بسمه تعالی
صورتجلسه کمیته سازمانی اخالق دانشکده های داروسازی و پرستاری ،مامایی
سی و چهارمین جلسه کمیته سازمانی اخالق دانشکده های داروسازی و پرست اری ،مامایی مورخ 98/7/51
ساعت 8/03صبح 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 فاطمه قربانی بیدکرپه با عنوان" توسعه و ارزیابی حسگر الکتروشیمیایی به منظور تعیین مقدار سرب در خون"
مطرح و تایید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.151 .
 .2طرح خانم دکتر آزاده حائری (گرنت  > 11اچ ایندکس >  )11با عنوان "تهیه و مشخصه یابی اگزوزوم های دوکسوروبیسین
مشتق از سلول های مزانشیمی مغز استخوان و سلول های فیبروبالست و مطالعه سمیت سلولی آنها در کشت های دوبعدی و سه
بعدی رده ی سلولی "MCF-7مطرح و تایید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.152.
 .3طرح آقای دکتر حامد برآبادی (گرنت  > 11اچ ایندکس>  )11با عنوان "مرور سیستماتیک مطالعات انجام شده در زمینه اثرات
نانوذرات طال و نقره سنتز شده به روش زیستی علیه سلول های سرطانی کلورکتال" مطرح و تایید شد.
IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.153
 .4طرح آقای دکتر حامد برآبادی (گرنت استادیاران جوان دانشگاه) با عنوان "مرور سیستماتیک مطالعات انجام شده در زمینه اثرات
نانوذرات طال سنتز شده به روش زیستی علیه سلول های سرطانی سینه" مطرح و تایید

شد.

IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.154
 .1طرح آقای دکتر حامد برآبادی با عنوان "ارزیابی فعالیت ضد میکروبی ،آنتیاکسیدانی و سایتوتوکسیسیتی نانوذرات تلوریم سنتز
شده به روش زیستی" مطرح و تایید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.155.
 .6طرح آقای دکتر حامد برآبادی با عنوان " سنتز زیستی و بررسی مشخصه های ساختاری نانوپارتیکل های زیرکونیم با استفاده از
قارچ" مطرح و تایید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.156.
 .7طرح آقای دکتر سید عباس طباطبایی با عنوان "ارزیابی بیولوژیکی مشتقات جدید  1و  3و  -4اکسادیازولی به عنوان مهارکننده
آنزیم اپوکساید هیدروالز محلول"مطرح و تایید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.157.
 .8طرح آقای دکتر محمد عباسی نظری با عنوان " بررسی تاثیر مالتونین بر شاخصهای کلینیکی و پاراکلینیکی بیماران مبتال به
کولیت اولسراتیو" مطرح و مشروط به اخذ رضایت کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی از تحقیق به آزمودنی
ها ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،اجرای طرح با هماهنگی پزشک معالج و عدم محرومیت آزمودنی ها از درمان روتین تائید شد .ضمنا
جناب

آقای

دکتر

محمد

سیستانی

زاد

به

عنوان

ناظر

اخالقی

این

طرح

انتخاب

شدند.

IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.158
 .9طرح خانم دکتر نوشین بلورچیان با عنوان "تهیه و ارزیابی پلت های لوتیراستام با استفاده از اکستروژن-اسفرونایزیشن و پوشش
طعم آن ها به روش روکش دهی"مطرح و تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.159.
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 .11طرح خانم دکتر آزاده حائری با عنوان "طراحی و ارائه فرموالسیون ،مشخصهیابی و بررسی اثر ضدمیکروبی نانوفیبرهای حاوی
عصاره گلنار" مطرح و تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.160.
 .11طرح آقای دکتر سید محسن فروتن با عنوان "مطالعه همسنگی زیستی قرص روکشدار اس سیتالوپرام  11میلی گرمی شرکت
اکتوورکو و شرکت Lundbeck Limitedبر روی  18داوطلب سالم مرد در شرایط ناشتا به صورت تصادفی سازی شده ،تک دوز و
متقاطع" مطرح و مشروط به اخذ رضا یت کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی از تحقیق به آزمودنی ها،
حفظ اسرار آزمودنی ها ،هماهنگی با دانشگاه یا محل انجام تحقیق ،انتشار نتایج تحقیق با اخذ مجوز از کمیته اخالق دانشگاه  ،با
اجرای طرح در دانشگاه /مرکز تابعه دانشگاه مشروط به رعایت حقوق مادی و معنوی دانشگاه موافقت شد.
IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.161
 .12طرح آقای دکتر حامد برآبادی با عنوان " مرور سیستماتیک مطالعات انجام شده در زمینه اثرات نانوذرات نقره و طال سنتز شده به
روش زیستی علیه سلول های سرطانی ریه" مطرح و تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.162.
 .13طرح آقای دکتر غالمحسین مهرعلیان با عنوان "بررسی ارتباط یادگیری سازمانی با عملکرد نوآوری شرکتهای داروسازی کشور
و ارزیابی نقش میانجی توانمندیهای پویا و مزیت رقابتی" مطرح و مشروط به به اخذ رضایت کتبی آگاهانه ،حفظ اسرار آزمودنی ها،
هماهنگی با دانشگاه یا محل انجام تحقیق تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.163 .
 .14طرح آقای دکتر محمد سیستانی زاد با عنوان "بررسی میزان شیوع  (Augmented Renal Clearance(ARCو سطوح
خونی مروپنم با دو رژیم متفاوت دوزینگ در بیماران بد حال با " ARCمطرح و مشروط به اخذ رضایت کتبی آگاهانه از آزمودنی
ها ،عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی از تحقیق به آزمودنی ها ،حفظ اسرار آزمودنی ها،اجرای طرح با هماهنگی پزشک معالج،اخذ
رضایتنامه کتبی آگاهانه از ولی قانونی آزمودنی ها ،عدم محرومیت آزمودنی ها از درمان روتین  ،انتشار نتایج تحقیق با اخذ مجوز از
کمیته اخالق دانشگاه تائید شد .ضمناً خانم دکتر شادی ضیایی به عنوان ناظر اخالقی این طرح انتخاب شدند.
IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.164
 .11طرح آقای دکتر محمد سیستانی زاد با عنوان "بررسی پیامدهای بالینی و سطح سرمی مروپنم در بیماران با نارسایی حاد کلیوی
تحت درمان با دو رژیم متفاوت دوزینگ" مطرح و مشروط به به اخذ رضایت کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،عدم تحمیل هزینه اضافی
ناشی از تحقیق به آزمودنی ها ،حفظ اسرار آزمودنی ها،اجرای طرح با هماهنگی پزشک معالج،اخذ رضایتنامه کتبی آگاهانه از ولی
قانونی آزمودنی ها ،عدم محرومیت آزمودن ی ها از درمان روتین ،انتشار نتایج تحقیق با اخذ مجوز از کمیته اخالق دانشگاه تائید شد .
ضمناً خانم دکتر شادی ضیایی به عنوان ناظر اخالقی این طرح انتخاب شدندIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.165.
 .16طرح آقای دکتر سیدامیرمحمد مرتضویان فارسانی با عنوان "تولید ماست سویا فراسودمند و مطالعه ویژگی های کیفی آن"
مطرح و تایید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.166.
عناوین پایان نامه های دانشکده داروسازی
 .1پایان نامه آقای نوید بقال پور با عنوان" اثرات ضد دردی و ضدالتهابی فراکشن های مختلف عصاره گیاه برگ بیدی در مدل
حیوانی"

مطرح

و

مشروط

به

رعایت

IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.167
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اصول

اخالقی

رفتار

با

حیوان

تحت

آزمایش

تائید

شد.

 .2پایان نامه آقای حسین احمدی با عنوان" بررسی عدم تبعیت دارویی وابسته به هزینه در بیماران با سابقه آنژیوپالستی عروق کرونر
قلبی" مطرح و مشروط به اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،انتشار نتایج تحقیق با اخذ مجوز از
کمیته اخالق دانشگاه تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.168.
 .3پایان نامه خانم طناز زندی با عنوان" بررسی دانش ،نگرش و عملکرد داروسازان شهر تهران در خصوص اختالل درماتیت آتوپیک
(اگزما)" 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.1398.169.
 .4پایان نامه خانم جواد ماهروبختیاری با عنوان "بررسی فیتوشیمیایی فراکشن اتیل استاتی گیاه برگ بیدی" مطرح تائید شد.
IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.170
 .1پایان نامه خانم فاطمه مهریاب با عنوان"تهیه و تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی اگزوزوم های داروی سیرولیموس" مطرح تائید
شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.171.
 .6پایان نامه آقای حامد واعظی با عنوان"طراحی و بررسی خصوصیات برون تن ویفر کایتوزان حاوی عصاره میوه به بمنظور پیشگیری
از موکوزیت دهانی" مطرح و تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.172.
 .7پایان نامه خانم مهدیس مقدس با عنوان"بررسی اثرات ضد دردی ,ضدالتهابی و انتی اکسیدانی عصاره ی گیاه ورباسکوم تاپسوس
روی موش سوری" مطرح و مشروط به رعایت اصول اخالقی رفتار با حیوان تحت آزمایش تائید شد.
IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.173
 .8پایان نامه خانم سارا زندی با عنوان" بررسی و مقایسه دو فرایند ثبت داده ها به صورت کاغذی و الکترونیکی بر پیامد های برنامه
نظارت بر مصرف آنتی بیوتیک) " (ASPمطرح و مشروط به اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،حفظ اسرار آزمودنی ها،
اجرای طرح با هماهنگی پزشک معالج ،هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل انجام تحقیق ،عدم محرومیت آزمودنی ها از درمان
روتین تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.174.
 .9پایان نامه آقای حسین امینی ابراهیم آباد با عنوان" ارزیابی اثربخشی و ایمنی داروی ریواروکسابان در مقایسه با وارفارین در
بیماران پرفشاری ریوی ترومبوآمبولیک مزمن ) (CTEPHتحت جراحی اندآرترکتومی" مطرح و مشروط به اخذ رضایت نامه کتبی
آگاهانه از آزمودنی ها،عدم تحمیل هزینه اضافی ناشی از انجان تحقیق ب ه آزمودنی ها ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،اجرای طرح با
هماهنگی پزشک معالج ،عدم محرومیت آزمودنی ها از درمان روتین  ،انتشار نتایج تحقیق با اخذ مجوز از کمیته اخالق دانشگاه تائید
شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.175.
 .11پایان نامه خانم سمانه بکتاش با عنوان"بررسی تولید آمین واسیدهای شبه میکوسپورینی در یک گونه فیشرال " مطرح و تائید شد.
IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.176
 .11پایان نامه آقای علیرضا محسن زاده با عنوان"مطالعه اثرات خواب آوری -آرام بخشی و ضدتشنجی مشتقات -4فلوروبنزیلوکسی 4و-6
دی فنیل پیریمیدین-2-ال با استفاده از آزمون های رفتاری در موش سوری" مطرح و مشروط به رعایت اصول اخالقی رفتار با
حیوان تحت آزمایش تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.177.
 .12پایان نامه آقای دارا حاتم آبادی با عنوان"طراحی ،سنتز ،و نشاندار سازی مشتق جدیدی از  PSMAبر پایه فارماکوفورGlu-
Urea-Lysبا استفاده از تکنسیم تری کربنیل برای تشخیص سرطان های پروستات" مطرح و تائید شد.
IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.178
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 .13پایان نامه خانم زهرا یاسمنی با عنوان"بررسی تداخل اثر انتی بیوتیک های رایج در برابر سوش های آسینتو باکتر مقاوم )(MDR
جدا شده از بیماران بستری در بخش  ICUبیمارستان امام حسین (ع)" مطرح و مشروط به اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از
آزمودنی

ها

اخذ

،

کتبی

رضایتنامه

آگاهانه

از

قانونی

ولی

ها

آزمودنی

تائید

شد.

IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.179
 .14پایان نامه خانم سمیرا حضرتی با عنوان"بررسی اثرات بیولوژیکی (سیتوتوکسیک ،ضد قارچ و انتی اکسیدان)
گیاه  "Cousiniapterocaulosمطرح و تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.180 .
 .11پایان نامه آقای حمید رضا عباداللهی با عنوان" طراحی ،سنتز و مطالعات داکینگ ترکیبات جدید فنیل تیو اوره با اثر ضد سرطان"
مطرح و تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.181 .
 .16پایان نامه آقای حامد جنبی بحرینی با عنوان"فرموالسیون میکروامولسیون ماینوکسیدیل و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی آن"
مطرح و تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.182 .
 .17پایان نامه آقای محمدرضا قشقایی با عنوان" طراحی ،سنتز و مطالعات مولکوالرمدلینگ مشتقات چالکونی بعنوان ترکیبات مهار
کننده  PIM-1کیناز" مطرح و تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.183.
 .18پایان نامه خانم لیال نعمت الهی با عنوان"بیان پروتئین فیوزشدهی حاوی قطعهی تکزنجیرهای ناحیهی متغیر آنتیبادی ضد
گیرندهی فاکتور رشد اپیدرمی انسانی  (HER2) 2متصل شده به کموکاینِ پروتئین  11کیلودالتونی القا شده با اینترفرون گاما
)(IP-10در سیستم پروکاریوتی و بررسی عملکرد بیولوژیک آن در محیط برون¬تن" مطرح و تائید شد.
IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.184
 .19پایان نامه آقای آرمان موسی پور با عنوان"بررسی اثر گیاه  SaussureaLappaبر روی نوروپاتی ناشی از وین کریستین در مدل
حیوانی"

مطرح

مشروط

و

به

رعایت

اصول

اخالقی

رفتار

با

حیوان

تحت

آزمایش

تائید

شد.

IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.185
 .21پایان نامه آقای محمد شریف قربانی با عنوان" بررسی اثر ضدباکتریال موسیالژ و عصاره اتانولی ریشه دو گیاه ثعلب قلوه ای و پنجه
ای" مطرح و تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.186 .
 .21پایان نامه خانم زینب افشارپور با عنوان" ساخت و ارزیابی حسگر الکتروشیمیایی سرب بر پایه ی نانولوله های کربن جهت اندازه
گیری سرب در خون" مطرح و تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.187 .
 .22پایان نامه خانم سیده نسیم نبوی با عنوان"بررسی سمیت کبدی داروی ضد  HCVسوفوسبوویر" مطرح و تائید شد.
IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.188
 .23پایان نامه خانم نرگس افضلی آرام با عنوان" طراحی و توسعه یک روش استاندارد برای آزمون  OSCEجهت بررسی عملکرد
بالینی دانشجویان داروسازی و نتایج آن در سال تحصیلی "مطرح و مشروط به اخذ رضایتنامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،حفظ
اسرار

آزمودنی

ها،

اجرای

طرح

با

هماهنگی

معاونت

آموزشی

دانشکده

تائید

شد.

IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.189
 .17پایان نامه خانم عسل اردبیلی با عنوان"بررسی دانش متخصصین چشم در خصوص تجویز آنتی بیوتیک به صورتپروفیالکسی در
بیماران با مشکل پارگی چشم باز" مطرح و مشروط به 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 ،هماهنگی با دانشگاه یا سازمان
محل انجام تحقیق ،عدم محرومیت آزمودنی ها از درمان روتین ،انتشار نتایج تحقیق با اخذ مجوز از کمیته اخالق دانشگاه تایید شد.
ضمناً خانم دکتر شادی ضیایی به عنوان ناظر اخالقی این طرح انتخاب شدندIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.190.
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 .24پایان نامه خانم مریم سادات طیبی با عنوان"بررسی عملکرد حرفه ای داروسازان شاغل در داروخانه های شهر تهران با استفاده از
روش بیمارنما" مطرح و مشروط به اخذ رضایتنامه آگاهانه از آزمودنی ها،حفظ اسرار آزمودنی ها ،هماهنگی با دانشگاه یا سازمان
محل انجام تحقیق تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.191.
 .21پایان نامه خانم مهرناز بانشی با عنوان" بررسی تبعیت دارویی و عوامل مرتبط با آن در بیماران دریافت کننده قلب و ریه پیوندی"
مطرح و مشروط به اخذ رضایتنامه آگاهانه از آزمودنی ها،حفظ اسرار آزمودنی ها،انتشار نتایج تحقیق با اخذ مجوز از کمیته اخالق
دانشگاه تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.192.
 .26پایان نامه خانم الهام جعفری با عنوان" ساخت و ارزیابی برون تن نانو فیبرهای الکترواسپان بر پایه پلیمرهای زیستی جهت
دارورسانی موضعی ونکومایسین" مطرح و تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.193.
 .27پایان نامه خانم آوا گرد جهان بیگلو با عنوان"ارزیابی میزان آمادگی قبل از بین المللی سازی شرکت های داروسازی ایران" مطرح
و مشروط به حفظ اسرار آزمودنی ها تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.194.
 .28پایان نامه خانم مریم فروزانی حقیقی با عنوان" بررسی دانش متخصصین چشم در خصوص تجویز آنتی بیوتیک به صورت
پروفیالکسی در بیماران با مشکل پارگی چشم باز " مطرح و مشروط به اخذ رضایتنامه آگاهانه از آزمودنی ها،حفظ اسرار آزمودنی ها،
هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل انجام تحقیق تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.195.
عناوین پایان نامه های دانشکده پرستاری ،مامایی

 .1پایان نامه آقای آرمین عزیزی کیا با عنوان " بررسی همبستگی حمایت اجتماعی و عزتنفس با خودکارآمدی در جمعیت
سیل زده ی شهر آق قال استان گلستان در سال  "1398مطرح و مشروط 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.1398.196
 .2پایان نامه خانم سیده عصمت حسینی با عنوان " طراحی و روانسنجی" ابزار سنجش کیفیت زندگی جنسی زنان مبتال به
سرطان " مطرح و مشروط اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،هماهنگی با دانشگاه یا
سازمان محل انجام تحقیق ،انتشار نتایج تحقیق با اخذ مجوز از کمیته اخالق دانشگاه تائید شد.
IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.197
 .3پایان نامه خانم محدثه قنبری حمیدآبادی با عنوان " بررسی تاثیر مراقبت پرستاری از راه دور بر روی رضایتمندی ازکیفیت
مراقبت پرستاری و پیامدهای بالینی در بیماران مبتال به انسداد مزمن ریوی در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی در سال  "1398مطرح و مشروط اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،عدم
تحمیل هزینه اضافی ناشی از انجام تحقیق به آزمودنی ها ،اجرای طرح با هماهنگی پزشک معالج هماهنگی با دانشگاه یا
سازمان محل انجام تحقیق تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.198 .
 .4پایان نامه خانم سیما السادات حجازی با عنوان " طراحی ،تعیین ویژگیهای روانسنجی و اجرای "ابزار سنجش فشار
مراقبتی مراقبتکنندگان خانوادگی بیماران تحت درمان با همودیالیز" :یک مطالعه ترکیبی " مطرح و مشروط 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.1398.199
 .1پایان نامه خانم خدیجه آبادیان با عنوان " زندگی جنسی در زنان شاغل ;علل و عوامل تاثیر گذار و ارائه راهکار:یک مطالعه
تلفیقی" مطرح و مشروط به اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،هماهنگی با دانشگاه یا
سازمان محل انجام تحقیق ،انتشار نتایج تحقیق با اخذ مجوز از کمیته اخالق دانشگاه تائید شد.
IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.200
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 .6پایان نامه خانم سمیه بابامیر ساطحی با عنوان " بررسی مقایسه تاثیر آموزش به دو روش بازخورد محور و چند رسانه ای در
میزان خودمراقبتی بیماران با زخم پای دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 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 شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.201 .
 .7پایان نامه خانم مینا عرب زاده با عنوان " بررسی ارتباط اختالالت کیفیت با خشونت خانگی در زنان باردار مراجعه کننده به
مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال  "1398مطرح و مشروط به اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از
آزمودنی ها ،حفظ اسرار آزمودنی ها تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.202.
 .8پایان نامه خانم فاطمه پاک نژاد با عنوان " بررسی عوامل تاثیر گذار بر وضعیت سالمت روانی و حمایت اجتماعی درک شده
درسالمندان مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شهر تهران در سال  "1398مطرح و
مشروط به اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،حفظ اسرار آزمودنی ها تائید شد.
IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.203

عناوین طرح های مرکز تحقیقات مامایی

.1

طرح خانم دکتر معصومه سیمبر با عنوان " بررسی ارتباط مشکالت طبی و عملکرد جنسی زنان بعد از یائسگی" مطرح و

.2

مشروط اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها ،حفظ اسرار آزمودنی ها ،هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل انجام
شد.
تائید
دانشگاه
اخالق
کمیته
از
مجوز
اخذ
با
تحقیق
نتایج
انتشار
تحقیق،
IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.204
طرح خانم دکتر معصومه سیمبر با عنوان " تاثیر مداخالت آموزشی بر دانش و نگرش نوجوانان در مورد واکسن پاپیلوما
ویروس انسانی :پروتکل مروری سیستماتیک" مطرح و تائید شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.205 .
عناوین طرح های دانشکده پرستاری ،مامایی

 .1طرح خانم دکتر گیتی ازگلی با عنوان " بررسی شیوع ناباروری در ایران :مرور سیستماتیک ومتاآنالیز" مطرح و تائید
شدIR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.206 .
 .2طرح خانم دکتر زهره کشاورز با عنوان " تبیین رفتارهای باروری زنان در جامعه چند قومیتی خراسان شمالی" مطرح
و مشروط 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.1398.207 .
 .3طرح خانم دکتر نورالسادات کریمان با عنوان " تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه کیسه کشیش بر پس درد زایمانی"
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 ،هماهنگی با دانشگاه یا سازمان محل
انجام تحقیق ،مورد تائید قرار گرفت.
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حاضرین در جلسه

سرکار خانم دکتر فروزان آتش زاده

حجت االسالم و المسلمین حسن الری

سرکار خانم دکتر ماهرخ دولتیان

جناب آقای دکتر نیما نادری

سرکار خانم دکتر نورالسادات کریمان

سرکار خانم نرگس سلطانی زاده

جناب آقای دکتر احمد رضا باغستانی

جناب آقای رسول نیکبخت

سرکار خانم دکتر جمیله محتشمی

جناب آقای دکتر حسین وحیدی
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