بسمه تعالی
صورتجلسه کمیته سازمانی اخالق دانشکده های داروسازی و پرستاری ،مامایی
سی دومین جلسه کمیته سازمانی اخالق دانشکده های داروسازی و پرستاری ،مامایی مورخ 98/3/20ساعت8/30
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 آزاده حائری با عنوان " کاهش اندازه ذره ای ترکیب کوئرستین به ابعاد میکرو/نانو و بررسی خصوصیات
فیزیکوشیمیایی ذرات حاصل" مطرح و تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.064 .
 .2طرح خانم دکتر آزاده حائری با عنوان "فرموالسیون و ارزیابی خصوصیات برونتن نانوالیاف سریع حل شونده دهانی
دیکلوفناک سدیم" مطرح و تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.065.
 .3طرح خانم دکتر الهام رضایی با عنوان "ارزیابی بیولوژیکی مشتقات جدید آمیدی 1و2و-3تریازولی به عنوان مهارکننده آنزیم
اپوکساید هیدروالز محلول" مطرح و مشروط به اجرای طرح در دانشگاه /مرکز تابعه دانشگاه مشروط به رعایت حقوق مادی و
معنوی دانشگاه تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.066.
 .4طرح آقای دکتر فرزاد پیرویان با عنوان " ارائه الگوی سنجش میزان آمادگی مراکز دارویی در دارو رسانی در شرایط بحران:
مطالعه موردی شهر تهران" مطرح و مشروط به اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،حفظ اسرار آزمودنی ها،
هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل انجام تحقیق ،اجرای طرح در دانشگاه /مرکز تابعه دانشگاه مشروط به رعایت حقوق مادی
و معنوی دانشگاه تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.067.
 .5طرح آقای دکتر محمد عرفان با عنوان " میکروانکپسوالسیون داروی امپرازول با استفاده از نانوساختار الیه سطحی
Lactobacillus acidophilus ATCC 4356و ا رزیابی پایداری داروی امپرازول پوشش دهی شده در مواجهه با شرایط
اسیدی" مطرح و مشروط به اجرای طرح در دانشگاه /مرکز تابعه دانشگاه مشروط به رعایت حقوق مادی و معنوی دانشگاه
تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.068.
 .6طرح خانم دکتر سیمین داداش زاده خیاط با عنوان " بررسی فارماکوکینتیک و توزیع بافتی نقاط کوانتومی سولفید نقره در
موش سوری و موش صحرایی :تاثیر میزان دوز ،اندازه ذره ایی و بار سطحی" مطرح و مشروط به رعایت اصول اخالقی رفتار با
حیوان تحت آزمایش تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.069.
 .7طرح خانم دکتر زهرا حاجی مهدی با عنوان " طراحی ،سنتز ،مطالعات داکینگ و بررسی اثر ترکیبات کینولونی به عنوان
عوامل مهارکننده رشد ویروس هپاتیت " Cمطرح و تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.070.
 .8طرح خانم دکتر زهرا صحرائی با عنوان "بررسی فارماکوکینتیک تجویز مروپنم در بیماران مبتال به نومونی مرتبط با
ونتیالتور با کلیرانس افزایش یافته کلیوی" مطرح و مشروط بهاخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،حفظ اسرار
آزمودنی ها تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.071.
 .9طرح خانم دکتر الهام محیط با عنوان بررسی آزادسازی وزیکول های غشای خارجی ) (OMVاز سویۀ اشرشیاکلی دارای
لیپوپلی ساکارید تغییر یافتۀ ژنتیکی تحت شرایط مختلف استرس شیمیایی و دمایی" مطرح و تائید شد.
IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.072
 .11طرح خانم دکتر الهام محیط با عنوان " کلونسازی و بیان واکسن پلی اپی توپی حاوی نئواپی توپهای ردۀ سلولی کارسینومای
کلون موشی ) (CT-26در میزبان اشرشیاکلی" مطرح و تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.073.
1

 .11طرح آقای دکتر آرش محبوبی با عنوان "ب ررسی تاثیرات افزودن مقادیر مختلف از دو داروی سیپروفلوکساسین و
ونکومایسین بر روی خصوصیات فیزیکومکانیکال سمنت استخوانی  PMMAدر طی زمان" مطرح و تائید شد.
IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.074
 .12طرح خانم دکتر فاطمه قربانی بیدکرپه با عنوان " طراحی ،ساخت و ارزیابی حسگر الکتروشمیایی پلیمر قالب مولکولی به
منظور تعیین مقدار آمیودارون" مطرح و تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.075.
 .13طرح آقای دکتر افشین زرقی با عنوان " طراحی و سنتز ترکیبات جدید ایزوکینولین و ارزیابی اثر ضد ویروس  HIVآنها"
مطرح و تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.076.
 .11طرح خانم دکتر عطیه هاشمیه سلطانیه با عنوان "بررسی برون تن اثرات آنتی اکسیدانی و سمیت سلولی عصاره سلولی دو
سویه پروبیوتیکی الکتوباسیلوس بر رده سلولی " HT-29مطرح و مشروط به اجرای طرح در دانشگاه /مرکز تابعه دانشگاه
مشروط به رعایت حقوق مادی و معنوی دانشگاه تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.077.

عناوین پایان نامه های دانشکده داروسازی
 .1پایان نامه خانم فائزه جمالی با عنوان "بررسی تاثیر ان-استیل سیستئین بر بیومارکرهای التهابی و شاخص فعالیت بیماری
)(DAS28-ESRآرتریت روماتوئید" مطرح و مشروط به اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،عدم تحمیل هزینه
اضافی ناشی از انجام تحقیق به آزمودنی ها ،اجرای طرح با هماهنگی پزشک معالج تائید شد .ضمنا سرکار خانم دکتر شادی
ضیایی به عنوان ناظر اخالقی طرح انتخاب شدندIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.078 .
 .15پایان نامه خانم نیکدخت تاجیک با عنوان " بررسی اثرات تراتوژنی دی بوتیل فتاالت در موش سوری" مطرح و مشروط به
رعایت اصول اخالقی رفتار با حیوان تحت آزمایش تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.079.
 .2پایان نامه خانم سارا ساالریان با عنوان " مقایسه اثر داروی پنتوپرازول وریدی و پنتوپرازول خوراکی به عالوه بیکربنات بر
روی  PHمعده در بیماران بستری در " PICUمطرح و مشروط ب ه اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،اخذ
رضایتنامه کتبی آگاهانه از ولی قانونی آزمودنی ها ،عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی از انجام تحقیق به ولی قانونی آزمودنی ها،
عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی از انجام تحقیق به آزمودنی ها ،اجرای طرح با هماهنگی پزشک معالج تائید شد .ضمنا جناب
شدند.
انتخاب
طرح
اخالقی
ناظر
عنوان
به
نظری
عباسی
محمد
دکتر
آقای
IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.080
 .3پایان نامه خانم مهنا اخالصی با عنوان " بررسی اثرات آزادسازی نرخ ارز در حوزه دارو" مطرح و تائید شد.
IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.081
 .1پایان نامه خانم فرنوش نظافتی احسن با عنوان " فرموالسیون آدامس دارویی حاوی عصاره گل ختمی برای کاهش خشکی
دهان" مطرح و تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.082.
 .5پایان نامه خانم خدیجه موسی زاده کوه کمر با عنوان " بررسی باورهای دارویی بیماران مبتال به آسم و عوامل مرتبط با آن"
مطرح و مشروط به اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،اجرای طرح با هماهنگی پزشک
معالج تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.083 .
عناوین طرح های دانشکده پرستاری ،مامایی

 .1طرح خانم میترا زندی با عنوان "بررسی رضایت جنسی در بیماران مبتال به سندرم راکی تانسکی بعد از انواع تکنیکهای
جراحی و غیر جراحی :یک مرور سیستماتیک" مطرح تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.084.
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عناوین پایان نامه های دانشکده پرستاری ،مامایی

 .1پایان نامه خانم سمیرا اکبری با عنوان " بررسی تاثیر مراقبت معنوی بر سالمت معنوی و امید بیماران مبتال به دیابت مراجعه
کننده به انجمن اطالع رسانی دیابت گابریک در سال  "97مطرح 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 شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.085.
 .2پایان نامه خانم سلیمه اکبرزاده با عنوان " بررسی کیفیت ارائه مراقبت بیمار محور از دیدگاه مددجویان ناباروری در مراکز
کمک باروری بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ارائه راهکار ،سال  "1398مطرح و مشروط اخذ رضایت نامه
کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،حفظ اسرار آزمودنی ها تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.086.
 .3پایان نامه خانم نسرین عظیمی با عنوان " طراحی ،روانسنجی و اجرای پرسشنامه وضعیت سالمت باروری -جنسی زنان مبتال
به دیابت ملیتوس نوع یک" 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.1398.087.
 .4پایان نامه خانم ملیحه قیاثوند با عنوان "تبیین درک ارائه دهندگان و گیرندگان خدمات از اپیزیاتومی و ترمیم آن :طراحی و
اعتبارسنجی ابزار و بسته خدمتی" 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.1398.088.
 .5پایان نامه خانم سکینه نظری دانشجوی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری با عنوان " بررسی نیازهای مراقبت پس از زایمان :طراحی،

اجرا و ارزشیابی برنامه مبتنی بر نیاز در شهر بجنورد " مطرح و مشروط به اجرای طرح با هماهنگی پزشک معالج ،به 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.1398.089
 .6پایان نامه آقای محمد علی محمدی ملجادشت با عنوان "بررسی تأثیر آموزش به روش بازاندیشی بر تمرکز دانشجویان
پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیالن بر مراحل پنجگانه فرایند پرستاری در سال  "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 شد.
IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.090
عناوین طرح های مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری

 .1طرح خانم دکتر الهام زارع با عنوان "بررسی نیازهای سالمت درجوانان دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سال تحصیلی  "98-1397مطرح تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.091.
 .2طرح خانم دکتر سید هانیه علم الهدی با عنوان "بررسی رابطه دیابت بارداری با تکامل حرکتی کودکان  12ماهه
مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین" مطرح و مشروط اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از
آزمودنی ها ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،اخذ رضایتنامه کتبی آگاهانه از ولی قانونی آزمودنی ها ،هماهنگی با دانشگاه یا
سازمان محل انجام تحقیق تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.092.
 .3طرح خانم معصومه سیمبر با عنوان "توانمند سازی زنان و خدمات بهداشت باروری" مطرح تائید شد.
IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.093
 .1طرح خانم معصومه سیمبر با عنوان " موانع و تسهیل کننده های دسترسی به خدمات دوستدار نوجوان در جهان:
پروتکل مروری سیستماتیک" مطرح تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.094.
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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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