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هاي تحقيقاتي ارسالي به كميته تحقيقات  موضوع: جلسه: بررسي طرح  مكان برگزاري: معاونت تحقيقات و فناوري

  دانشجويي

  

  

  

  

  

  حاضرين جلسه:

قاي دكتر آجناب  –جناب آقاي دكتر طاهرخاني  –سركار خانم دكتر حيدري  –سركار خانم دكتر محمودي  –جهرمي  جناب آقاي دكتر بصيريان

  بهرام احمدي

   



ها قبل از  طرح ارسالي و داوري شده بحث و تبادل نظر شد. سپس در ارتباط با ارسال طرح 8داوري در ارتباط با ابتدا  خالصه محتواي جلسه:

ميليون  3هاي باالي  تم چاپ مقاله براي مواردي كه هزينهيبطور همزمان به اعضا شوراي پژوهشي صحبت به عمل آمد. در ارتباط با آ داوري و

. در ارتباط با فعال شدن سنتر دانشجويان دانشكده دندانپزشكي و پزشكي و لينك شدن با باليني و يا صحبت در مورد بحث و تبادل نظر شددارند 

  بادل نظر شد.ام پروژه براي اين دانشجويان بحث و تمدت زمان خاص جهت انج

  

  تصميمات و مصوبات انخاذ شده:

  باشد: طرح كميته تحقيقات دانشجويي به شرح ذيل مي 8نتايج بررسي 

 :هاي مورد تصويب شامل طرح )1

درمان بوشهر در  كاركنان بهداشتي درماني از طرح تحول نظام سالمت در شبكه بهداشت و رضايت منديالف) بررسي ميزان  708

 96سال 

  96با سالمت روان در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بوشهر در سال  مذهبيب) بررسي ارتباط نگرش  709

هاي ايران به روش جستجوي سيستماتيك و  ن در دانشجويان دانشگاهافسردگي و عوامل پيشگويي كننده آ ج) بررسي شيوع 710

  متĤناليز

 ياشند: كر شده مورد تأييد و تصويب ميهاي ذيل با اصالحات ذ طرح )2

معاونت آموزشي دانشگاه علوم هاي فلورسنت در بين كاركنان  ع المپي و عملكرد در زمينه بازيافت و دفالف) بررسي ميزان آگاه 706

  پزشكي بوشهر 

موارد مورد بررسي سرشماري است و حجم نمونه نيازي ندارد وقتي كه هدف كاركنان معاونت     ∗  باشد. طرح بنيادي مي ∗

 شود آزمون كاي دو اضافه    ∗  آموزشي است

نامه  با توجه به گروه كنترل رضايت    ∗  رك اسپرم در مردانشغل با حجم مايع مني: شمارش و تح ب) ارتباط بين 721

  نمونه لحاظ شود رمول حجمف    ∗  آگاهانه مورد نياز

  هاي بوشهر كنندگان به بيمارستان مندي مراجعه ج) بررسي ميزان رضايت 854

جزء موارد اشاره شده هاي طرح موارد ذكر شده نيستند و  محدوديت    ∗  رمول كوكران اضافه شودنه ايراد دارد، فحجم نمو ∗

 باشند هاي خروج مي معيار

  ير زمان بر غلظت يونهاي سديم و پتاسيم خونثد) تأ 855

اضافه كردن همكار آماري و     ∗  ) كنترل نشده…كننده (سن، جنس و متغيرهاي مخدوش    ∗  نامه آگاهانه نياز ضايتفرم ر ∗

 آوري اصالح شود ابزار جمع    ∗    محاسبه حجم نمونه

در مدارس راهنمايي شهر  آموزان آنمي فقر آهن آهن رژيم غذايي با وضعيت آهن سرم دانشدسترسي  زيست و) بررسي ارتباط 842

  بوشهر



خون اشاره شده  در روش اجرا موارد كم    ∗  جدول متغيرها اصالح شود    ∗  باشد ت و نحليلي مينسيمطالعه توصيفي  ∗

 از استفاده وجود دارد …در روش اجرا زماني پرسشنامه و     ∗  مي باشد نامه آگاهانه گروه كنترل و رضايت كه نيازمند

  ؟ ترازو



  امضا              اعضا شورا

  

  دكتر رضا طاهرخاني

  

  دكتر رضا بصيريان

  

  مرضيه محموديدكتر 

  

  دكتر سميه حيدري

  

 دكتر بهرام احمدي


