بسمه تعالی

صورتجلسه کمیته سازمانی اخالق دانشکده های داروسازی و پرستاری ،مامایی

بیستمین جلسه کمیته سازمانی اخالق دانشکده های داروسازی و پرستاری ،مامایی مورخ  69/12/7ساعت  8صبح در محل
اتاق شورای ریاست دانشکده پرستاری و مامایی به منظور بررسی طرح ها و پایان نامه های زیر برگزار گردید.

عناوین پایان نامه های دانشکده داروسازی

 .1پایان نامه دانا بایمانی نژاد رشته دکترای داروسازی با عنوان" ارزیابی هزینه های ناشی از خطاهای دارویی ثبت شده در نظام سالمت ایران"
مطرح و مشروط به انتشار نتایج تحقیق با اخذ مجوز از کمیته اخالق دانشگاه ،هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل انجام تحقیق مورد تائید
قرار گرفتIR.SBMU.PHNM.1396.986.
 .2پایان نامه خانم هدا فرخ پیام رشته دکترای داروسازی با عنوان" استخراج ،تخلیص و سنتز مولکول بنزن استو نیتریل الفا فنیل متیلن
از خیار دریایی خلیج فارس ( )Holothuria parvaو بررسی اثرات ضد سرطانی و سایتوتوکسیک بر مدل حیوانی مبتال به سرطان
هپاتوسلوالر کارسینوما با استفاده از هپاتوسیت ها و میتوکندری های ایزوله شده از کبد سرطانی " مطرح و مشروط به رعایت اصول اخالقی
رفتار با حیوان تحت آزمایش مورد تائید قرار گرفتIR.SBMU.PHNM.1396.987 .
 .3پایان نامه خانم تینا ثروتی رشته دکترای داروسازی با عنوان" بررسی اثرات سمی پیوگلیتازون و روزیگلیتازون بر روی بافت مغزی و
قلبی با استفاده از میتوکندری های ایزوله شده موش صحرایی " مطرح و مشروط به رعایت اصول اخالقی رفتار با حیوان تحت آزمایش مورد
تائید قرار گرفتIR.SBMU.PHNM.1396.988.
 .4پایان نامه خانم فرناز بحرینی رشته دکترای داروسازی با عنوان" بررسی مکانیسم های سمیت مزاالزین بر روی میتوکندری های ایزوله
شده ازقلب موش صحرایی نژاد  " wistarمطرح و مشروط به رعایت اصول اخالقی رفتار با حیوان تحت آزمایش مورد تائید قرار گرفت.
IR.SBMU.PHNM.1396.989
 .5پایان نامه آقای علی خدایارلو رشته دکترای داروسازی با عنوان" ارزیابی هزینه های ناشی از اشتباهات نسخه پیچی در داروخانه های
شهری تهران" مطرح و مشروط به انتشار نتایج تحقیق با اخذ مجوز از کمیته اخالق دانشگاه ،هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل انجام
تحقیق مورد تائید قرار گرفتIR.SBMU.PHNM.1396.990.
 .6پایان نامه خانم لیالمهرپویا رشته دکترای داروسازی با عنوان" بررسی مکانیسم های سمیت حشره کش فیپرونیل بر روی میتوکندری
های ایزوله شده ازقلب ومغز وکبد موش صحرایی نژاد  " wistarمطرح و مشروط به رعایت اصول اخالقی رفتار با حیوان تحت آزمایش
مورد تائید قرار گرفتIR.SBMU.PHNM.1396.991.
 .7پایان نامه خانم نسیم اکبری زاده رشته دکترای داروسازی با عنوان" بررسی مکــــانیسم هــــــای سمیت سلولی و مولکولی در
سلول هـــای نورونی ناشی از داروی زولپیدم" مطرح و مشروط به رعایت اصول اخالقی رفتار با حیوان تحت آزمایش مورد تائید قرار گرفت.
IR.SBMU.PHNM.1396.992
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 .8پایان نامه خانم سیده نسیم نبوی رشته دکترای داروسازی با عنوان" بررسی سمیت کبدی داروی ضد  HCVسوفوسبوویر " مطرح و
تائید شدIR.SBMU.PHNM.1396.993.
 .9پایان نامه خانم یاسمن تبتی رشته دکترای داروسازی با عنوان" بررسی مکانیسم های سمیت سلولی و مولکولی بتابالکرها (پروپرانولول،
آتنولول و متورال) در میتوکندری های ایزوله شده ازقلب موش صحرایی نژاد  "wistarمطرح و مشروط به رعایت اصول اخالقی رفتار با
حیوان تحت آزمایش مورد تائید قرار گرفتIR.SBMU.PHNM.1396.994.
 .11پایان نامه خانم روشنا شکرانی رشته دکترای داروسازی با عنوان"بررسی تبعیت دارویی در بیماران تحت پیوند کلیه و عوامل احتمالی
مرتبط با آن " مطرح و مشروط اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل
انجام تحقیق ،عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی از انجام تحقیق به آزمودنی ها مورد تائید قرار گرفتIR.SBMU.PHNM.1396.995.
 .11پایان نامه آقای آرش درخشی رشته دکترای داروسازی با عنوان" بررسی تاثیر مالتونین بر پارامتر های لیپیدی در بیماران دیابتی تیپ "2
مطرح و مشروط به اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،عدم محرومیت آزمودنی ها از درمان روتین ،عدم تحمیل هزینه اضافی
ناشی از انجام تحقیق به آزمودنی ها ،اجرای طرح با هماهنگی پزشک معالج ،حفظ اسرار آزمودنی ها مورد تائید قرار گرفت .ضمناً سرکار خانم
دکتر ماریا توکلی به عنوان ناظر این پایان نامه منصوب شدندIR.SBMU.PHNM.1396.996 .
 .12پایان نامه خانم آرزو خوشحال رشته دکترای داروسازی با عنوان" بررسی تغییر و تحول زیستی تستوسترون توسط قارچ آسپرژیلوس
برازیلینسیس" مطرح و مورد تائید قرار گرفتIR.SBMU.PHNM.1396.997.
 .13پایان نامه خانم کیمیا فروهر رشته دکترای داروسازی با عنوان" بررسی و مقایسه کارایی دو دوز متفاوت انوکساپارین در پروفیالکسی از
ایجاد ترومبوز عروق تحتانی " مطرح و مشروط به اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،عدم محرومیت آزمودنی ها از درمان روتین،
عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی از انجام تحقیق به آزمودنی ها ،اجرای طرح با هماهنگی پزشک معالج ،حفظ اسرار آزمودنی ها مورد تائید
قرار گرفت .ضمناً جناب آقای دکتر سالم زاده به عنوان ناظر این پایان نامه منصوب شدندIR.SBMU.PHNM.1396.998 .
 .14پایان نامه آقای داور محمدپور دونیقی رشته دکترای داروسازی با عنوان" بررسی اثرجذب افزاها بر روی اثرآنتی بیوتیک
سیپروفلوکساسین بر روی باکتری های گرم مثبت و گرم منفی" مطرح و مورد تائید قرار گرفتIR.SBMU.PHNM.1396.999.
پایان نامه خانم عالیه محمد زاده رشته دکترای داروسازی با عنوان" ب ررسی اثر تلفیق دارویی بر کاهش میزان و شدت خطاهای دارویی در
بیماران بستری در بیمارستان کودکان " مطرح و مشروط به هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل انجام تحقیق ،حفظ اسرار آزمودنی ها،
اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها مورد تائید قرار گرفتIR.SBMU.PHNM.1396.1000 .

عناوین طرح های دانشکده داروسازی
 .1طرح آقای دکتر محمدسیستانی زاد با عنوان" مقایسه ایمنی و اثربخشی رژیم درمانی  colistinو  Levofloxacinدر برابر
Levofloxacinو انفوزیون دوز باالی  ampisulbactamدر درمان پنومونی  MDR Acinetobacterناشی از ونتیالتور" مطرح و
مشروط به اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،عدم محرومیت آزمودنی ها از درمان روتین ،عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی از
انجام تحقیق به آزمودنی ها ،اجرای طرح با هماهنگی پزشک معالج ،حفظ اسرار آزمودنی ها مورد تائید قرار گرفت .ضمناً سرکار خانم دکتر
فرزانه داستان به عنوان ناظر این پایان نامه منصوب شدندIR.SBMU.PHNM.1396.1001 .
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عناوین پایان نامه های دانشکده پرستاری و مامایی

 .1پایان نامه خانم شیوا خدارحمی دانشجوی دانشجو ی دکتری بهداشت باروری با عنوان" ارزیابی کیفیت مراقبت و تجربه زنان از زایمان
فیزیولوژیک  :یک مطالعه ترکیبی توصیفی " مطرح و مشروط به هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل انجام تحقیق ،حفظ اسرار آزمودنی ها،
اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه و فرایندی از آزمودنی ها مورد تائید قرار گرفتIR.SBMU.PHNM.1396.1002 .
 .2پایان نامه خانم ویدا قاسمی دانشجوی دانشجو ی دکتری بهداشت باروری با عنوان" بررسی و تبیین سالمت جنسی و عوامل مرتبط با
آن در زنان مبتال به مولتیپل اسکلروزیس  ،طراحی ،اجرا و ارزشیابی مداخله" مطرح و مشروط به هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل انجام
تحقیق ،رعایت اصول شرعی در روند اجرا طرح ( از جمله همجنس بودن پرسشگر و آزمودنی ها) مخصوصا نمونه برداری ،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 ،حفظ
اسرار آزمودنی ها ،مورد تائید قرار گرفت .ضمنا سرکار خانم دکتر به عنوان ناظر انتخاب شدندIR.SBMU.PHNM.1396.1003.
 .3پایان نامه خانم الدن صدیقی دانشجوی دکترا رشته پرستاری با عنوان" بررسی تاثیر برنامه مدیریت درد بر شاخص های کیفیت مراقبت
در بخش مراقبت ویژه بزرگساالن " 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 ،عدم محرومیت آزمودنی ها از درمان روتین ،اخذ رضایتنامه کتبی
آگاهانه از ولی قانونی آزمودنی ها ،حفظ اسرار آزمودنی ها مورد تائید قرار گرفت .ضمنا سرکار خانم دکتر کاملیا روحانی به عنوان ناظر انتخاب
شدندIR.SBMU.PHNM.1396.1004.
 .4پایان نامه خانم فرزانه رشیدی فکاری دانشجو ی دکتری بهداشت باروری با عنوان" طراحی و روانسنجی ابزار بررسی تریاژ مامایی و زنان
" مطرح و مشروط به هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل انجام تحقیق ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه و فرایندی
از آزمودنی ها مورد تائید قرار گرفتIR.SBMU.PHNM.1396.1005.
 .5پایان نامه خانم الهه اسدی بیدمشکی دانشجوی دکترا رشته روان پرستاری با عنوان" ارایه طرح مراقبتی در زنان تحت خشونت خانگی بر
اساس مدل اجتماعی/زیستی/محیطی " مطرح و مشروط به عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی از انجام تحقیق به آزمودنی ها ،هماهنگی با
دانشگاه یا سازمان محل انجام تحقیق ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،اخذ رض ایت نامه کتبی آگاهانه و فرایندی از آزمودنی ها مورد تائید قرار
گرفتIR.SBMU.PHNM.1396.1006.
 .6پایان نامه خانم مرضیه ساعی قره ناز دانشجوی دانشجو ی دکتری بهداشت باروری با عنوان" طراحی وروانسنجی ابزار کیفیت زندگی در
نوجوانان مبتال به سندرم تخمدان پلیکیستیک " مط رح و مشروط به عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی از انجام تحقیق به ولی قانونی آزمودنی
ها ،اخذ رضایتنامه کتبی آگاهانه از ولی قانونی آزمودنی ها ،هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل انجام تحقیق ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،اخذ
رضایت نامه کتبی آگاهانه و فرایندی از آزمودنی ها مورد تائید قرار گرفتIR.SBMU.PHNM.1396.1007.
 .7پایان نامه خانم شبنم زعفری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری سالمت جامعه با عنوان" بررسی تاثیر آموزش رفتارهای ارتقا
دهنده سالمت برکیفیت زندگی بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر در مرکز قلب شهید رجایی تهران در سال "1396-97
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 ،عدم محرومیت آزمودنی ها از درمان روتین ،هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل انجام تحقیق ،اجرای طرح با هماهنگی پزشک
معالج ،مورد تائید قرار گرفتIR.SBMU.PHNM.1396.1008.
 .8پایان نامه آقای کامران محمدی جانباز لوفر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری داخلی و جراحی با عنوان" بررسی اثر بخشی نوار
قلب از راه دور بر پیامد بیماران انفارکتوس میوکارد منتقل شده توسط اورژانس  115تهران به بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی " مطرح و مشروط به هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل انجام تحقیق ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،مورد تائید قرار گرفت.
IR.SBMU.PHNM.1396.1009
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 .9پایان نامه خانم مریم فرزانه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری سالمندی با عنوان" بررسی ارتباط بین وضعیت سوء تغذیه و
دردهای مزمن در سالمندان شهر تهران در سال  " 97مطرح و مشروط به هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل انجام تحقیق ،حفظ اسرار
آزمودنی ها ،اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها مورد تائید قرار گرفتIR.SBMU.PHNM.1396.1010 .
 .11پایان نامه خانم مینا حسن زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری سالمت جامعه با عنوان" بررسی ارتباط درک از مراقبت خانواده
محور ،فشار مراقبتی و خودکارامدی مادران کودکان مبتال به بیماریهای مزمن بستری در بیمارستانهای شهر تهران ،سال " 1396-97
مطرح و پس از بررسی مقرر شد اهداف و عنوان یکسان شود و درصورت تائید مورد تائید قرار گرفت.
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