
13/7/98هصَتات جلسِ شَرای پژٍّشی هَرخ   

(ع)عالقاوی ي امام علی...ياحد تًسعٍ تحقیقات بالیىی بیمارستان َای آیت ا  

. در ابتدای جلسٍ با تًجٍ گسارشی از ريود بررسی عرح َای مربًط بٍ فراخًان سًم تًسظ معاين محترم پژيَشی مرکس برای اعضای محترم شًرا ارائٍ شد

. مقرر گردید جُت آشىایی بیشتر اعضای محترم َیات علمی با رجستری ي فراِود َای مربًط بٍ آن پس از َماَىگی با کمیتٍ رجستری داوشگاٌ، کارگاٌ ثبت بیماری َا برگسار گردد

 . پريپًزال عرح تحقیقاتی ارسالی بٍ ياحد بًد، مًرد بررسی قرار گرفت3 پريپًزال رجستری ي 9در ایه جلسٍ عرح َای مرتبظ با فراخًان سًم عرح َای پژيَشی داوشگاٌ کٍ شامل 

 

 ردیف عىًان پريپًزال عرح تحقیقاتی مجری وتایج جلسٍ شًرا
ارزیاتی هیساى رضایتوٌذی هراجعیي از کیفیت خذهات تْذاشتی درهاًی ارائِ  دکتر واَید صالحی هَرد تاییذ قرار ًگرفت

 تا استفادُ از هذل هٌتخة شْر کرهاًشاُ درهاًی هراکس تْذاشتیشذُ در 

سرٍکَال 
 

1 

هشرٍط تِ اصالحات تاییذ 

 شذ

تاثیر توریٌات کششی ٍ تقَیتی رٍی فلکشي ریلکسیشي در افراد هثتال تِ  دکتر محمدباقر شمسی

 ًاٌّجاری سر تِ جلَ ٍ شاًِ ی گرد
2 

هشرٍط تِ اصالحات تاییذ 

 شذ
augmented  renal  clearanceتررسی هیساى ترٍز دکتر لیدا شجاعی  در   ٍ عَاهل هؤثر تر آى

ICU تخش دری تستریی ترٍهایواراىب تیوارستاى طالقاًی کرهاًشاُ   
3 

 

 

 

 



 ردیف عىًان پريپًزال رجستری مجری وتایج جلسٍ شًرا
 1 ثثت تیواراى تا ترٍهای هغسی دکتر رضا فتاحیان تاییذ شذ

هشرٍط تِ اصالحات تاییذ 

 شذ

 2 ثثت آسیة ّای تاًذًٍی در تیواراى ترٍهایی دکتر علی مًسی پًر

هشرٍط تِ اصالحات تاییذ 

 شذ
ثثت تیواراى هثتال تِ دیسک ستَى فقرات هراجعِ کٌٌذُ تِ تیوارستاى ّای  دکترایران چىیدٌ

 داًشگاُ علَم پسشکی کرهاًشاُ
3 

هشرٍط تِ اصالحات تاییذ 

 شذ
هراجعِ کٌٌذُ تِ تیوارستاى ّای ثثت تیواراى هثتال تِ تَهَرّای ستَى فقرات  دکتر محمدرضا اکرمی

 داًشگاُ علَم پسشکی کرهاًشاُ
4 

ثثت تلَک ّای عصثی در اًذام فَقاًی ٍ تحتاًی  دکتر علی غالمی هَرد تاییذ قرار ًگرفت 5 

هشرٍط تِ اصالحات تاییذ 

 شذ
ثثت ترٍهای عرٍق  دکتر محمدرضا صبحیٍ 6 

هشرٍط تِ اصالحات تاییذ 

 شذ
ثثت تیواراى تا ترٍهای فک ٍ صَرت  دکتر محمدباقر حیدری 7 

هشرٍط تِ اصالحات تاییذ 

 شذ
ثثت تیواراى تا ترٍهای شکن  دکتر بُىام دارابی 8 

هشرٍط تِ اصالحات تاییذ 

 شذ
ثثت پرتَگیری شغلی ٍ تْذاشت خَى پرتَکاراى  دکتر صالح صالحی ذَابی 9 

 

 


