بسمه تعالی

شماره1511:
اتریخ 98/2/25:

کمیته تحقیقات دانشجویی
صورتجلسه:شورای پژوهشی کمیته تحقیقات 4
جلسه با نام و یاد خدا مورخ  98/2/ 25ساعت11:30در محل دترل ملدی یت ححیقیلاو و تولاور ب گلاار
گ دید .ط ح ها ححیقیاحی ذی در جلسه شورا پژوهشی کمقره ححیقیاو مورد ب رسلی رل ار گ ترولد و
حصمقماو مرخذه به صورو زی می باشد.

ردیف

مجری مسئول ،

عنوان طرح

هزینه طرح

مصوبات

سایر مجریان و
همکاران طرح
1

بررسی علل ناباروری در
بیماران مراجعه کننده به
درمانگاه نازایی ام البنین
بیمارستان گنجویان
دزفول طی سالهای 1393
تا :1397یک مطالعه
گذشته نگر

2

مجری مسئول19950000 :ریال آرا حیلوایی نسلب  ،مجل طل ح ابرلدا بلا
حضوردر جلسه  ،حوضلقحاحی در ملورد طل ح
حسلللقق حیلللوایی
دادند
نسب
 ایق ط ح بله دلقل حکل ار بلودن رابلقلتسایر مجریان:
انجام ندارد.
نسر ن مق سامی
یاد
همکاران اصلی:
رویا محمود نژاد
مهد زمانقان

مجری مسئول15000000 :ریال خانم پلاپی احملد  ،مجل طل ح ابرلدا بلا
بررسی شاخص های
حضوردر جلسه  ،حوضلقحاحی در ملورد طل ح
پالکتی در زنان باردار سالم تهقملللله پللللاپی
دادند .
احمد
و پره اکالمپسی مراجعه
-1در روش کار مشخصاو گ وه مورد مطالعه
سایر مجریان:
کننده به بیمارستان
را بقان کود و در مورد گ وه شاهد حوضقحاحی
مهواز نص و
گنجویان شهرستان
بدهد.
آباد
دزفول در سال 1397
-2در روش کار به بحث همسان ساز اشاره
همکاران اصلی:
کود.
محبوبه خداداد
 -3اندازه گق تاکرورهایی که در دو گ وه
مورد مطالعه می باشد ،نوشره شود.
 -4ط احی مطالعه در روش کار وجود ندارد ،
ت مت مطالعاو مورد شاهد مطالعه شود و
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روش کار ب اساس آن حوضقح دهد.
-5ت مت هایوه پ سولی حغقق یابد.
-6به دلق تارغ الرحصقلی مج مسئول ،
یکی از دانشجویان ح م پایقق ح از خود را به
عووان مج مسئول مع تی کود و خانم پاپی
احمد به عووان سای مج یان شود.
-7حسویه حساب زمانی صورو می گق د که
میاله حاص از ط ح چاپ شده و ححوی
مدی یت ححیقیاو و تواور داده شود.
-8پس از انجام اصالحاو و با حایقد خانم
کالنی به کمقره اخالق ارجاع داده شود.
3

اندازه گیرری دوز سرطحی مجری مسئول:
پوسررررررر  )ESDدر محمد مهد
رادیوگرافی پرتابل قفسره سایر مجریان:
سررینه و شررکم نرروزادان رویا داود
همکاران اصلی:
بستری در واحرد مراقبر
هررای ویررژه نرروزادان در ---
بیمارستان های آموزشری
گنجویان دزفرول و نارام
مافی شوش در سال 1398

4

29790000ریال آرا مهد  ،مج ط ح ابرلدا بلا حضلوردر
جلسه  ،حوضقحاحی در مورد ط ح دادند .
 -1یک نف هقاو علمی بلا حخصلف تقایلک
پاشکی یا رادیولوژ به ط ح اضاته شود.
 -2با حوجه بله رتل نس هلا اطالعلاو آپلدیت
شود .رت نس  9و  11مشخف نقسلت و اسلم
ژورنال باید ذک شود و حوسط دکرل م یلدنقا
حایقد شود.
-3ط ح به یک داور تقایلک پاشلکی ارسلال
شود.
-4پس از حایقد داور تقایک پاشکی طل ح بله
کمقره اخالق ارجاع داده شود.

مجری مسئول19960000 :ریال آرا حاحمی ،مج ط ح ابرلدا بلا حضلوردر
وضعی حفاظ گذاری در
جلسه  ،حوضقحاحی در مورد ط ح دادند.
مراکز پرتوتشخیصی ایران :مهلللد حلللاحمی
-1جهت مطالعاو مراآنالقا و سقسرماحقک در
دزدارانی
یک مرور سیستماتیک
سایر مجریان:

سطح کمقره ححیقیاو دانشجویی بایلد میالله

لقال کالنی
راحله حسووند
عموزاده

حاص از ط ح اسکاپوس چاپ شود.
-2ایق طل ح ملورد حصلویب ملی باشلد و بله

همکاران اصلی:

کمقره اخالق ارجاع داده شود

مه داد غالمی
علق ضابگ زاهد
باغملک
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سقدرضا
خورشقد
5

بررسی رابطه برین انگیرزه
پیشرررف

و سرربک هررای

حاصررررل مسررررئله در
دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی دزفول سال 1397
6

مجری مسئول15840000 :ریال خانم محمود  ،مج ط ح ابردا با حضلوردر
جلسه  ،حوضقحاحی در مورد ط ح دادند.
رویا محمود نژاد
-1در عووان ،سال ط ح به  98حغقق یابد.
سایر مجریان:
-2رت نس ها اصالح شود.
همکاران اصلی:
-3پس از انجام اصالحاو به کمقره اخالق
ارجاع داده شود.

بررسی اثر آمروزش کوتراه مجری مسئول:
مدت تکنولوژیسر هرای مهقار نجاریان
رادیولوژی بر مشخصه های سایر مجریان:

29760000ریال به دلق عدم حضور مج مسئول در جلسه
به شورا بعد کمقره ححیقیاو ارجاع داده
شود.

وحقد ک می
دوزیمتریرررک و کیفیررر
تشخیصررری تصررراویر در محسق آلبوصوف
آزمررون هررای  CTسررر همکاران اصلی:
کودکان :یک مطالعه نیمره ----
تجربی در مراکز  CTتح
ناررارت دانشررگاه علرروم
پزشکی دزفول
7

بررسی اثر افزایش فاصرله مجری مسئول:
منبررت تررابش تررا گیرنررده علی آریا نژاد

مورد ط ح دادند.

تصرررویر  )SIDبرررر دوز سایر مجریان:
دریررافتی سررطپ پوسرر
محمد نجفی

-1در روش کار ذک گ دد تاصله موبع حلاب

بیمار و کیفی

تشخیصری

تصرررویر در رادیررروگرافی

همکاران اصلی:

قفسرره صرردری و شررکم
کودکان
8

29790000ریال ابردا آرا آریا نژاد مج

ط ح حوضقحاحی در

بررسی شیوع فیتروگرافی مجری مسئول:
در بیمارسررررتان هررررای ت شلللاد ارحملللی
هلقال
آموزشی استان خوزستان:
سایر مجریان:
یک مطالعه گذشته نگر
یاسمق مدحجی

حا گق نده حصوی ( )SIDبله طلور معملول بل
اساس اسراندارد  100الی  180می باشد .
 -2پس از انجام اصالح ط ح مورد حصویب
می باشد و به کمقره اخالق ارجاع داده شود.
19950000ریال -1کد تقرلوگ اتی بقلان شلود و زملان انجلام
تقروگ اتی در روش کار مشخف شود.
-2هایوه مسات و مبهم می باشد بله صلورو
واضح ذک گ دد.
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لقال کالنی

-3در روش آمار جدول ت اوانی و آمار

همکاران اصلی:

حوصقفی ذک شود و به جا آمارt- ، z-test

معصللومه یونسللی
پور
تائاه حفار
دالقا ش یفی

 testاسرفاده شود.
 -4در جدول مرغق ها سونوگ اتی  ،تقروگ اتی
و اشعه  xمرغق نقسرود حصوی ب دار تیط
مرغق می باشد.
 -5پس از انجام اصالحاو و حایقد دکر کسانی
ط ح مورد حصویب می باشد و به کمقره
اخالق ارجاع داده شود.

کمیته تحقیقات دانشجویی Src.dums.ac.ir

