دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان
بسمه تعالي
در تاریخ  39/8/62کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه راس ساعت  06:91ظهر با حضور اعضاء در دفتر معاونت تحقیقات برگزار گردید و طرح
های تحقیقاتي ارجاع شده به کمیته بشرح زیر مورد بررسي و تصویب گردید :
-0

پایان نامه های دانشجویي :

 -0-0پایان نامه دانشجویي خانم مریم نصر اصفهاني با عنوان " بررسي و مقایسه عوارض جانبي در درمان نوزادان پره ترم مبتال به سندرم
دیسترس تنفسي به وسیله  Early NIPPVدر مقایسه با  "Early NCPAPو به راهنمایي آقای دکتر محمد کاظم سبزه ای ،مطرح وانجام
آن به شرط اخذ رضایت نامه آگاهانه از ولي نوزادان مورد مطالعه بال مانع مي باشد .همچنین با توجه به نوع مطالعه ،الزم است طرح مذکور در
مرکز کارآزمایي بالیني ایران به آدرس  WWW.IRCT.irثبت و کد  IRCTاخذ شده به این کمیته اعالم گردد.
-0-6پایان نامه دانشجویي خانم پرستو صدراشكوری با عنوان " بررسي غلظت بزاقي پارامترهایCEAو CA01-9در زنان مبتال به سرطان
سینه" و به راهنمایي خانم دکتر شرمین عبداهلل زاده  ،مطرح و انجام آن به شرط اخذ رضایت نامه آگاهانه از افراد مورد مطالعه بال مانع مي
باشد .
 -0-9پایان نامه دانشجویي آقای فرزاد رضایي با عنوان " بررسي دقت ویفر جراحي ضخیم قابل تنظیم در مقایسه با ویفر اینترمدیت
استاندارد ،درانتقال موقعیت قدامي -خلفي فک باال حین استئوتو میلفورت  " Iو به راهنمایي آقای دکتر جمالپور ،مطرح و انجام آن به شرط
اخذ رضایت نامه آگاهانه از افراد مورد مطالعه بال مانع مي باشد  .باتوجه به نوع مطالعه الزم است طرح مذکور در مرکز کار آزمایي بالیني ایران
به آدرس  www.irct.irثبت وکد  IRCTاخذ شده به این کمیته اعالم گردد.
 -0-4پایان نامه دانشجویي خانم اورانوس مرادی با عنوان " بررسي عالیم کلینیكي و رادیوگرافیكي ایمپلنت و سطح رضایت در بیماران دارای
اوردنچر های ماندیبوالر متكي بر ایمپلنت " و به راهنمایي خانم دکتر معصومه خوشحال ،مطرح و تصویب گردید.
 -0-1پایان نامه دانشجویي خانم مهسا نجفي با عنوان " بررسي مقایسه ای پاپیالی ایجاد شده در اطراف ایمپلنت درقدام ماگزیال در ایمپلنت
های تكي دارای میكروترد و فاقد میكروترد در بیماران مراجعه کننده به بخش پریودنتولوژی دانشكده دندانپزشكي همدان " و به راهنمایي
خانم دکتر معصومه خوشحال  ،مطرح و انجام آن به شرط اخذ رضایت نامه آگاهانه از افراد مورد مطالعه بال مانع مي باشد .
 -0-2پایان نامه دانشجویي آقای امید ساعد موچشي با عنوان " مقایسه یک نوع قرص آشكار کننده موجود با قرص های آشكار کننده ساخته
شده با گیاه چغندر) "(beetrootو به راهنمایي آقای دکتر ترک زبان ،مطرح وانجام آن به شرط اخذ رضایت نامه آگاهانه از افراد مورد مطالعه
بال مانع مي باشد .همچنین با توجه به نوع مطالعه ،الزم است طرح مذکور در مرکز کارآزمایي بالیني ایران به آدرس  WWW.IRCT.irثبت و
کد  IRCTاخذ شده به این کمیته اعالم گردد .الزم به ذکر است پس از اتمام طرح کلیه رضایت نامه ها بایستي توسط کمیته مزبور تایید
گردد.
 -0-7پایان نامه دانشجویي آزاده مسلم خاني با عنوان " بررسي کلینیكي اثربخشي ژل پروپولیس در درمان زخمهای آفتي مینور راجعه " و به
راهنمایي خانم دکتر شرمین عبداهلل زاده  ،مطرح وانجام آن به شرط اخذ رضایت نامه آگاهانه از افراد مورد مطالعه بال مانع مي باشد .همچنین

با توجه به نوع مطالعه ،الزم است طرح مذکور در مرکز کارآزمایي بالیني ایران به آدرس  WWW.IRCT.irثبت و کد  IRCTاخذ شده به
این کمیته اعالم گردد.
 -0-8پایان نامه دانشجویي آقای دکتر امین اصغر زاده با عنوان " تعیین اثر دوز باالی کلوفیبرات همراه با فتوتراپي بر زردی طول کشیده در
نوزادان ترم " و به راهنمایي خانم دکتر فاطمه اقبالیان  ،مطرح و انجام آن به شرط اخذ رضایت نامه آگاهانه از ولي نوزادان مورد مطالعه بال
مانع مي باشد  .باتوجه به نوع مطالعه الزم است طرح مذکور در مرکز کار آزمایي بالیني ایران به آدرس  www.irct.irثبت وکد  IRCTاخذ
شده به این کمیته اعالم گردد .پیشنهاد مي گردد دوز باال از عنوان طرح حذف گردد.
 -0-3پایان نامه دانشجویي آقای شهرام شریفي با عنوان " تعیین viabilityسلولهای استئوبالست و تغییرات هیستولوژی نمونه های به
دست آمده از دریل های مختلف ایمپلنت در طي استئوتومي"و به راهنمایي خانم دکتر معصومه خوشحال ،مطرح وتصویب گردید.
 -0-01پایان نامه دانشجویي خانم ندا امیری با عنوان " بررسي رابطه ی دندان های عقل مندیبل با کرودینگ قدامي " و به راهنمایي آقای دکتر
محمد زندی مطرح و انجام آن به شرط اخذ رضایت نامه آگاهانه از افراد مورد مطالعه بال مانع مي باشد.
 -0-00پایان نامه دانشجویي آقای دکتر مجید گودیني با عنوان " مقایسه میزان  NGALادراری در کودکان  1تا  08سال مبتال به نارسائي قلبي
و کودکان سالم " و به راهنمایي آقای دکتر حسین عماد ممتاز ،مطرح وانجام آن به شرط اخذ رضایت نامه آگاهانه از ولي افراد مورد مطالعه بال
مانع مي باشد
 -0-06پایان نامه دانشجویي آقای محمدنبي مرادی با عنوان " بررسي میزان پروتئین  P19و سیستم آنتي اکسیداني تیوردوکسین در اسپرم
مردان آستنواسپرم در مقایسه با نرمواسپرم " و به راهنمایي آقای دکتر طویالني ،مطرح وانجام آن به شرط اخذ رضایت نامه آگاهانه از افراد
مورد مطالعه بال مانع مي باشد.
 -0-09پایان نامه خانم فاطمه کشاورز با عنوان" بررسي عوارض درمان با پگافرون  -ریباویرین بر پارامتر های شمارش سلول های
خوني و مقایسه پارامترهای تست عملكردی کبدی بدو مراجعه و دو ماه بعد از درمان در بیماران مبتال به هپاتیت C
مراجعه کننده به کلینیک ویژه دانشگاه علوم پزشكي همدان از سال  0982تا سال " 0936و به راهنمایي آقای دکتر پیمان
عیني ،مطرح و تصویب گردید.
 -0-04پایان نامه خانم نعیمه مسلمیان با عنوان " مقایسه نسبت بولتون در مال اکلوژن های مختلف و اکلوژن نرمال در استان همدان" و به
راهنمایي آقای دکتر وحید مال باشي  ،مطرح و انجام آن به شرط اخذ رضایت نامه از افراد تحت مطالعه بال مانع مي باشد.
 -0-01پایان نامه دانشجویي خانم آزیتا نیک روش باعنوان " تاثیر مشاوره ورزشي بر کیفیت زندگي زنان مبتال به سرطان پستان مراجعه کننده
به مراکز درماني بیماران سرطاني شهر همدان" وبه راهنمایي خانم دکتر فاطمه شبیری مطرح و انجام آن به شرط اخذ رضایت آگاهانه از افراد
تحت بررسي بالمانع مي باشد ،همچنین پیشنهاد مي گردد در صورت تمایل طرح مذکور در مرکز کار آزمایي بالیني ایران به آدرس
 WWW.IRCT.IRثبت وکد  IRCTاخذ شده به این کمیته اعالم گردد.
 -0-02پایان نامه خانم سمیه مصطفایي با عنوان" بررسي آگاهي ،نگرش،عملكرد و شیوع رفتارهای آموزشي غیراخالقي آموزشي
دانشجویان دندانپزشكي همدان از دیدگاه ایشان درسال تحصیلي  " 39 - 36و به راهنمایي آقای دکتر میر اسماعیلي  ،مطرح و
انجام آن به شرط اخذ رضایت نامه از افراد تحت مطالعه بال مانع مي باشد.
 -0-07پایان نامه آقای خالد قادرمزی با عنوان" بررسي اثر قطع داروی زولندرونیک اسید قبل از  Extractionدر جلوگیری از استئونكروز
مرتبط با بیسفوسفونات در فكین" و به راهنمایي آقای دکتر محمد زندی  ،مطرح وتصویب گردید.
 -0-08پایان نامه دانشجویي خانم نسترن سلطان آبادی باعنوان " همبستگي هوش هیجاني با تنش شغلي و فرسودگي شغلي پرستاران بخش
های مراقبت ویژه مراکز آموزشي و درماني دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال  "0939وبه راهنمایي آقای دکتر بیگمرادی مطرح و انجام آن
به شرط اخذ رضایت آگاهانه از افراد تحت بررسي بالمانع مي باشد،

 -0-03پایان نامه دانشجویي آقای یوسف ترابي باعنوان " همبستگي عملكردهای سازمان یادگیرنده با تعهد سازماني پرستاران و اثربخشي
سازماني از دیدگاه پرستاران بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشي و درماني همدان در سال  " 0939و به راهنمایي آقای دکتر بیگمرادی
مطرح و انجام آن به شرط اخذ رضایت آگاهانه از افراد تحت بررسي بالمانع مي باشد،
 -0-61پایان نامه دانشجویي آقای مصطفي سلیمیان ریزی باعنوان " بررسي ارتباط استرس و فرسودگي شغلي با رضایت شغلي پرستاران
بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشي و درماني دانشگاه علوم پزشكي همدان" و به راهنمایي آقای دکتر بیگمرادی مطرح و انجام آن به
شرط اخذ رضایت آگاهانه از افراد تحت بررسي بالمانع مي باشد،
 -0-60پایان نامه آقای عین اله نادری با عنوان " مقایسه تاثیر سه روش تمرینات اصالحي بر راستای ستون فقرات افراد مبتال به ناهنجاری
پشت تابدار" و به راهنمایي آقای دکتر علي یلفاني ،مطرح و انجام آن به شرط اخذ رضایت نامه آگاهانه از افراد مورد مطالعه بال مانع مي باشد .
باتوجه به نوع مطالعه الزم است طرح مذکور در مرکز کار آزمایي بالیني ایران به آدرس  www.irct.irثبت وکد  IRCTاخذ شده به این
کمیته اعالم گردد.
 -0-66پایان نامه دانشجویي خانم شلیر احمدی باعنوان تاثیر مشاوره بر تداوم تغذیه انحصاری با شیر مادر در مادران با نوزاد نارس بستری در
بیمارستان فاطمیه شهر همدان با بهره گیری از مدل بزنف در سال "0939و به راهنمایي خانم دکترسیده زهرا معصومي قاضي نوری مطرح و
انجام آن به شرط اخذ رضایت آگاهانه از افراد تحت بررسي بالمانع مي باشد ،همچنین پیشنهاد مي گردد در صورت تمایل طرح مذکور در
مرکز کار آزمایي بالیني ایران به آدرس  WWW.IRCT.IRثبت وکد  IRCTاخذ شده به این کمیته اعالم گردد.
 - 6طرح تحقیقاتي هیات علمي :
 -6-0طرح تحقیقاتي هیئت علمي خانم دکتر رضوان نجفي با عنوان " اثرات تعدیل کنندگي مهار آنزیم پروستاگلندین  Eسنتتاز میكروزومي
بر رشد و تكثیر سلول های سرطان کولون " در کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه مورخ  39/8/62مطرح وتصویب گردید.
 -6-6طرح تحقیقاتي هیئت علمي آقای محسن سرحدی با عنوان " بررسي مقایسه ای تاثیر تمرین همراه با مشاهده ی فعالیت حرکتي و
درمان حرکتي رایج بر عملكرد اندام فوقاني مبتالی کودکان دچار فلج مغزی یكطرفه  1تا  01سال " مطرح و انجام آن به شرط اخذ رضایت
نامه آگاهانه از ولي کودکان مورد مطالعه بال مانع مي باشد  .بات وجه به نوع مطالعه الزم است طرح مذکور در مرکز کار آزمایي بالیني ایران به
آدرس  www.irct.irثبت وکد  IRCTاخذ شده به این کمیته اعالم گردد.
 -6-9طرح تحقیقاتي هیئت علمي آقای دکتر سعید بشیریان باعنوان "بررسي عوامل مرتبط با رفتارهای تغذیه ای زنان بارداربر اساس مدل
شناختي اجتماعي در مراجعین مراکز بهداشتي و درماني شهر تبریز سال  " 0939مطرح و انجام آن به شرط اخذ رضایت آگاهانه از افراد تحت
بررسي بالمانع مي باشد،
طرح تحقیقات دانشجویي:
 -9-0طرح دانشجویي آقای دکتر مهران شایگان فرد با عنوان " بررسي تاثیر تحریک مغناطیسي داخل جمجمه ای (Repetitive
)) Transcranial Magnetic Stimulation (rTMSبر عملكرد های اجرایي در بیماران مبتال به اختالل وسواسي جبری مقاوم به درمان" و
به راهنمایي آقای دکتر محمد حقیقي  ،در کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه مورخ  39/8/62مطرح و انجام آن به شرط اخذ رضایت نامه
آگاهانه از ولي نوزادان مورد مطالعه بال مانع مي باشد  .باتوجه به نوع مطالعه الزم است طرح مذکور در مرکز کار آزمایي بالیني ایران به آدرس

 www.irct.irثبت وکد  IRCTاخذ شده به این کمیته اعالم گردد .همچنین پس از اتمام طرح بایستي کلیه رضایت نامه ها توسط کمیته
مزبور تایید گردد.
 -9-6طرح تحقیقات دانشجویي آقای اسماعیل سلیماني با عنوان "ارزیابي مواجهه و تعیین مقدار نشانگرهای استرس اکسیداتیو در کارگران
مواجهه یافته با آرسنیک در صنعت مس " و به راهنمایي خانم دکتر اکرم رنجبر ،درکمیته اخالق در پژوهش دانشگاه مورخ  39/8/62مطرح
وانجام آن به شرط اخذ رضایت نامه آگاهانه از افراد مورد مطالعه بال مانع مي باشد .الزم به ذکر است پس از اتمام طرح کلیه رضایت نامه ها
بایستي توسط کمیته مزبور تایید گردد.
 -9-9طرح تحقیقاتي دانشجویي احسان سیاه پوشي با عنوان " بررسي ارتباط بین پروفایل لیپیدی و قند خون ناشتای افراد مبتال به دیابت
نوع دو با نسبت نوتروفیل به لنفوسیت ( )NLRدر آنها در مقایسه با گروه کنترل " و به راهنمایي آقای دکتر محمد مهدی افتخاریان ،درکمیته
اخالق در پژوهش دانشگاه مورخ  39/8/62مطرح و به شرط اخذ رضایت آگاهانه از افراد تحت بررسي بالمانع مي باشد .الزم بذکر است
رضایت نامه ها در اتمام طرح بایستي توسط کمیته مزبور تایید گردد.
 -9-4طرح تحقیقاتي خانم صفورا یدالهي قیناني با عنوان " بررسي رابطه بین سبک زندگي ارتقاء دهنده سالمت با حمایت اجتماعي در
بیماران مبتال به نارسایي قلبي بستری در بیمارستان اکباتان همدان در سال  "0939درکمیته اخالق در پژوهش دانشگاه مورخ 39/8/62
مطرح و به شرط اخذ رضایت آگاهانه از افراد تحت بررسي بالمانع مي باشد .الزم بذکر است رضایت نامه ها در اتمام طرح بایستي توسط
کمیته مزبور تایید گردد.
 -9-1طرح تحقیقاتي دانشجویي خانم مهسا پور حمزه با عنوان" بررسي اثر نانوذرات نقره بر بیان ژن  caspase9در کبد موش های صحرایي
بالغ " و به راهنمایي خانم دکترزهره علیزاده ،درکمیته اخالق در پژوهش دانشگاه مورخ  39/8/62مطرح وتصویب گردید.
 -9-2طرح تحقیقاتي دانشجویي خانم روژین قادرمزی با عنوان" بررس ي اثر تمپول بر عملكرد کبدی در موش صحرا یي نر دیابتیک
" و به راهنمایي خانم دکتررنجبر ،درکمیته اخالق در پژوهش دانشگاه مورخ  39/8/62مطرح وتصویب گردید
 -9-7طرح تحقیقاتي دانشجویي خانم مریم افشاری باعنوان " بررسي ارتباط سواد سالمت با رفتارهای خود مراقبتي بیماران دیابتي مراجعه
کننده به کلینیک دیابت شهر تویسرکان در سال  "0939وبه راهنمایي آقای دکتر بابک معیني مطرح و انجام آن به شرط اخذ رضایت آگاهانه
از افراد تحت بررسي بالمانع مي باشد،

آزیتا نیک روش
کارشناس مسئول اخالق در پژوهش دانشگاه

