
  1387سوم سال  در سه ماهه عملكرد كميته تحقيقات دانشجويي

  :طرح هاي تحقيقاتي تصويب شده -الف

  بررسي تغييرات آنزيم هاي كبدي و ارتباط آن با يافته هاي سونوگرافي كبد در بيماران مبتال به كبد چرب -1
باس ارج، دكتر حميدرضا محمد حسين صفاري دانشجوي پزشكي، دكتر سيد محسن رضوي زاده، دكتر ع :مجريان
  طاالري

  شهر كاشان 2بررسي رفتارهاي خوددرماني در بيماران مبتال به ديابت قندي نوع  -2
  ليال اعلمي دانشجوي پرستاري، صديقه طايفي دانشجوي پرستاري، دكتر نگين مسعودي علوي :مجريان

  و فاكتورهاي خطر مرتبط با آن در پرستاران HCVبررسي ميزان عفونت  -3
  مرضيه تلك آبادي دانشجوي پزشكي، دكتر منصوره مومن هروي  :مجريان

   
  :مقاالت ارائه شده -ب
   
  بررسي ميزان آگاهي و نگرش مردم نسبت به بيماري صرع -1

  )دانشجو(صديقه ميرانزاده، زهرا صادقي  •
شهيد  ، دانشگاه علوم پزشكي1387آبان ماه  16الي  14پنجمين كنگره سراسري انجمن صرع ايران،  •

  بهشتي

  رفتار جنسي و لزوم مشاوره در دوران بارداري -2

  سيما ساقي، مريم جواني •
، دانشكده پرستاري و 1387آبان ماه  17و  16دانشجويي پرستاري و مامايي،  - اولين همايش علمي •

  مامايي شهيد بهشتي رشت

ر در زايشگاه دكتر شبيه خواني بررسي رفتارهاي خودمحافظتي عليه ايدز و هپاتيت در گروههاي در معرض خط -3
   1387كاشان در سال 

  مريم جواني، سيما ساقي  •
، دانشكده پرستاري و 1387آبان ماه  17و  16دانشجويي پرستاري و مامايي،  - اولين همايش علمي •

  مامايي شهيد بهشتي رشت

   
  1386بررسي سالمت رواني دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كاشان  -4

  يمحمد حسين صفار •
، دانشگاه 1387مهرماه  24- 26ششمين سمينار سراسري دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج،  •

  علوم پزشكي ياسوج



   1385بررسي سطح سالمت و كيفيت زندگي آموزگاران مدارس ابتدايي شهر اصفهان در سال  -5

  عادل بهروز فر •
علوم پزشكي و خدمات ، دانشگاه 1387آذر ماه  8الي  7هشتمين سمينار دانش و تندرستي،  •

  بهداشتي و درماني شاهرود

  : كارگاه هاي برگزار شده -ج

  . 1387آبان ماه  12-13كارگاه روش تحقيق در تاريخ  -1
   5/8/87كارگاه آشنايي با فن ترجمه  -2
  1387آبان ماه  19الي  18كارگاه اديومتري و اسپيرومتري درتاريخ  -3
   

  1386چهارم سال  در سه ماهه عملكرد كميته تحقيقات دانشجويي   
   

  :عملكرد اجرايي -الف
  . 1386بهمن ماه  28شركت در هفدهمين همايش هم انديشي دبيران و سرپرستان كميته هاي تحقيق دانشجويي در  -1
  جلسه شوراي مركزي كميته و دو جلسه شوراي پژوهشي كميته تحقيقات 5رگزاري ب

  گسترش فضاي فيزيكي كميته تحقيقات -2
  برگزاري جلسه مشترك با حضور نماينده پايگاه تحقيقات جمعيتي و مركز تحقيقات تروما -5
در كاشان و توضيح در مورد  دعوت و حضور دبير كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه ارتش آقاي دكتر متشكر -6

  فعاليت هاي آن كميته
   

  :طرح هاي تحقيقاتي تصويب شده -ب
   

مريم : تاثير شيوع سندرم متابوليك در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كاشان، همكاران اصلي  •
  جواني، سيما ساقي

اميرحسين : ر اصليبررسي فراواني تراماتودهاي كبدي نشخوار كنندگان در كشتارگاه كاشان، همكا •
  متيني

  :مقاالت چاپ شده مجالت معتبر -ج
   

فيض بهار . شده IVFدر بيماران Assisted hatchingبررسي ارتباط ميزان حاملگي با : عنوان •
  .43-39، ص 41، شماره 11سال  86

حسين نيك زاد، اكبر علي اصغرزاده، محمد حسين نصر اصفهاني، مهرنوش شفيعي، الهه : نويسندگان •
  ). دانشجو(انه ساز مي



  :مقاالت ارائه شده در كنگره ها -د

بررسي مشكالت آموزش باليني كارآموزي در عرصه از ديدگاه دانشجويان پرستاري سال آخر دانشكده پرستاري و  -1
، همايش دانشجويي در عرصه مراقبت هاي پرستاري و مامايي )پوستر(، محمد عباسي نيا 1386مامايي كاشان در سال 

  1386دي ماه  4شگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني اصفهان، دان
، طاهره شهريور،  1385بررسي علل و عوامل مرتبط با هيستركتومي هاي انجام شده در بيمارستان شبيه خواني كاشان  -2

مامايي دانشگاه  مهسا عسگري داريان، زينب غيبي، محبوبه تائبي، همايش دانشجويي در عرصه مراقبت هاي پرستاري و
  1386دي ماه  4علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني اصفهان، 

، سيد مصطفي رضوي، عزيز ايزانلو، )ع(و ائمه معصومين ) ص(پيشگيري از بيماري ها در آموزه هاي پيمبر اسالم  -3
گاه علوم پزشكي رفسنجان، ، دانش)ص(جابر پارسا، فاطمه قرباني، دومين همايش بهداشت در آموزه هاي پيامبر اعظم 

  1386اول و دوم اسفندماه 
بررسي مقايسه اي اختالالت رواني در زنان و مردان سالمند، زهرا صادقي، كنگره سالمندي دانشگاه علوم بهزيستي و  -4

  1386توانبخشي، اسفند 
ي، دومين همايش بهداشت بررسي ديدگاه اسالم در مورد تغذيه و آداب غذا خوردن، مريم حيدرزاده، مرضيه ساالر -5

  1386، دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان، اول و دوم اسفندماه )ص(در آموزه هاي پيامبر اعظم 
   
  :كارگاه آموزشي -ه
   
  ، 1386اسفند  15تا  13كارگاه روش تحقيق  -1
  1386اسفند ماه  19كارگاه آشنايي يا شنوايي سنجي و اسپيرومتري  -2
  1386ماه كارگاه كار گروهي بهمن  -3
  1386اسفند ماه  22سمينار تازه هاي پرستاري ويژه در دانشكده پرستاري و مامايي : سمينار هاي برگزار شده -و
   

  1386ماهه سوم سال  در سه عملكرد كميته تحقيقات دانشجويي   

  :عملكرد اجرايي •

معرفي پژوهشگران برگزيده دانشجويي خانم ها شيما آقاحسيني و الهه ميانه ساز و آقاي ايمان غفار پسند در هفته  -1
  .پژوهش

شركت سرپرست و دبير كميته تحقيقات خانم دكتر نگين مسعودي علوي و ايمان غفارپسند در كارگاه تعيين الويت  -2
  .در دانشگاه علوم پزشكي تهران 1386آبان ماه  10و  9هشي در تاريخ هاي پژو

  ارائه برنامه استراتژيك كميته تحقيقات دانشجويي -3
   6/9/86برگزاري انتخابات شوراي مركزي كميته تحقيقات دانشجويي در تاريخ  -4
  .قات را تعيين نمودندداوطلب اعضاي شوراي مركزي كميته تحقي 18دانشجو از ميان  439در اين تاريخ  -
، )پزشكي(، سينا پاكزاد)پزشكي(، مانلي دروديان)پرستاري(، زهرا صادقي )پزشكي(مهسا سلطاني: برگزيدگان عبارتند از -

  )پزشكي(، محمد حسين صفاري )بهداشت محيط(، زهرا نصيري رضي )كارشناسي ارشد ميكروب شناسي(احمد قاسمي 



  :طرح هاي تحقيقاتي تصويب شده •

  ررسي ميزان صحت كدگذاري و عوامل مرتبط با آن در پرونده هاي باليني بيمارستان هاي آموزشي شهرستان كاشانب -1
  زهره نساج، مريم كشاورز: همكاران اصلي

  1386شهرستان كاشان از اقدامات احياي قلبي، ريوي پايه در سال  3بررسي ميزان آگاهي افراد منطقه  -2
  عليرضا نوبخت: همكاران اصلي

ساعته  24بررسي ارزش تشخيصي نسبت پروتئين به كراتينين نمونه هاي تصادفي ادرار در مقايسه با نمونه هاي ادرار  -3
  زنان باردار

  مجتبي يوسف زاده، محسن رجالي: مجريان
  1386بررسي اپيدميولوژيك تغذيه اي انحصاري با شير مادر و عوامل موثر بر آن در شهر كاشان در سال  -4

  سميرا نصير هرندي: همكار اصلي
  بررسي ساختار و فعاليت كميته هاي بيمارستاني در بيمارستان هاي شهر كاشان -5

  سميه حبيبي، محمود دياني: همكار اصلي
در درمان چين و  LEDآمينو لووليك اسيد با نور -5بررسي مقايسه اي اثر بخشي فتوديناميك تراپي با استفاده از كرم  -6

  چشمچروك دور 
  حامد عطاردي: همكار اصلي

   

o مقاالت چاپ شده مجالت معتبر:  

نشريه جراحي ايران . معرفي يك مورد جالب پوليپوز معده). دانشجو(جوانمردي ، نقوي راوندي، ميانه ساز الهه  -1
  . 128-132، ص 1شماره  15دوره . 1386

2 .Hajbagheri M, Aghahoseini SH (Student). The evaluation of disability and its 

related factors among the elderly population in kashan, Iran. BMC Public Health 
2007, 7(261): 1-5  

   

o مقاالت ارائه شده در كنگره ها:  

  .تعيين تاثير فيم هاي ناشي از عمليات جوشكاري بر ظرفيت هاي تنفسي كارگران كارخانه مهرپرور تهران -1
  )سخنراني( رسول توكلي

آبان  23-22ششمين سمينار دانشجويي دانش و تندرستي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شاهرود، 
  1386ماه 

  بررسي اختالالت بينايي و شنوايي منجر به بستري در سالمندان كاشان -2
  )پوستر( سلمان پرآور، زهرا صادقي

  1386آبان ماه  1-3كي و خدمات بهداشتي و درماني كاشان، كنگره سراسري سالمندي، دانشگاه علوم پزش
  بررسي كيفيت مراقبت از سالمند داراي كاتيتر ادراري درجا در بيمارستان هاي منتخب كاشان -3



  )سخنراني( محمد آقاجانيدكتر محسن اديب حاج باقري، 
  1386آبان ماه  1-3شان، كنگره سراسري سالمندي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني كا

  بررسي ميزان ناتواني در سالمندان شهر كاشان -4
  )سخنراني( شيما آقاحسينيدكتر محسن اديب حاج باقري، 

  1386آبان ماه  1-3كنگره سراسري سالمندي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني كاشان، 
  1385بخش هاي مختلف بيمارستان هاي شهرستان كاشان سال بررسي كيفيت خواب در بيماران سالمند بستري در  -5

  )سخنراني(معصومه سليميان فاطمه سادات ايزدي، دكتر محسن اديب حاج باقري، محمدرضا افاضل، 
  1386آبان ماه  1-3كنگره سراسري سالمندي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني كاشان، 

   1385عه كننده به كانون بازنشستگي آموزش و پرورش شهر اصفهان وضعيت شادابي سالمندان مراج -6
  )پوستر(حسين طاهريان 

  1386آبان ماه  1-3كنگره سراسري سالمندي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني كاشان، 
  بررسي فراواني بيماري هاي رواني منجر به بستري سالمندان كاشان -7

  )پوستر(ر زهرا صادقي، سلمان پرآو
  1386آبان ماه  1-3كنگره سراسري سالمندي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني كاشان، 

  بررسي علل بستري سالمندان در بيمارستان بهشتي كاشان -8
  )پوستر(زهرا صادقي ناهيد سرافراز، اعظم باقري، 

  1386آبان ماه  1-3و درماني كاشان،  كنگره سراسري سالمندي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
  بررسي ميزان آگاهي زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر كاشان در مورد پوكي استخوان -9

  ) پوستر( فاطمه بازرگاني پورمعصومه عابدزاده، 
  1386ماه آبان  1-3كنگره سراسري سالمندي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني كاشان، 

10 .Survey on the effect of ultra filtration increase on middle molecules clearance 

in low flux hemodialysis  
Elahe Mianehsaz. JFAO & IFAO 28-30 October 2007 .Osaka, Japan 2007  

11 .A study on impulsivity and choice between delayed reinforces in T-maze .  
Hamed Yazdanpanah. Neuro 2007, Yokohama ,Japan.  

o كارگاه آموزشي:  

  1386آذرماه  28الي  19تاريخ  Windows XPمباني  -1

  
  1386در سه ماهه اول عملكرد كميته تحقيقات دانشجويي  

  طرح پژوهشي مصوب 



بررسي فراواني كلونيزاسيون روده اي و مقاومت آنتي بيوتيكي آنتروكوك مقاوم به وانكومايسين در بيماران بستري در 
و دكتر رضوان ) دانشجو(، اسماعيل خردي )دانشجو(ايمان غفارپسند : مجريان "بخش هاي بيمارستان بهشتي كاشان 

  منيري

  ترجمه تاليف و

 Guidelines For Essentialو  The Hands on Guide for Junior Doctorsتصويب ترجمه كتاب 

Trauma Care   

  شركت در همايش ها و سمينارها

شركت در هشتمين كنگره ساليانه پژوهشي دانشجويان علوم پزشكي كشور و اولين كنگره بين المللي دانشجويان  -1
   1386خرداد ماه  2-4شگاه علوم پزشكي شيراز تاريخ علوم پزشكي در ايران در دان

شركت در پنجمين همايش ساالنه دانشجويان مديريت خدمات بهداشتي و درماني سراسر كشور در دانشگاه علوم  -2
  22/2/86الي  19پزشكي تبريز در تاريخ 

  :مقاالت ارائه شده در كنگره ها و سمينارها

بهداشتي از جنبه هاي قانوني مدارك پزشكي در بيمارستان هاي شهر كاشان  آگاهي ارائه دهندگان مراقبت هاي -1
1385  

  مهشيد بيابانگرد، سيد مهدي رسولي، زهره تاالري، سميه رجب پور، آذر هوشمند، فاطمه شريفي •
پنجمين همايش ساالنه دانشجويان مديريت خدمات بهداشتي و درماني سراسر كشور در دانشگاه علوم  •

  پزشكي تبريز 

  86-85بررسي كيفيت اخذ رضايت جراحي در بيماران بستري بيمارستان هاي آموزشي شهرستان كاشان سال  -2

  معصومه كشتكار، سميه پارسايي، فاطمه سادات حسيني، هما شهابي، ربابه قانعي •
م هشتمين كنگره ساليانه پژوهشي دانشجويان علوم پزشكي كشور و اولين كنگره بين المللي دانشجويان علو •

  پزشكي در ايران در دانشگاه علوم پزشكي شيراز 

بررسي ميزان آگاهي ارائه دهندگان مراقبت هاي بهداشتي از جنبه هاي قانوني مدارك پزشكي در بيمارستان  -3
  هاي شهر كاشان 

  سميه رجب پور، آذر هوشمند، فاطمه شريفي مهشيد بيابانگرد، سيد مهدي رسولي، زهره تاالري،  
ه ساليانه پژوهشي دانشجويان علوم پزشكي كشور و اولين كنگره بين المللي دانشجويان علوم پزشكي در هشتمين كنگر

   1386خرداد ماه  2-4ايران در دانشگاه علوم پزشكي شيراز تاريخ 

  برگزاري كارگاه



  1386ارديبهشت ماه  18لغايت  15كارگاه روش تحقيق در تاريخ 

   29/1/86و  28ه دانشجويان بهداشت حرفه اي در تاريخ كارگاه اوديومتري و اسپيرومتري ويژ

   3/2/1386در تاريخ  PowerPointكارگاه 

   24/2/86كارگاه آموزش اينترنت در تاريخ 

  :عملكرد اجرايي

در  1386خرداد  3شركت در شانزدهمين جلسه دبيران و سرپرستان كميته هاي تحقيقات دانشجويي در تاريخ  -1
  شيرازدانشگاه علوم پزشكي 

انتخاب كميته تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي كاشان به عنوان عضو دبيرخانه دائمي همايش هاي ساليانه كميته هاي  -2
  تحقيقات دانشجويي


