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 م-پ-ت-ک/  964 13   :شماره             

 96/  4/  13   :تاریخ                       درمانی گلستانبهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 ( دارد )  :پیوست                                              تحقیقات و فناوریمعاونت            

 دانشگاه ت دانشجوییکمیته تحقیقا               

 معاونت  محترم  تحقیقات   فناوری  دانشگاه  علوم پزشکی گلستان 

 1396.4.13مورخه  کمیته تحقیقات دانشجویي دانشکده پرستاري و مامایي  بویه  صورتجلسه شوراي پژوهشي

کمیته دررا ی پژوهشی دانشکده دانشجویان عضو شو با حضور 5/12رأس ساعت  1396.4.13مورخ  سه شنبهجلسه شورای پژوهشی روز 

 موارد ذیل مورد بررسی و تصویب قرارگرفت. برگزار گردید و تحقیقات دانشجویی  دانشکده پرستاری و مامایی  

 

مراجعه  بروماتوزیمبتال به نوروف مارانیب بالینی و کیمشخصات دموگراف یبررس عنوان  با سحر اردالن خالصخانم   دانشجو طرح تحقیقاتی -1

از بحث و تبادل نظر و بررسی  نکات  پیشنهادی داوران ، مورد تصویب شورای  مطرح و پسنده به انجمن نوروفیبروماتوز ایران کن

پژوهشی  کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی  بویه  قرار گرفت ، مقررگردید بعد از  تایید دبیر و  سر پرست به 

 انشگاه علوم پزشکی  گلستان جهت تصویب  ارسال گردد.  کمیته تحقیقات دانشجویی  د

 مشخصات جمعیت  شناختی  و بالینی   دقیقا اورده شود 

بررسی درجه خود مختاری در تصمیم گیری مراقبت های درمانی در عنوان  با فرشته عراقیان مجرد خانم  طرح تحقیقاتی دانشجو -2

و بررسی  نکات  پیشنهادی  از بحث و تبادل نظر مطرح و پس  1396ی گرگان در سال کودکان بستری در مرکز آموزشی درمانی طالقان

دبیر داوران ، مورد تصویب شورای پژوهشی  کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی  بویه  قرار گرفت ، مقررگردید بعد از  تایید 

 و  سر پرست به کمیته تحقیقات دانشجویی  دانشگاه علوم پزشکی  گلستان جهت تصویب  ارسال گردد.  

 مرتبط با عنوان نوشته  شود   بیان مسئله 
     دکتر  اکرم  ثناگو :  سر پرست  کمیته تحقیقات دانشجویي  دانشکده پرستاري و مامایي

 دانشکده پرستاري و مامایي      زیبده بهجه :   عضو کمیته تحقیقات دانشجویي 

 ري و مامایي بویهشوراي پژوهشي  دانشکده پرستاعضو   ، دانشجوي پرستاري   ،مهدی رجبپور عارفی

 عضو شوراي پژوهشي  دانشکده پرستاري و مامایي بویه   مامایي  ، دانشجوي کوثر میرراعلي ، 

 عضو شوراي پژوهشي  دانشکده پرستاري و مامایي بویه   مامایي  ، دانشجوي اسماء بدراقي  ، 

 ري و مامایي بویه عضو شوراي پژوهشي  دانشکده پرستا :    پرستاري  دانشجوي ، رضا جهانشاهي 

 عضو شوراي پژوهشي  دانشکده پرستاري و مامایي بویه دانشجوي  دکتري پرستاري : ،فرشته  عراقیان مجرد  

 ، دانشجوي کارشناسي ارشد  مامایي : عضو شوراي پژوهشي  دانشکده پرستاري و مامایي بویه سامیه غنا 

 

 

 دکتر اکرم ثناگو

 

 ي  دانشکده پرستاري و مامایي  بویهسر پرست  کمیته تحقیقات دانشجوی

1396.4.13 
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