بسمه تعالی
صورتجلسه کمیته سازمانی اخالق دانشکده های داروسازی و پرستاری ،مامایی
سی یکمین جلسه کمیته سازمانی اخالق دانشکده های داروسازی و پرستاری ،مامایی مورخ 98/2/23ساعت8/33
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 خانم دکتر سارا سهراب وندی با عنوان "تهیه و ارزیابی اثر برخی جاذب های پری بیوتیک و پروبیوتیک بر میزان سرب
و کادمیوم در آب و سامانه شبیهسازی
شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.035 .

شده

مجرای

معدهای
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مطرح

و

تائید

 .2طرح خانم دکتر الهام محیط با عنوان "بررسی اثر توالی رهبر باکتریایی بر حاللیت پروتئین  scFvضد گیرنده "HER2
مطرح و تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.036.
 .3طرح خانم دکتر طاهره حسین آبادی با عنوان "غربالگری  4گونه سیانوباکتر برای شناسایی گونه تولید کننده
آمینواسیدهای شبه مایکوسپورینی" مطرح و تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.037.
عناوین پایان نامه های دانشکده داروسازی

 .1پایان نامه خانم بهناز لندی با عنوان "بررسی اثرات مشتقات جدید آمینوپیریمیدینی روی حافظه و یادگیری با استفاده از
مدل های رفتاری در موش سوری" مطرح و مشروط به رعایت اصول اخالقی رفتار با حیوان تحت آزمایش تائید شد.
IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.038
 .2پایان نامه خانم سارا حق نظری با عنوان " طراحی و سنتز مشتقات جدید  4،1دی آریل ایمیدازول  -2اول به عنوان
مهارکننده های انتخابی آنزیم سیکلواکسیژناز نوع  "2مطرح و تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.039.
 .3پایان نامه آقای علی استاد رحیمی با عنوان " طراحی و سنتز مشتقات جدید  -4،1دی آریل ایمیدازول به عنوان مهارکننده
انتخابی آنزیم سیکلواکسیژناز نوع  2و بررسی اثر ضد دردی آنها" مطرح و مشروط به رعای ت اصول اخالقی رفتار با حیوان تحت
آزمایش تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.040.
 .4پایان نامه خانم فائزه فرامرزی با عنوان "بررسی تبعیت دارویی و عوامل مرتبط با آن در بیماران سالمند" مطرح و مشروط به
نامه

کتبی

آگاهانه

از

آزمودنی

ها

تائید

شد.

حفظ اسرار آزمودنی ها ،اخذ رضایت
IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.041
 .5پایان نامه خانم فریناز جعفری نژاد با عنوان "ارزیابی و بهبود الگوی پیشگیری از ترومبوآمبولی وریدی در بیماران بستری در
بخش ارتوپدی بیمارستان آیت اهلل طالقانی" مطرح و مشروط به حفظ اسرار آزمودنی ها ،اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از
آزمودنی ها تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.042.
 .6پایان نامه خانم نیوشا طوفان تبریزی با عنوان "بررسی اثرات عصاره آبی ،هیدروالکلی و متانولی اندام های هوایی گیاه
 Salvia limbataبر روی خواب و حافظه با استفاده از مدل های تجربی" مطرح و مشروط به رعایت اصول اخالقی رفتار با
حیوان تحت آزمایش تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.043.
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 .7پایان نامه خانم مینا سعادت با عنوان "بررسی تأثیر آموزش داروساز محور بر دانش و دانش ،نگرش و عملکرد بیماران مبتال به
تاالسمی ماژور در داروخانه آموزشی" مطرح و مشروط به هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل انجام تحقیق ،حفظ اسرار
آزمودنی ها ،اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.044.
 .8پایان نامه خانم فاطمه عدل با عنوان "بررسی تآثیر خدمات مدیریت دارو درمانی توسط داروساز بر دانش ،باور ،عملکرد و
تبع یت از دارو درمانی بیماران مبتال به نارسایی مزمن کلیوی ،قبل و بعد از دریافت خدمات" 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
شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.045
عناوین طرح های دانشکده پرستاری ،مامایی

 .1طرح خانم دکتر مرضیه پازکیان با عنوان "بررسی همبستگی حمایت اجتماعی و امید با تبعیت از رژیم درمانی در بیماران
مبتال به دیابت نوع دو مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستانهای منتخب دانشگاه شهید بهشتی در سال  "1337مطرح 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 شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.046.
 .2طرح خانم دکتر مریم رسولی با عنوان "روان سنجی"ابزار سنجش توان مراقبتی مادران دارای کودک مبتال به سرطان"
مطرح و مشروط به هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل انجام تحقیق ،حفظ اسرار آزمودنیها ،اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه
از آزمودنی ها تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.047.
 .3طرح خانم دکتر مریم رسولی با عنوان "روان سنجی ابزار رشد پس از سانحه در کودکان مبتال به سرطان" مطرح و مشروط
به هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل انجام تحقیق ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها
تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.048.
 .4طرح خانم دکتر مریم رسولی با عنوان "روان سنجی "سیاهه نیازهای خانواده" در والدین دارای کودک مبتال به سرطان"
مطرح و مشروط به هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل انجام تحقیق ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه
از آزمودنی ها تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.049.
 .5طرح خانم دکتر پروانه وصلی با عنوان " تاثیر یادگیری خود راهبر بر صالحیت بالینی دانشجویان پرستاری :میانجیگری
محیط یادگیری بالینی" مطرح و مشروط به حفظ اسرار آزمودنی ها ،اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها تائید شد.
IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.050
 .6طرح خانم دکتر لیدا نیک فرید با عنوان "مرور انتقادی متون عرفان و حکمت ایرانی اسالمی برای بازسازی مفهوم محیط"
مطرح تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.051.
عناوین پایان نامه های دانشکده پرستاری ،مامایی
 .1پایان نامه خانم مریم علی بخشی دانشجوی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری با عنوان "بررسی تاثیر اجرای برنامه ی مراقبت از راه
دور چند رشته¬ای بر کیفیت زندگی کودکان در سنین مدرسه ( 12-6سال) مبتال به فیبروز کیستیک و والدین آنها در بیمارستانهای

منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال  "1338مطرح 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
تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.052.
.2

پایان نامه خانم خدیجه دودل دانشجوی دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی با عنوان "بررسی تجارب پدران نخستین از حضور در لیبر و
زایمان همسرانشان در مراکز منتخب شهر تهران در سال  "1338مطرح و مشروط به اصالح عنوان و هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل
تائید
آزمودنیها
از
آگاهانه
کتبی
رضایتنامه
اخذ
آزمودنیها،
اسرار
حفظ
تحقیق،
انجام

شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.053.
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.3

پایان نامه خانم صبا ابراهیم لویی دانشجوی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری با عنوان" بررسی تأثیر آرامسازی بنسون بر شدت عالئم

و کیفیت زندگی کودکان مبتال به رودهای تحریک پذیر در بیمارستان های منتخب شهر تهران در سال  "1338مطرح و مشروط به اخذ
رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی از انجام تحقیق به آزمودنی ها ،حفظ اسرار
آزمودنیها ،اجرا ی 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 تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.054.
.4

پایان نامه آقای آرتین الهی دانشجوی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری با عنوان " بررسی مقایسهای اختالالت خواب و فرسودگی
شغلی در پرسنل اورژانس پیشبیمارستانی و پرستاران بخش اورژانس بیمارستانی شهر شیراز" مطرح و مشروط به هماهنگی با دانشگاه یا
سازمان محل انجام تحقیق ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها تائید شد.

IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.055
.5

پایان خانم لیال هاشم لو دانشجوی دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی با عنوان "طراحی برنامه مراقبت در منزل برای بیماران مبتال به
نارسایی قلبی" مطرح و مشروط به هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل انجام تحقیق ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،اخذ رضایت نامه کتبی

آگاهانه از آزمودنی ها تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.056.
 .6پایان نامه خانم مهدیه حسینی دانشجوی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری با عنوان" تدوین برنامه آموزشی در رابطه با شوک جهت
پرستاران بخش مراقبت های ویژه" مطرح و مشروط به هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل انجام تحقیق ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،اخذ

رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.057.
 .7پایان نامه خانم مریم جواهری آبکنار دانشجوی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری با عنوان "بررسی علل مرتبط با آسیب های پوستی

در نوزادان بستری در بخش های مراقبت ویژه نوزادان" مطرح و مشروط به عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی از انجام تحقیق به
آزمودنیها ،اخذ رضایتنامه کتبی آگاهانه از ولی قانونی آزمودنی ها ،حفظ اسرار آزمودنیها تائید
شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.058.
.8

پایان نامه خانم شیوا خدارحمی دانشجوی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری با عنوان "ارزیابی کیفیت مراقبت تجربه شده و تبیین
تجارب زنان از مراقبت های حین لیبر و زایمان فیزیولوژیک" مطرح و مشروط به هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل انجام تحقیق ،حفظ

اسرار آزمودنی ها ،اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.059.
.3

پایان خانم سیده زهرا کیایی دانشجوی دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی عنوان "بررسی ارتباط خودکارآمدی شیردهی والدین و الگوی
شیردهی مادران در مراجعین به بیمارستان کمالی کرج در سال  "1338مطرح و مشروط به هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل انجام
تحقیق ،حفظ اسرار آزمودنیها ،اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها تائید شد.

IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.060
 .11پایان نامه خانم فاطمه مختاری ابرقویی دانشجوی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری با عنوان "بررسی سوگ مزمن و ارتباط آن با
راهبردهای مقابله¬ای در والدین کودکان مبتال به سیستیک فیبروزیس مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی منتخب شهر تهران در
سال "1338مطرح و مشروط به اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی از انجام تحقیق به
آزمودنیها ،حفظ اسرار آزمودنی ها،

هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل انجام تحقیق تائید شد.

IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.061
 .11پایان نامه خانم نرگس رنجبری دانشجوی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری با عنوان "بررسی تاثیر تعدیل محرکهای محیطی بر

میزان درد ،هنگام تعبیه کاتتر مرکزی در نوزادان بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان" مطرح و مشروط به 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 تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.062.
 .12پایان نامه خانم آرزو شیخ میالنی دانشجوی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری با عنوان "بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر
رضایت زناشویی ،کیفیت زندگی جنسی و بهزیستی روانشناختی زنان مراجعه کننده به مراکز جامع سالمت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی در سال  "1338مطرح 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 ،رعایت اصول شرعی در روند اجرا طرح از جمله همجنس بودن پرسشگر و آزمودنی
ها) مخصوصا نمونه برداری تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.063.
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حاضرین در جلسه

سرکار خانم دکتر فروزان آتش زاده

جناب آقای دکتر حسین وحیدی

سرکار خانم دکتر ماهرخ دولتیان

جناب آقای دکتر نیما نادری

سرکار خانم دکتر نورالسادات کریمان

سرکار خانم نرگس سلطانی زاده

جناب آقای دکتر مصطفی اسماعیلی

جناب آقای رسول نیکبخت

سرکار خانم دکتر جمیله محتشمی

جناب آقای دکتر احمد رضا باغستانی
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