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خالصه صورتجلسه
شورای پژوهشی

وزارت بهـداشت ،درمان و آمـوزش پـزشکي

دراردیبهشت ماه
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دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاه
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پروپوزال های دانشجویي

طرح های تحقیقاتي

نتیجه

ردیف
1

مرور سیستماتیک فروانی اینتگرون های کالس های  1،2،3و مقاومت
آنتی بیوتیکی در ایزوله های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس در ایران

-

تصویب شد

2

بررسی مقایسه ای پیامدهای درماان دارویای و جراحای در خاونریزی
های داخل جمجمه ای

-

تصویب شد

3

بررسی رابطه بین نوع پالک کاروتید و آسیب ماده سایید در بیمااران
سکته مغزی بستری در بخش نورولوژی بیمارستان فارابی کرمانشاه در
سال 3131

-

تصویب شد

-

بررسی عوامل پیش گویی کننده تمایل به ترک خدمت
در پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی وابسته به
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 3131

تصویب شد

-

بررسی تاثیر برنامه اصول مبتنی بر مشارکت بار داناش و
عملکردپرستاران در مراقبات از کااتتر وریاد مرکازی در
بخش های مراقبت های ویاهه بیمارساتان اماام رااا(ع)
کرمانشاه سال 3131

تصویب شد

4

5

تاریخ جلسه

97/2/5

تعدادكل طرح ها

5مورد
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تعدادكل طرح ها

پروپوزال های دانشجویي

1

-

2

-

3

97/2/22

5مورد

-

4

-

5

-

طرح های تحقیقاتي
بررسی عوامل مرتبط با آشفتگی اخالقی در دانشجویان سال آخر رشته پر ستاری
در کرمانشاه در سال 7931

بررسی اپیدمیولوژیک موارد حیوان گزیدگی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستا
نهای منتخب شهر کرمانشاه در سال های 7931-7931

علل وعوامل مرتبط با ترس از زایمان طبیعی و تاثیر آن بر انتخاب نوع زایمان در
بارداری اول

بررسی مقایسه ای دوز آتوروواستاتین بر کاهش لیپوپروتئین کم چگالی( ( LDLبه
روش مرورسیستماتیک و متا آنالیز

تبیین دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی از مدرس بالینی غیرموثر :یک مطالعه کیفی

نتیجه
تصویب شد

تصویب شد

تصویب شد

تصویب شد

تصویب شد

