دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان
بسمه تعالي
در تاریخ  39/01/72کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه راس ساعت  00صبح 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 :

-0-0

پایان نامه دانشجویي آقای عدنان خدامرادی با عنوان "ارزیابي فراواني تروماهای ناشي از سقوط از درخت گردو در میان باغداران
شهرستان تویسرکان و کاهش آنها با مداخله ارگونومیک در قالب طراحي مجدد کمربند ارگونومي" و به راهنمایي آقای دکتر رشید
حیدری مقدم مطرح و به شرط اخذ رضایت آگاهانه از افرادتحت بررسي تصویب گردید.

-7-0

پایان نامه دانشجویي خانم زهره اوجي با عنوان" بررسي تأثیر برنامه آموزشي مبتني بر مدل بزنف در ارتقاء فعالیت فیزیكي پس
از زایمان در بین مادران مراجعهکننده به مراکز بهداشتي درماني شهر کرمانشاه " و به راهنمایي آقای دکتر سعید بشیریان
مطرح و به شرط اخذ رضایت آگاهانه از افراد تحت بررسي تصویب گردید.

-9-0

پایان نامه دانشجویي خانم مطهره جلیلي با عنوان" بررسي تأثیر برنامه آموزشي مبتني بر تئوری شناختي اجتماعي در ارتقاء
رفتارهای تغذیه ای زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي و درماني شهر تبریز " و به راهنمایي آقای دکتر سعید بشیریان
مطرح و به شرط اخذ رضایت آگاهانه از افراد تحت بررسي تصویب گردید.

-4-0

پایان نامه دانشجویي آقای عالالدین محمدی با عنوان" بررسي تاثیر مداخالت ارگونومیک در کاهش بار وارده بر ستون فقرات
کمری و عضالت منتخب درگیر با استفاده از نرم افزار  9D SSPPدر کارخانه الستیک بارز کردستان" و به راهنمایي آقای
دکتر رشید حیدری مقدم مطرح و به شرط اخذ رضایت آگاهانه از افرادتحت بررسي تصویب گردید.

-5-0

پایان نامه دانشجویي آقای سیروس کبودی با عنوان " بررسي تأثیر برنامه آموزشي مبتني بر مدل بزنف بر کاهش خوددرماني در
بیماران دیابتي مراجعه کننده به کلینیک مرکزی دیابت شهر کرمانشاه " و به راهنمایي آقای دکتر هزاوه ای مطرح و به شرط
اخذ رضایت آگاهانه از افرادتحت بررسي تصویب گردید.

-6-0

پایان نامه دانشجویي خانم معصومه رستمي معز با عنوان " بررسي تاثیر مداخله جامعه محور در ارتقا فعالیت فیزیكي منظم و
پیشگیری از افت آن در نوجوانان دختر شهر همدان با استفاده از مدل ترکیبي " و به راهنمایي آقای دکتر هزاوه ای مطرح و به
شرط اخذ رضایت آگاهانه از افرادتحت بررسي تصویب گردید .پیشنهاد مي گردد در صورت تمایل نسبت به اخذ کد  IRCTاز
مرکز کارآزمایي بالیني ایران به آدرس  WWW.IRCT.IRاقدام نموده وپس از اخذ آن کد مربوطه را جهت تایید به کمیته
اخالق ارائه نمایند.

-2-0

پایان نامه دانشجویي خانم مریم اثني عشری

با عنوان " بررسي تاثیر برنامه آموزش بهورزان بر اساس مدل بزنف بر رفتارهای

پیشگیری کننده مادران از حوادث خانگي کودکان  7-5سال مناطق روستایي شهرستان ری " و به راهنمایي خانم دکتر رضاپور
شاه کالئي مطرح و به شرط اخذ رضایت آگاهانه از افرادتحت بررسي تصویب گردید.
-8-0

پایان نامه دانشجویي خانم شهال شاطرآبادی با عنوان " بررسي تأثیر برنامه آموزشي با استفاده از مدل پرسید در خصوص
پیشگیری از سوختگي کودکان  0-9سال در بین مادران تحت پوشش مراکز بهداشتي درماني شهر کرمانشاه " و به راهنمایي
خانم دکتر رضاپور شاه کالئي  39مطرح و به شرط اخذ رضایت آگاهانه از افرادتحت بررسي تصویب گردید

-3-0

پایان نامه دانشجویي خانم دیانا مرادیان با عنوان " بررسي تاثیر برنامه آموزشي بهداشت دهان کودکان به مادران باردار بر اساس
تئوری رفتار برنامه ریزی شده " و به راهنمایي خانم دکتر مسچي مطرح و به شرط اخذ رضایت آگاهانه از افراد تحت بررسي
تصویب گردید .الزم به ذکر است .

 -01-0پایان نامه آقای سینا علي پسندی با عنوان " بررسي مقایسه ای میزان هورمون های تیروئیدی بزاق در افراد مبتال به دیابت نوع
 7با افراد سالم " وبه راهنمایي خانم دکتر رعدی بررسي و به شرط اخذ رضایت آگاهانه از افراد تحت بررسي تصویب گردید.الزم
به ذکر است پس از اتمام طرح بایستي کلیه رضایت نامه ها توسط کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه تایید گردد.
 -00-0پایان نامه آقای حسین رجبي با عنوان " ارزیابي نمای مطلوب نیمرخ نیمه ی تحتاني صورت (مستقیم،محدب یا مقعر) در
ارتودنسي از دیدگاه متخصصین ارتودنسي ،دندانپزشكان عمومي و افراد غیر دندانپزشک ایراني " و به راهنمایي آقای دکتر
محمود زاده مطرح و به شرط اخذ رضایت آگاهانه از افراد تحت بررسي تصویب گردید.
 -07-0پایان نامه خانم معصومه طراوتي جواد با عنوان" تأثیر مشاوره آرام سازی پیشرونده عضالني بر اضطراب زنان در اولین بارداری
مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر همدان در سال  " 0934و به راهنمایي خانم دکتر فاطمه شبیری مطرح و به شرط
اخذ رضایت نامه آگاهانه از افراد مورد مطالعه تصویب گردید.
 -09-0پایان نامه خانم مریم پورجبرئیل با عنوان " بررسي اثر ارتفاع لثه چسبنده بر نسوج اطراف ایمپلنت" و به راهنمایي آقای دکتر
بیدگلي مطرح و به شرط اخذ رضایت نامه آگاهانه از افراد تحت بررسي تصویب گردید
 -04-0پایان نامه خانم ندا رستگارفرد با عنوان " بررسي تاثیر سه روش برداشت استخوان بر حفظ قابلیت زندگي سلول های اتوگرفت
در یک مطالعه حیواني " وبه راهنمایي خانم دکتر مرادی حقگو در کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه مورخ  39/01/72بررسي و
تصویب گردید.
 -05-0پایان نامه دانشجویي خانم رادا اصل دهقان با عنوان " بررسي میزان بیان ژن آدیپونكتین APPL0 ،و ارتباط آن با میزان
رسپتورهای انسولین و آدیپونكتین در سلولهای گرانولوزا بیماران مبتال به سندرم تخمدان پلي کیستیک " و به راهنمایي آقای
دکتر سعیدی جم مطرح و تصویب گردید.الزم به ذکر است .
 -06-0پایان نامه آقای فرامرز یعقوبي با عنوان" بررسي اثر تزریق داخل صفاقي والپرویک اسید بر بهبود صدمه ایسكمیک – ریپرفیوژن
کلیه در موش صحرایي" و به راهنمایي آقای دکتر امیر زرگر مطرح و تصویب گردید.
 -02-0پایان نامه خانم فاطمه عبدی با عنوان" همبستگي هوش هیجاني با سبک های رهبری مدیران پرستاری مراکز آموزشي و درماني
دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال  " 0939و به راهنمایي آقای دکتر بیگمرادی مطرح و به شرط اخذ رضایت نامه آگاهانه از
افراد مورد مطالعه تصویب گردید.
 -08-0پایان نامه خانم زهرا احمدوند با عنوان" بررسي شیوع کمبود ویتامین Dدر بیماران هایپوتیروئید هاشیماتو مراجعه کننده به
درمانگاه غدد بیمارستان بعثت همدان در سال  "0939و به راهنمایي آقای دکتر راستگوی حقي مطرح و به شرط اخذ رضایت
آگاهانه از افراد تحت بررسي تصویب گردید.
 -03-0پایان نامه خانم آرزو رضواني کامران با عنوان" بررسي اثر عصاره هیدروالكلي گل محمدی بر حافظه ،یادگیری و اضطراب با
استفاده از مدلهای رفتاری در موشهای صحرایي نر بالغ دریافت کننده رژیم پرچرب " و به راهنمایي آقای دکترایرج صالحي
در مطرح وتصویب گردید.

 -71-0پایان نامه آقای رامین راد با عنوان" مقایسه مورفولوژی قوس دنداني ماگزیالی افراد دارای کانین نهفته پاالتالي با افراد نرمال با
استفاده از تصاویر  " CBCTو به راهنمایي خانم دکتر سالمي مطرح و به شرط اخذ رضایت آگاهانه از افراد تحت بررسي تصویب
گردید.
 -70-0پایان نامه آقای حسین رضایي با عنوان " بررسي آلودگي به تریكوموناس واژینالیس در زنان دارای عالئم بالیني مراجعه کننده به
مراکز بهداشتي درماني در شهر همدان و تعیین ژنوتیپ انگلهای بدست آمده در سال  " 0939-34وبه راهنمایي آقای دکتر
متیني مطرح و به شرط اخذ رضایت آگاهانه از افرادتحت بررسي تصویب گردید.
 -77-0پایان نامه خانم نفیسه سعیدزاده همداني با عنوان" تاثیر مشاوره در اولین بارداری بر دلبستگي مادر  -جنین و اضطراب مادران
مراجعه کننده به مراکز بهداشتي _ درماني شهر همدان در سال  " 0934و به راهنمایي خانم دکتر پارسا مطرح و به شرط اخذ
رضایت نامه آگاهانه از افراد مورد مطالعه تصویب گردید.
 -79-0پایان نامه آقای محمد جواد کرمي با عنوان" مقایسه میزان التهاب ایجاد شده اطراف سه نوع نخ بخیه PED
 SUTURE ، SILKو  DEME SILKدر نمونه های حیواني" و به راهنمایي آقای دکتر جلي بیدگلي مطرح و تصویب
گردید.
 -7طرح تحقیقاتي هیئت علمي
 -7-0طرح تحقیقاتي آقای دکتر محمد تقي گودرزی با عنوان " بررسي تاثیر رزوراترول بر بیان ژن های  FOXO9aو  FOXO0در رت
های نر دیابتي تیپ  7القا شده با استرپتوزوتوسین -نیكوتین آمید" مطرح و تصویب گردید.
 -7-7طرح تحقیقاتي آقای دکتر رشید حیدری مقدم با عنوان"بررسي فراواني اختالالت اسكلتي -عضالني و ارتباط آن با فاکتورهای
منتخب در رانندگان اتوبوس بین شهری همدان" مطرح و به شرط اخذ رضایت آگاهانه از افراد تحت بررسي تصویب گردید.
 -7-9طرح تحقیقاتي دکتر بابک معیني با عنوان " تبیین علل عدم گرایش زوجین نخبه شهر همدان به فرزندآوری :یک مطالعه کیفي"
مطرح و به شرط اخذ رضایت آگاهانه از افرادتحت بررسي تصویب گردید.
 -7-4طرح تحقیقاتي آقای دکتر ترک زبان

با عنوان" بررسي ایجاد ایمني علیه  porphyromonas gingivalisدر جلوگیری از

پریودنتیت تجربي در نمونه حیواني موش صحرایي" مطرح وتصویب گردید.
 -7-5طرح تحقیقاتي خانم عصمت رضایي با عنوان " بررسي درک و بیان اسامي و پایایي دو آزمون تصویری اسامي در کودکان کم توان
ذهني آموزش پذیر همدان " مطرح و به شرط اخذ رضایت آگاهانه از ولي افرادتحت بررسي تصویب گردید.
 -7-6طرح تحقیقاتي آقای دکتر قاسم سلگي با عنوان" بررسي ارتباط بین زیرآلل های  HLA-DQB0با بروز نوروپاتي
محیطي دیابتي در بیماران مبتال به دیابت نوع دو در شهر همدان " مطرح و به شرط اخذ رضایت آگاهانه از افراد تحت بررسي
تصویب گردید.
 -7-2طرح تحقیقاتي خانم بهاره خاور غزالني

با عنوان " مقایسه اختالالت شناختي شنیداری در کودکان مبتال به نارساخواني با

کودکان هنجار با استفاده از پاسخ وابسته به رویداد  911Pو آزمونهای رفتاری " مطرح و به شرط اخذ رضایت آگاهانه از ولي افرادتحت
بررسي تصویب گردید.
 -7-8طرح تحقیقاتي خانم دکتر سلیماني اصل با عنوان " بررسي اثر تمرینات ورزشي بر نورودژنراسیون و اکسیداتیو استرس القا شده
توسط  - 9،4متیلن دی اکسي متامفتامین (اکستازی) در ناحیه هیپوکمپ موش صحرائي نر بالغ " مطرح و تصویب گردید.

 -7-3طرح تحقیقاتي خانم آقای محمد مهدی افتخاریان با عنوان" بررسي میزان آنزیم فسفولیپاز  D0و بیان ژن مولد آن در خون بیماران
مبتال به مولتیپل اسكلروزیس و مقایسه با گروه کنترل در شهر همدان در سال  "0939مطرح و به شرط اخذ رضایت آگاهانه از افراد تحت
بررسي تصویب گردید.
 -7-01طرح تحقیقاتي دکتر بابک معیني با عنوان " بررسي سطح سواد سالمت عملكردی و عوامل مرتبط با آن در شهر همدان در سال
" 0939در کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه مورخ  39/01/72مطرح و به شرط اخذ رضایت آگاهانه از افرادتحت بررسي تصویب
گردید.
 -7-00طرح تحقیقاتي خانم اکرم ولي زاده با عنوان" بررسي وضوح گفتار و درصد همخوانهای صحیح کودکان 96تا  61ماهه عادی فارسي
زبان شهر همدان سال  "0939مطرح و به شرط اخذ رضایت نامه آگاهانه از ولي افراد تحت بررسي تصویب گردید.
 -7-07طرح تحقیقاتي خانم بهاره خاورغزالني با عنوان" مقایسه توانایي پردازش شنیداری در کودکاني با سابقه ابتال به اوتیت میاني
مترشحه با کودکان هنجار  8تا  01سال شهر همدان " مطرح و به شرط اخذ رضایت نامه آگاهانه از ولي افراد تحت بررسي تصویب گردید.
 -7-09طرح تحقیقاتي خانم عمادی با عنوان" برسي مشخصه های تمپانومتری فرکانس باال ( )0111 HZدرنوزادان دارای گسیلهای صوتي
برانگیخته گذرای طبیعي و غیرطبیعي " در کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه مورخ  39/01/72مطرح و به شرط اخذ رضایت نامه آگاهانه از
ولي افراد تحت بررسي تصویب گردید.
 -7-04طرح تحقیقاتي خانم دکتر علیزاده با عنوان" بررسي تاثیر رزوراترول بر پارامترها و کروماتین اسپرم در رت های نر دیابتي نوع 7
القا شده با استرپتوزوتوسین  -نیكوتین آمید" مطرح وتصویب گردید.
 -9طرح تحقیقاتي دانشجویي
 -9-0طرح تحقیقاتي دانشجویي خانم فرزانه گلفشان با عنوان" بررسي شاخص های جابجایي دندانهای کانین نهفته در  CBCTو
بررسي تكرار پذیری آنها " و به راهنمایي آقای دکتر میر اسماعیلي مطرح و به شرط اخذ رضایت نامه آگاهانه از افراد تحت بررسي تصویب
گردید.
 -9-7طرح دانشجویي خانم ملیحه طاهری با عنوان " بررسي تاثیر استفاده از فیلم آموزشي بر میزان یادگیری عملي واکسیناسیون در
کارآموزی در عرصه دانشجویان کارشناسي پیوسته بهداشت عمومي" و به راهنمایي آقای دکتر هزاوه ای مطرح و به شرط اخذ رضایت
آگاهانه از افرادتحت بررسي تصویب گردید
 -9-9طرح تحقیقاتي دانشجویي خانم اعظم صمدی با عنوان " بررسي تاثیر مداخله آموزشي بر مدیریت تغذیه ای در میان مبتالیان به
دیابت نوع  "7و به راهنمایي خانم دکتر کریمي شاهنجریني مطرح و به شرط اخذ رضایت آگاهانه از افرادتحت بررسي تصویب گردید.
پیشنهاد مي گردد در صورت تمایل نسبت به اخذ کد  IRCTاز مرکز کارآزمایي بالیني ایران به آدرس  WWW.IRCT.IRاقدام نموده و پس
از اخذ آن ،کد مربوطه را جهت تایید به کمیته اخالق ارائه نمایند.
-9-4

طرح تحقیقاتي دانشجویي آقای سعید یزدی راوندی با عنوان" بررسي آگاهي و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي همدان در

مورد بیماری ایدز در سال  "0939و به راهنمایي آقای دکتر شمسایي مطرح و به شرط اخذ رضایت آگاهانه از افراد تحت بررسي تصویب
گردید.
 -9-5طرح تحقیقاتي دانشجویي خانم فاطمه فدایي با عنوان" بررسي ارتباط اضطراب حین زایمان با بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در
بزاق مادران بستری در بیمارستان فاطمیه همدان " و به راهنمایي آقای دکتر محمد احمدپناه مطرح و به شرط اخذ رضایت نامه آگاهانه از ولي
افراد تحت بررسي تصویب گردید.
آزیتا نیک روش

کارشناس مسئول اخالق در پژوهش دانشگاه

