و خانه سالمندان هم به صورت سرشماري بررسي شو  

 دهينظم خود با آن ارتباط و سكال در تمركز بر مؤثر ملاعو بررسي "با عنوان مجتبي كيخاآقاي به راهنمايي آقاي ميالد شيخي طرح تحقيقاتي  -2
مطرح وبا انجام اصالحات زير از نظر شوراي پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي "1395 سال در شاهرود پزشكي معلو هنشگادا دانشجويان در

 گرفت. ضرورت انجام طرح مورد تصويب قرار
  .پرسشنامه ضميمه شود 

   .رفرنس فرمول حجم نمونه آورده شود و فرمول حجم نمونه بازبيني گردد 

  .نوع انتخاب دانشجويان توضيح داده شود (رشته ها، ورودي هاو...) و بر اساس وزن هركدام فرمول حجم نمون آورده شود 

  .اهداف مجددا بازنويسي شود 

   متغيرها دقيقا مشخص شود.متغيرهاي پاسخ در جدول 

  .به دليل مقطعي بودن مطالعه از عوامل موثر در عنوان استفاده نشود و عوامل مرتبط جايگزين شود 

 نحوه بر استنشاقي اسپري از استفاده آموزش تأثير مقايسه و بررسي "عنوان با دكتر باقري آقاي راهنمايي به اسالمي يهقر خانم تحقيقاتي طرح -3
 دانشجويي تحقيقات كميته پژوهشي شوراي نظر از زير اصالحات انجام وبا مطرح "خانواده مراقب عضو و سالمند بيماران در آن از استفاده صحيح
  .گرفت قرار تصويب مورد طرح انجام ضرورت

  .پيشنهاد مي شود از دو روش آموزشي استفاده شود 

  .فرمول حجم نمونه بازبيني شود 

   در روش اجرا گروهها به طور واضح توضيح داده شود. گروه كنترل (بيمار سالمند) گروهcase .(عضو مراقب خانواده) است 

  ب آورده شود.در شرايط و معيارهاي ورود، ويژگيهاي مراق 

   .روش ورود افراد (در دسترس و آسان) آورده شود 

  نوع كارRCT .است نه نيمه تجربي اصالح شود 

 زبيني شود.اهداف با  

 حاضرين در جلسه:
 سرپرست كميته تحقيقات    محمد حسين ابراهيمي .1

 عضو شورا    دكتر حسين باقري .2

 عضو شورا    (غ) علي عباسي .3

 عضو شورا    مهسا فياض .4

 ميال بازقلعه .5

 ناهيد بلبل حقيقي .6

 امان پورفرزانه  .7

 نسرين فدائي اقدم .8



 

هصورتجلس   

با حضور اعضاي ذيل در دفتر  29/01/1396در مورخ  12:00تحقيقات دانشجويي دانشكده پرستاري و مامايي ساعت  مركزجلسه شوراي پژوهشي دومين 
  كميته تشكيل و موارد زير مطرح گرديد:

 1نسفاتين سطح شاخص با مدراس مقياس ايمقايسه بررسي"با عنوان ابراهيميآقاي دكتر به راهنمايي شهرام نصراله زاده  آقايطرح تحقيقاتي  -1
شوراي پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي نظر د مطرح وبا انجام اصالحات زير از "سر تروماتيك آسيب بيماران آگهيپيش تعيين در پالسما

 ضرورت انجام طرح مورد تصويب قرار گرفت.
  شاخصGCS  شاخص نياز است بررسي شود. 2براي مقايسه اين 

 روش كاربه صورت دقيق و واضح نوشته شود  

   .اهداف فرعي با توجه به شاخصهايي كه در مطالعه بررسي مي شود بيان گردد 

 دول متغيرها بيان شده اما در اهداف به آن اشاره نشده.نمره معيار گالسكو در ج 

  .ساير مشخصات كه اندازه گيري مي شود در جدول متغيرها بيان شود  

 ماساژ با ران سر چهار عضله تقويت تاثير ايمقايسه بررسي "عنوان با ابراهيمي دكتر آقاي راهنمايي به روح اله فارسي آقاي تحقيقاتي طرح  -2
 تصويب مورد طرح انجام ضرورت دانشجويي تحقيقات كميته پژوهشي شوراي دنظر  از زير اصالحات انجام وبا مطرح "سالمند افراد زانوي درد
  .گرفت قرار
   هفته بالفاصله پس از مداخله و در زمانهاي ديگر بررسي شود بهتر است. 12زمان تاثير مداخله عالوه بر 

   پيشنهاد مي شود از رفرنس  ؟تفاده شدهاز چه رفرنسي براي سن سالمندي اسWHO  سالگي را پيشنهاد نموده، استفاده شود 60كه 

 .مطالعات در اين زمينه بررسي شود در صورت امكان و قابليت اجرا گروه كنترل وجود داشته باشد 

   .روش آناليز اماري با اهداف هماهنگ باشد 

 له چهار سر ران بيشتر از ماساژ بهتر است، به تفاوت دارد اصالح شود.در قسمت فرضيات پيش قضاوت مبني بر تاثير تقويت عض 

  .فرضيات با توجه به اهداف تكميل شود 

   ن، طبق نظر ذكر شده اصالح شود.يمقايسه اختالف ميانگ 9هدف جزئي 

 جدول متغيرها اصالح شود  
 پزشكي علوم دانشگاه دانشجويان ديدگاه از باليني يحوزه در اساتيد ايحرفه اخالق رعايت "عنوان با ميالد شيخي آقاي تحقيقاتي طرح -3

 قرار تصويب مورد طرح انجام ضرورت دانشجويي تحقيقات كميته پژوهشي شوراي دنظر  از زير اصالحات انجام وبا مطرح "1396 سال در شاهرود
  .گرفت

    .اهداف فرعي با توجه به ابزار تعيين شود 

  پرستاري و مامايي جايگزين دانشجويان دانشگاه شود و تعريف واژه ها و تعريف علمي اصالح شود. در عنوان دانشجويان پيراپزشكي و 

   .ابزار به ابزار استاندارد تغيير يابد  

 حاضرين در جلسه: 

 سرپرست كميته تحقيقات    محمد حسين ابراهيمي .1

 عضو شورا    دكتر حسين باقري .2

 شورا عضو    علي عباسي .3

 عضو شورا    مهسا فياض .4

 ميال بازقلعه .5

 غ نزهت السادات تقوي .6

 غ فرزانه امان پور .7

 



 

هصورتجلس   

با حضور اعضاي ذيل در دفتر  10/02/1396در مورخ  13:00تحقيقات دانشجويي دانشكده پرستاري و مامايي ساعت  مركزجلسه شوراي پژوهشي سومين 
  كميته تشكيل و موارد زير مطرح گرديد:

 زيرجلدي تزريق با وريدي تزريق تاثير مقايسه و بررسي "با عنوان ابراهيميآقاي دكتر به راهنمايي محمود زنگنه  آقايطرح تحقيقاتي  -1
نظر شوراي پژوهشي كميته د مطرح وبا انجام اصالحات زير از " همودياليزي بيماران خستگي و خونيكم درمان بر برابر دوز با اريتروپويتين

 تحقيقات دانشجويي ضرورت انجام طرح مورد تصويب قرار گرفت.
 تصحيح روش اجراي طرحو اضافه كردن مراحل انجام كارآزمايي باليني  

   استفادهتوضيح در مورد ابزارهاي مورد 

  اصالح تاريخ انجام طرح 

  اصالح جدول متغيرهاتكميل معيارهاي ورود و خروج 

 مرحله اضافه شود. 2مرحله  4پركردن پرسشنامه در  جمع آوري داده ها و 

 اضافه شدن امضاي يك مشاور روش شناسي و تاييد مراحل آن به تفكيك اهداف و فرضيات 

   

 زمان بيماران درد شدت ميزان بر هوگو نقطه ماساژ تأثير بررسي "عنوان با باقري دكتر آقاي راهنمايي به اقليما جاللي خانم تحقيقاتي طرح  -2
 تصويب مورد طرح انجام ضرورت دانشجويي تحقيقات كميته پژوهشي شوراي دنظر  از زير اصالحات انجام وبا مطرح "شرياني خون نمونه گرفتن

  .گرفت قرار
   عدم حضور مجري   

 جلسه:حاضرين در 

 سرپرست كميته تحقيقات    محمد حسين ابراهيمي .1

     علي عباسي .2

 محمدرضا خطيبي .3

 ميال بازقلعه .4

 اعظم حميدزاده .5

 شهربانو گلي .6

 طناز ولد بيگي .7

 منصوره خيري .8

   



 

هصورتجلس   

با حضور اعضاي ذيل در دفتر  02/03/1396در مورخ  12:30تحقيقات دانشجويي دانشكده پرستاري و مامايي ساعت  مركزجلسه شوراي پژوهشي چهارمين 
  كميته تشكيل و موارد زير مطرح گرديد:

 در استرپتوكيناز با رتپالز عوارض و اثربخشي مقايسه و بررسي"با عنوان باقريآقاي دكتر به راهنمايي خانم مريم مهدويان طرح تحقيقاتي  -1
 تحقيقات دانشجويي ضرورت انجام طرح مورد تصويب قرار گرفت. مركزاز نظر شوراي پژوهشي  ومطرح "ميوكارد انفاركتوس به مبتال بيماران

 .تصويب شد  
  

 بر آروماتراپي تاثير مورد در شده انجام باليني هاي كارآزمايي سيستماتيك مرور"با عنوانخانم اشرف قياسي و همكاران طرح تحقيقاتي  -2
 تحقيقات دانشجويي ضرورت انجام طرح مورد تصويب قرار گرفت. مركزاز نظر شوراي پژوهشي  ومطرح  "زايمان اول مرحله اضطراب

 شد تصويب.  
   

 حاضرين در جلسه:

 سرپرست كميته تحقيقات    محمد حسين ابراهيمي .1

 (غايب) دكتر حسين ابراهيمي .2

 (غايب) دكتر حسين باقري .3

 ميالد بازقلعه .4

 دكتر شهربانو گلي .5

 سميه رضايي .6

 اعظم حميدزاده .7

  

  

 

   



 

هصورتجلس   

با حضور اعضاي ذيل در دفتر  13/04/1396در مورخ  11:30تحقيقات دانشجويي دانشكده پرستاري و مامايي ساعت  مركزجلسه شوراي پژوهشي پنجمين 
  كميته تشكيل و موارد زير مطرح گرديد:

 و مند نظام مرور مطالعه يك: ايراني جوانان در جنسي رفتارهاي شيوع"با عنوان آرزو حاصلي و همكارانخانم طرح تحقيقاتي  -1
 از نظر شوراي پژوهشي مركز تحقيقات دانشجويي ضرورت انجام طرح مورد تصويب قرار گرفت. ومطرح "متاآناليز

      تصويب شد  
   

 مطالعه كي -ايران در باروري سنين زنان جنسي عملكرد اختالالت شيوع"با عنوانخانم اشرف قياسي و همكاران طرح تحقيقاتي  -2
 از نظر شوراي پژوهشي مركز تحقيقات دانشجويي ضرورت انجام طرح مورد تصويب قرار گرفت. ومطرح  "سيستماتيك مرور

    شد تصويب  
   

 حاضرين در جلسه:

 كميته تحقيقاتسرپرست     دكتر محمد حسين ابراهيمي .1

 دكتر حسين ابراهيمي .2

 (غايب) دكتر حسين باقري .3

 (غايب)علي عباسي .4

 دكتر شهربانو گلي .5

 (غايب)دكتر زهرا متقي .6

 اعظم حميدزاده .7

  محبوبه پورحيدري .8

   



 

هصورتجلس   

با حضور اعضاي ذيل در دفتر  27/04/1396در مورخ  11:30تحقيقات دانشجويي دانشكده پرستاري و مامايي ساعت  مركزجلسه شوراي پژوهشي ششمين 
  كميته تشكيل و موارد زير مطرح گرديد:

با انجام  مطرح و "متاآناليز و سيستماتيك مرور مطالعه يك: ايران در سالمندآزاري شيوع"با عنوان اشرف قياسيخانم طرح تحقيقاتي  -1
 ي پژوهشي مركز تحقيقات دانشجويي ضرورت انجام طرح مورد تصويب قرار گرفت.اصالحات زير از نظر شورا

  چك ليستSTROBE .تفسير و تبيين شود  
 .ناهمگن بودن مطالعات بر چه اساس تعيين مي شود  
  در كليد وازه ها ازmesh .نيز استفاده شود  
 .معيارهاي مناسب بودن مقاالت بيان شود  
  باشند.استاد راهنما در زمينه سالمندي 

 .پژوهشگر دوم نيز سرچ مستقل انجام دهد 

مطرح  "باليني هاي كارآزمايي مرورسيستماتيك: زايمان درد تسكين بر رفلكسولوژي تاثير"با عنوان ليال باقريخانم طرح تحقيقاتي  -2
 مركز تحقيقات دانشجويي ضرورت انجام طرح مورد تصويب قرار گرفت.وبا انجام اصالحات زير از نظر شوراي پژوهشي 

 .درد مرحله اول زايمان به درد زايمان تغيير داده شود  
 .رفرنس جداد آورده شود  
   بهترين كليدواژه ها ازMesh .اخذ شود  
  

 حاضرين در جلسه:

 تحقيقاتسرپرست كميته     دكتر محمد حسين ابراهيمي .1

 دكتر حسين ابراهيمي .2

 دكتر حسين باقري .3

 ناهيد بلبل حقيقي .4

 گيتي آتش سخن .5

 سپيده مهدوي .6

   



 

هصورتجلس   

با حضور اعضاي ذيل در دفتر  24/05/1396در مورخ  11:30تحقيقات دانشجويي دانشكده پرستاري و مامايي ساعت  مركزجلسه شوراي پژوهشي هفتمين 
  كميته تشكيل و موارد زير مطرح گرديد:

مطرح  "ينيبال يها ييكارآزما كيستماتي: مرورسمانيزا  طول مدتبر   يرفلكسولوژ ريتاث"با عنوان باقري ليالخانم طرح تحقيقاتي  -1
 تصويب قرار گرفت. با انجام اصالحات زير از نظر شوراي پژوهشي مركز تحقيقات دانشجويي ضرورت انجام طرح مورد و

 .استراتژي سرچ به دقت شرح داده شود  
 معيارهاي ورود و خروج را كامل بيان نماييد  
  معيارprisma جايگزين جداد شود 

 
انفاركتوس صحت ترياژ در بيماران با بررسي شيوع "با عنوان مهشيد سهرابي به راهنمايي خانم مليحه عامريخانم طرح تحقيقاتي  -2

و ارتباط آن با مهارت تفكر انتقادي پرستاران بخش اورژانس بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شاهرود  قلبي حاد
 مورد تصويب قرار گرفت.با انجام اصالحات زير از نظر شوراي پژوهشي مركز تحقيقات دانشجويي ضرورت انجام طرح  مطرح و "1395در سال 

 .صحت ترياژ تبيين شود  
 آيا تفكر انتقادي به مرور زمان تغيير نمي كند؟ رفرنس آورده شود  
 .نوع مطالعه به دقت مشخص شود  
 .فرمول حجم نمونه نيز با توجه به نوع مطالعه ارزيابي شود  
 

 حاضرين در جلسه:

 سرپرست كميته تحقيقات  ابراهيميدكتر محمد حسين  .1

 (غايب) دكتر حسين ابراهيمي .2

 دكتر حسين باقري .3

  (غايب) علي عباسي .4

  اعظم حميدزاده .5

  دكتر سكينه طاهرخاني .6

  (غايب) مجتبي كيخا .7

يمليحه عامر .8

   



 

هصورتجلس   

با حضور اعضاي ذيل در دفتر  29/07/1396در مورخ  12:30تحقيقات دانشجويي دانشكده پرستاري و مامايي ساعت  مركزجلسه شوراي پژوهشي هشتمين 
  كميته تشكيل و موارد زير مطرح گرديد:

 مراقبتي فشار و زندگي كيفيت مقايسه و بررسي"با عنوانعلي عباسي  راهنمايي آقايبه  سيد محمد ميرحسينيخانم طرح تحقيقاتي  -1
با انجام اصالحات زير از نظر شوراي پژوهشي مركز تحقيقات دانشجويي ضرورت  مطرح و "2نوع ديابت و سرطان به مبتال بيماران مراقبين

 انجام طرح مورد تصويب قرار گرفت.

   .حجم نمونه اصالح شود   

 
 با همراه تلفن از مفرط استفاده بين ارتباط بررسي"با عنوان خانم محبوبه پورحيدري هنماييراصدف يحيايي به خانم طرح تحقيقاتي  -2

با انجام  مطرح و "1396 سال در شاهرود پزشكي علوم دانشگاه مامايي و پرستاري دانشجويان در اجتماعي تنهايي و افسردگي
 از نظر شوراي پژوهشي مركز تحقيقات دانشجويي ضرورت انجام طرح مورد تصويب قرار گرفت.اصالحات زير 

 در همه دانشجويان دانشگاه بررسي شود 

 .در اهداف به جاي ميزان، فراواني به كار رود 

 .حجم نمونه تغيير كند 

 .بررسي متون بسيط تر نوشته شود 

 .نمونه گيري از خوشه اي به تصادفي تغيير يابد 

 .جدول متغيرها كامل شود 

 .هدف فرعي اول اصالح شود 

 فاكتورها ريسك و عالئم به نسبت آگاهي ميزان بررسي"با عنوان خانم سميه رضايي به راهنمايي آقاي حسين شيخيطرح تحقيقاتي  -3
 بهداشتي مراكز در باال فشارخون سابقه با بيماران در) CVA(مغزي حاد سكته درمان با مرتبط خدمات دريافت نحوه و

با انجام اصالحات زير از نظر شوراي پژوهشي مركز تحقيقات دانشجويي ضرورت  مطرح و "96 سال در سمنان استان منتخب شهرستانهاي
 انجام طرح مورد تصويب قرار گرفت.

  عناوين فارسي، فارسي و خالصه تر  نوشته شود 

  .ميزان به فراواني تغيير يابد 

  مطالعه مقطعي است  

 
 حاضرين در جلسه:

 سرپرست كميته تحقيقات  دكتر محمد حسين ابراهيمي .1

 غدكتر حسين ابراهيمي  .2

 غ دكتر حسين باقري .3

  علي عباسي  .4

 مجتبي كيخا  .5

 ميالد بازقلعه .6

 محبوبه پورحيدري .7

  اشرف قياسي .8

   



 

هصورتجلس   

با حضور اعضاي ذيل در دفتر  20/08/1396در مورخ  12:30تحقيقات دانشجويي دانشكده پرستاري و مامايي ساعت  مركزجلسه شوراي پژوهشي نهمين 
  كميته تشكيل و موارد زير مطرح گرديد:

 اضطراب و شخصيت هاي ويژگي بين ارتباط "با عنوانعلي عباسي  راهنمايي آقايبه  سيد محمد ميرحسينيخانم طرح تحقيقاتي  -1
 شاهرود پزشكي علوم دانشگاه دانشجويان در) OSCE( عيني يافته ساختار باليني ارزشيابي عملكرد بر آن تاثير و امتحان

 از نظر شوراي پژوهشي مركز تحقيقات دانشجويي ضرورت انجام طرح مورد تصويب قرار گرفت.با انجام اصالحات زير  مطرح و "1396

     اضافه شود. "به هنگام"در عنوان 

  مقطعي مي باشد. -نوع مطالعه توصيفي 

 گر به جدول متغيرها اضافه شود.و ساير متغيرهاي مخدوش معدل ديپلم 

 
 عوامل ارتباط و يائسگي عالئم شدت و فراواني بررسي "با عنوان خانم دكتر طاهرخاني راهنماييزهره اصغري خانم طرح تحقيقاتي  -2

با انجام اصالحات زير از نظر شوراي پژوهشي مركز تحقيقات دانشجويي  مطرح و "1396 سال در شاهرود شهر يائسه زنان در آن با فردي
 ام طرح مورد تصويب قرار گرفت.ضرورت انج

 باشد.مي مقطعي-نوع مطالعه توصيفي 

 (هيستركتومي).معيار خروج اصالح شود 

 ها با جزئيات پر شود.پرسشنامه 

 اجتماعي با پرسشنامه سنجيده شود.-وضعيت اقتصادي 

  سال معيار ورود انتخاب شود. 55تا  45سن 

 ر آمار ذكر شود.هاي آماري و تجزيه تحليل آماري با كمك مشاوروش 

 .سعي شود با جستجو منابع اهداف نوع آوري داشته باشد 

 
 با تحصيلي  و ورزشي فرسودگي بين ارتباط "با عنوان آقاي دكتر علي محمد نظري به راهنماييصفت قوام موسيآقاي طرح تحقيقاتي  -3

با انجام  مطرح و ")شاهرود صنعتي و پزشكي علوم هاي-دانشگاه دانشجويان: موردي مطالعه( دانشجويان در اينترنت به اعتياد
 اصالحات زير از نظر شوراي پژوهشي مركز تحقيقات دانشجويي ضرورت انجام طرح مورد تصويب قرار گرفت.

 در جلسه بعدي همراه با استاد راهنما، مجدد بررسي شود.  طرح 

  وان مطالعه منطبق برهم باشد.ها و عنپرسشنامه 

 
 حاضرين در جلسه:

 سرپرست كميته تحقيقات  دكتر محمد حسين ابراهيمي .1

 دكتر حسين ابراهيمي  .2

 غ  دكتر حسين باقري .3

  علي عباسي  .4

 مجتبي كيخا  .5

 ميالد بازقلعه .6

 ناهيد بلبل حقيقي .7

 غ  اعظم حميدزاده .8

   اشرف قياسي .9

  مهرداد ابراهيمي .10



 

هصورتجلس   

با حضور اعضاي ذيل در دفتر  07/09/1396در مورخ  12:30تحقيقات دانشجويي دانشكده پرستاري و مامايي ساعت  مركزجلسه شوراي پژوهشي دهمين 
  كميته تشكيل و موارد زير مطرح گرديد:

 آنتي سندرم به مبتال بيمار مورد يك  بررسي و معرفي"با عنوان آقاي دكتر اماميان راهنمايي به سعيده متحدي خانمطرح تحقيقاتي  .1
مطرح و با انجام اصالحات زير از نظر شوراي پژوهشي مركز تحقيقات دانشجويي  "تشنج اوليه بارباتظاهر فاجعه بادي آنتي فسفوليپيد

 950225  تصويب قرار گرفت. ضرورت انجام طرح مورد

     .تصويب شد 

    
   
   
   
 
 رفتار و بيمار ايمني فرهنگ بين ارتباط" با عنوان آقاي دكتر حسين ابراهيمي راهنمايي ي سيد محمد ميرحسينيآقاطرح تحقيقاتي  .2

مطرح و با انجام اصالحات زير از نظر  "1396 شاهرود پزشكي علوم دانشگاه به وابسته آموزشي هاي بيمارستان در پرستاران اي حرفه
 960167 شوراي پژوهشي مركز تحقيقات دانشجويي ضرورت انجام طرح مورد تصويب قرار گرفت.

  .در جدول متغيرها، متغير وابسته اصالح گردد 

  باشد.اي ميحجم نمونه تصادفي طبقه 

   اصالح شود. "ارتباط با"در عنوان 

   
  

 
 

 حاضرين در جلسه:

 سرپرست كميته تحقيقات ين ابراهيميدكتر محمد حس .1

 غ  عباسي  علي  .2

   پورحيدريمحبوبه   .3

 حميد زاده اعظم  .4

 طناز ولد بيگي .5

 محبوبه خواجه .6

  



 

هصورتجلس   

با حضور اعضاي ذيل در  12/10/1396در مورخ  12:30تحقيقات دانشجويي دانشكده پرستاري و مامايي ساعت  مركزجلسه شوراي پژوهشي يازدهمين 
  دفتر كميته تشكيل و موارد زير مطرح گرديد:

 ميزان بر »پرستاري اخالق« واحد تدريس تاثير بررسي"با عنوان عباسيآقاي راهنمايي  به اسماعيلي فائزهخانم طرح تحقيقاتي . 1
 960094   "1396 سال در شاهرود پزشكي علوم دانشگاه پرستاري دانشجويان اخالقي حساسيت

    عدم حضور    

   
 بر هيجاني عقالني درماني رفتار اثربخشي بررسي"با عنوان  عباسيآقاي  راهنماييآقاي سيد محمد ميرحسيني طرح تحقيقاتي . 2

  960161  "1396 شاهرود شهرستان)ع(حسين امام بيمارستان سرطان به مبتال بيماران در اميدواري و مرگ اضطراب

  .مداخله تغيير يابد و مجددا مطرح گردد 

  .به معيار ورود بيماران تحت شيمي درماني اضافه شود 

    درblinding .نشر اطالعات حذف و به محدوديت ها منتقل شود 

   در چه  هاآزمودني مشخص شودstage.ي از شيمي درماني قرار دارند و در معيار ورود آورده شود 

  .حجم نمونه براي هر دو پيامد اميد به زندگي و ترس از مرگ محاسبه گردد و نگارش شود 

  .معيار خروج آورده شود 

 
 تحصيل از رضايت با آن رابطه و افسردگي ميزان بررسي"با عنوان  عباسيآقاي  راهنماييآقاي سيد محمد ميرحسيني طرح تحقيقاتي .  3
 960184  "1396 شاهرود شهرستان پزشكي علوم دانشگاه كارشناسي هاي رشته دانشجويان در تحصيلي پيشرفت و

   .تصويب شد 

    
   
   
  

 
 حاضرين در جلسه:

 دكتر محمد حسين ابراهيمي سرپرست كميته تحقيقات .1

 حسين ابراهيمي دكتر  .2

 غايب  حسين باقريدكتر  .3

 ميالد بازقلعه .4

 غايب    علي عباسي .5

 طناز ولدبيگي .6

  



 

هصورتجلس   

با حضور اعضاي ذيل در  1396/ 11 / 16در مورخ  12:15تحقيقات دانشجويي دانشكده پرستاري و مامايي ساعت  مركزجلسه شوراي پژوهشي  دوازدهمين
  دفتر كميته تشكيل و موارد زير مطرح گرديد:

:  زايمان از پس مادر شيردهي شروع بر بارداري افسردگي تأثير بررسي"با عنوان ....... راهنمايي  به آرزو حاصليخانم طرح تحقيقاتي . 1
  960253   "مروري مطالعه يك
  اصالح عنوان و اضافه كردن مرور سيستماتيك 

  (كارآزماي باليني، نيمه تجربي، مطالعاتي كه رگرسيون لوجستيك دارند) نوع مطالعات بازبيني شود؛ 

   معيارهايRisk of Bias .ذكر شوند 

 مشخص شدن تصميم/شروع يا تداوم شيردهي 

  
   

 يك:  زايمان از پس افسردگي بر رفتاري- شناختي هاي درمان تأثير" با عنوان ....... راهنمايي  بهآرزو حاصلي خانم طرح تحقيقاتي . 2
  960252   "مروري مطالعه
   عنوان و اضافه كردن مرور سيستماتيكاصالح 

  و در غير اين صورت متدهاي مختلف را بررسي كنند. ذكر كونتراورسي در بررسي مقاالت در صورت وجود 

   ذكر نوع مطالعه (فقطRCT (و نيمه تجربي 

   
   "مروري مطالعه يك:  اضطراب بر كريم قرآن آيات آواي تاثير "با عنوان  دكتر كرامتراهنمايي  بهاشرف قياسي خانم طرح تحقيقاتي . 3

960284  
  اصالح عنوان و اضافه كردن مرور سيستماتيك 

  ذكر كونتراورسي در بررسي مقاالت در صورت وجود 

   
   
 

 
 حاضرين در جلسه:

 سرپرست كميته تحقيقاتدكتر محمد حسين ابراهيمي  .1

 حسين ابراهيمي .2

 نزهت السادات تقوي .3

 مهرداد ابراهيمي .4

 ميالد بازقلعه .5

 ناهيد بلبل حقيقي .6

 سپيده مهدوي .7

  

 



 

هصورتجلس   

با حضور اعضاي ذيل در  03/12/1396در مورخ  12:30تحقيقات دانشجويي دانشكده پرستاري و مامايي ساعت  مركزجلسه شوراي پژوهشي سيزدهمين 
  دفتر كميته تشكيل و موارد زير مطرح گرديد:

 كاهش بررسي  پرسشنامه شده كوتاه نسخه سنجي اعتبار"با عنوان دكتر دادگريآقاي راهنمايي  به آذرنيوند مريمخانم طرح تحقيقاتي . 1
I( مطلع فرد كمك به سالمندان در شناختي قواي QCODE-S (96165   "فارسي زبان به  
   
  تصويب شد 

   
   
  

 در درد مقياس فارسي نسخه سنجي اعتبار و ترجمه"با عنوان  دكتر دادگريآقاي  راهنمايي عليزاده فهيمهخانم طرح تحقيقاتي . 2
  DOLOPLUSE-2("  96166( دمانس دچار سالمندان

   
  تصويب شد 

  
   
   
   
  

 
 حاضرين در جلسه:

 دكتر محمد حسين ابراهيمي سرپرست كميته تحقيقات .1

 حسين ابراهيمي .2

 نزهت السادات تقوي .3

 ندا اشرفي .4

   



 

هصورتجلس   

  
با حضور اعضاي ذيل در  1396/ 12 / 22در مورخ  12:30تحقيقات دانشجويي دانشكده پرستاري و مامايي ساعت  مركزجلسه شوراي پژوهشي چهاردهمين 

  دفتر كميته تشكيل و موارد زير مطرح گرديد:
 با آن ارتباط و بارداري دوران افسردگي شيوع بررسي"با عنوان خانم دكتر طاهرخاني راهنمايي  بهمطهره عرب خانم طرح تحقيقاتي . 1

  960280   "شاهرود پزشكي علوم دانشگاه به وابسته هاي درمانگاه به كننده مراجعه باردار درزنان دموگرافيك هاي متغير
    عنوان اصالح شود؛ 

   گيري سهميه اي احتمالي است؛نمونه 

   همچنين در اهداف به جاي درمانگاه مركز جامع سالمت آورده شود. در هدف، تعيين ميزان فراواني بيان شود؛ 

 ها، رفرنس، روايي و پايايي آن بيان شود؛پرسشنامه 

 .جدول متغيرها اصالح شود 

 

  

 حاضرين در جلسه:

 دكتر محمد حسين ابراهيمي سرپرست كميته تحقيقات .1

 حسين ابراهيميدكتر   آقاي .2

 محبوبه پورحيدريخانم  .3

 ميالد بازقلعهآقاي  .4

 آقاي مجتبي كيخا .5

  


