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خالصه صورتجلسه 

 شورای پژوهشی  در

 7931ماه  شهریور

 نتیجه تحقیقاتي  هایطرح  پروپوزال های دانشجویي هاتعدادكل طرح  تاریخ جلسه ردیف

1 

51 /60/79 5 

- 

شاغل در بیمارستان امام  تبیین نگرش پرستاران

زیبایی: یک مطالعه  رضا)ع(، نسبت به جراحی

  کیفی

 تصویب شد

2 

- 

بررسی میزان شیوع  سندرم پای بیقرار و عوامل 

 کرمانشاهدر مرتبط با آن در بیماران همودیالیزی

 1934سال 

 تصویب شد

3 
- 

شیوع آپنه انسدادی خواب در بیماران دیابتی: 

 مرورسیستماتیک

 تصویب شد

4 
- 

توصیف تجارب زنان پرستار از پدیده رهبری با 

 استفاده از مردم نگاری

 تصویب شد

5 

- 

مبتال به  بیماران مجدد سرطان در عود بررسی

 پیشامدهای مدل از استفاده با سرطان پستان

 بازگشتی

 تصویب شد
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خالصه صورتجلسه 

شورای پژوهشی  

 7931ماه  درمرداد 

 نتیجه تحقیقاتي  هایطرح  پروپوزال های دانشجویي هاتعدادكل طرح  تاریخ جلسه ردیف

6 

51 /60/79  

تشخیصی قند ناشتای پالسما و قندهای پس از غذا با مقایسه ارزش 

تست تحمل گلوکز خوراکی در غربالگری دیابت بارداری در زنان 

باردار ارجاع شده به مرکز تحقیقات دیابت دانشگاه علوم پزشکی 

  39-34کرمانشاه در سال 

- 

 تصویب شد

7 
در افراد مبتال به سنگ کلیه  Dمقایسه ای میزان ویتامین  بررسی

 1934وافراد نرمال در مراجعین به کلینیک مهدیه کرمانشاه در سال 
- 

 تصویب شد

8 
مرور سیستماتیک فراوانی عفونت های پنوموسیستیس کارینی در 

 بیماران نقص ایمنی در کشور
- 

 تصویب شد



 
 
 

 نتیجه تحقیقاتي  هایطرح  پروپوزال های دانشجویي هاتعدادكل طرح  تاریخ جلسه ردیف

6 

51 /60/79 6 

مقایسه ارزش تشخیصی قند ناشتای پالسما و قندهای پس از غذا با 

تست تحمل گلوکز خوراکی در غربالگری دیابت بارداری در زنان 

باردار ارجاع شده به مرکز تحقیقات دیابت دانشگاه علوم پزشکی 

  39-34کرمانشاه در سال 

- 

 تصویب شد

7 
در افراد مبتال به سنگ کلیه  Dمقایسه ای میزان ویتامین  بررسی

 1934وافراد نرمال در مراجعین به کلینیک مهدیه کرمانشاه در سال 
- 

 تصویب شد

8 
مرور سیستماتیک فراوانی عفونت های پنوموسیستیس کارینی در 

 بیماران نقص ایمنی در کشور
- 

 تصویب شد

9 - 

الکترونیکییی در بررسییی آمییادگی یییادگیری  

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ی مورد مطالعه:  

 دانشجویان پرستاری و مامایی

 تصویب شد

11 - 

بررسی رابطه تاب آوری با نظرییه پینع عامیل    

بزرگ شخصیت نئیو در پرسیتاران شیاغل در    

بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی 

 79کرمانشاه در سال 

 تصویب شد

11 - 
از خیدمات  بیمیاران   اسیتفاده   بررسی موانی  

 مراقبت در منزل

 تصویب شد


