
 د22644/4211 شوارُ داخلی

 4211/  1٠/  44 تاریخ ایجاد هذرک
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  پیَست

 
 

 

 هحترم تحقیقات ٍ فٌاٍري داًشگاُ  هعاًٍت بِ : 

 

 هحترم پژٍّشی داًشكذُ پزشكی  هعاًٍت

 

 جلسِ شَراي پژٍّشی  ّشتادٍهیيهَضَع:  

 ثٗ ٔبَ ايضد يىتب

 

ثب ششوت اوثشيت 8411/  3/  88 ٘شتبدِٚيٓ جٍغٗ شٛساي پژٚ٘شي ِشوض آِٛصشي دسِبٔي اِيشوجيش دس تبسيخ

 ضٛعبت ريً ِٛسد ثحث ٚثشسعي لشاسگشفت :اعضب ثشگضاس گشديذ ِٚٛ

 

 

 

دس پيش ثيٕي پيبِذ  CRIBپبيبْ ٔبِٗ آلبي عٍيشضب اعّبعيً صادٖ ثب عٕٛاْ "اسصيبثي اثضاس ّٔشٖ د٘ي  – 8

ثيّبسعتبْ طبٌمبٔي اسان "ثب سإّ٘بيي اعبتيذ خبُٔ دوتش دسٖ ٚخبُٔ دوتشآخٛٔذ  NICUاداْ ٔبسط ثغتشي دس ٔٛص

سيبي ِمشس شذ تغييشات صيش اعّبي گشدد 8/  111/  111 ش لٍيبيي ثشسعي ٚثب تصٛيت ِجٍغصادٖ ٚداٚسي خبُٔ دوت

: 

 

 كهمات اختصاري اس عىوان حذف شود .         -

 

 وش كار تكميم شود .ر         -

 

( ثب ERPپبيبْ ٔبِٗ آلبي عٍي احّذٚٔذ شب٘ٛسدي ثب عٕٛاْ " ثشسعي استجبط سپيالسيضاعيْٛ صٚدسط لٍجي ) – 2

عبي " ثب سإّ٘بيي آلبي دوتش لٕذي ٚداٚسي خبُٔ دوتش وٙجبصي ثشسعي ٚثب تصٛيت  8- 88وٛدوبْ چبق بلي دسچ

 صيش گشديذ : سيبي ٍِضَ ثٗ اعّبي تغييشات9/441/111ِجٍغ 

 

 تحهيهي تغييز يابذ . -ووع مطانعً بً مقطعي         -
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 ماي بيشتز وباشذ . 9جذول سماوبىذي اس          -

 

ِٗ خبُٔ وٛثش حبج دصفٌٛيبْ تحت عٕٛاْ " ثشسعي استجبط يىٕٛاختي سپٛالسيضاعيْٛ ٚ يبْ ٔبپب – 3

ثب سإّ٘بيي آلبي دوتش لٕذي ٚداٚسي خبُٔ دوتش دسٖ عبي "  88تب  8دپٛالسيضاعيْٛ لٍجي ثب چبلي دس وٛدوبْ 

 سيبي ٍِضَ ثٗ اعّبي تغييشات صيش گشديذ : 6/211/111ثشسعي ٚثب تصٛيت ٘ضيٕٗ 

 

 تحهيهي تغييز يابذ . -ووع مطانعً بً مقطعي         -

 

 ماي بيشتز وباشذ. 9جذول سماوبىذي اس          -

 

عبي ِجتال  6تب  4ثشسعي پبيبْ ٔبِٗ خبُٔ ساضيٗ وشَ صادٖ ثب عٕٛاْ "ثشسعي اختالي سشذ ّٚٔٛ دس وٛدوبْ  – 4

ّٕذ شجغتشي ٚآلبي دوتش ششيعتّذاسي ٚ داٚسي ثٗ پشٚتئيٕٛسي استٛاعتبتيه " ثب سإّ٘بيي اعبتيذ آلبي دوتش اسج

 شس گشديذ تغييشات صيش اعّبي گشدد :سيبي ِم8/  111/111آلبي دوتش ٘بشّي أجبَ ٚثب تصٛيت ِجٍغ 

 

 بخش تكامم)ومو( اس عىوان حذف شود.         -

 

 سال افشايش يابذ . 88سال بً  6متغيز سه اس          -

 

دس پيشگيشي اص ٔبسعبيي حبد  Eتبثيش ٚيتبِيٓ  ات پيشّٕبصي ثب عٕٛاْ " ثشسعيپبيبْ ٔبِٗ خبُٔ ٔجّٗ عبد – 5

گشَ ثغتشي دس ثخش ِشالجت ٘بي ٚيژٖ ٔٛصاداْ " ثب سإّ٘بيي اعبتيذ  8111وٍيٗ دس ٔٛصاداْ ثب ٚصْ ثيشتش اص 

 28/495/536لٍيبيي ِطشح ٚثب تصٛيت ِجٍغ  خبُٔ دوتش آخٛٔذ صادٖ ٚآلبي دوتش عبٌي ٔژاد ٚداٚسي خبُٔ دوتش

 ٖٚ وٕتشي داسٚي پالعجٛ اعتفبدٖ ٔشٛد .سيبي ِمشسشذ دس گش

 

عبي ِشاجعٗ  4پبيبْ ٔبِٗ خبُٔ فبطّٗ ِٙذٚي ثب عٕٛاْ "ثشسعي فشبس خْٛ ٚضشثبْ لٍت دس افشاد ثبالي – 6

دوتش  آلبي دوتش اسجّٕذ شجغتشي ٚخبُٔوٕٕذٖ ثٗ ثيّبسعتبْ اِيشوجيش ثب ِثبٔٗ پش ٚخبٌي "ثب سإّ٘بيي اعبتيذ 

 سيبي ِصٛة گشديذ . 86/111/111دسٖ ٚ٘ضيٕٗ ِحمك ٚ داٚسي خبُٔ دوتش 

 

پبيبْ ٔبِٗ آلبي عٍي ششفي ٔيب ثب عٕٛاْ "ثشسعي استجبط ثيٓ ٔٛع ثشٚفٓ ِصشفي دس ٔٛصاداْ ِجتال ثٗ  – 7

ي ٔژاد ٚداٚسي دوتش آخٛٔذصادٖ ٚآلبي دوتش عبٌ ِجشاي ششيبٔي ثبص ثب ٔبسعبيي حبدوٍيٗ "ثب سإّ٘بيي اعبتيذ خبُٔ

 سيبي تصٛيت شذ .8/  111/111ِطشح ٚثب ٘ضيٕٗ  خبُٔ دوتش لٍيبيي
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پبيبْ ٔبِٗ خبُٔ آسصٚ جٛا٘شي پٛس ثب عٕٛاْ " اسصيبثي اثشات ِحبفظتي ِٛٔتٗ ٌٛوبعت دس آعيت وٍيٛي  – 8

دوتش وٙجبصي ٚآلبي دوتشاسجّٕذ شجغتشي ٚ داٚسي  ٔبشي اص ٚأىِٛبيغيٓ دس وٛدوبْ " ثب سإّ٘بيي اعبتيذ خبُٔ

 سيبي ٍِضَ ثٗ أجبَ تغييشات صيش گشديذ :8/  111/111ح ٚثب تصٛيت ِجٍغ خبُٔ دوتش دسٖ ِطش

 

 بزاي اٌذاف سمان سىجش تعييه شود .         -

 

 فزضيات سواني وباشذ .         -

 

 حجم ومووً افشايش يابذ .         -

 

لجً ٚحيٓ اپيذِي  8آلبي دوتش ِحّذ إٓ٘گش داٚدي ثب عٕٛاْ "ِمبيغٗ فشاٚأي ديبثت تيپ طشح پژٚ٘شي  – 9

سيبي  86/911/111دس ثيّبساْ وٛدن ٚٔٛجٛاْ ثغتشي دس ثيّبسعتبْ اِيشوجيش" ثشسعي ٚ ثب ٘ضيٕٗ  89وٛٚيذ 

 تصٛيت گشديذ .

 

دسصِبْ پيه  8فشاٚأي ديبثت تيپ ي دوتش ِحّذ إٓ٘گش داٚدي ثب عٕٛاْ " ِمبيغٗ طشح پژٚ٘شي ديگش آلب – 81

ثب صِبٔٙبي غيش پيه اپيذِي دس ثيّبساْ وٛدن ٚٔٛجٛاْ ثغتشي دس ثيّبسعتبْ اِيشوجيش"ِطشح  89٘بي وٛٚيذ 

 سيبي ِصٛة گشديذ . 86/911/111ٚثب ِجٍغ 

 

 

 

 اصالحيٗ ٘ب :

 

،آلبي دوتش شجبعي ٚخبُٔ  ُٔ دوتشاٌٙبَ فشا٘بٔي ثب ّ٘ىبسي آلبي دوتش وّبٌيدس ِٛسد طشح تحميمبتي خب – 88

دوتش ٌٚي ثه ،تحت عٕٛاْ "ثشسعي اثش آتٛسٚاعتبتيٓ دس وب٘ش ِشتبٌيتي ٚ ِٛسثيذيتي حيٓ ٚثعذ اص تعجيٗ 

 پشِيىت" ثٕب ثٗ دسخٛاعت اعضبي شٛسا ّ٘ىبس طشح خبُٔ دوتش ٌٚي ثه حضٛس يبفتٗ ٚپظ اص تٛضيحبت ايشبْ

 طشح ِصٛة گشديذ .

 

هقایسِ اثر بخشی ٍ عَارض رٍهی پلستین ٍ ریتَكسی هاب در "با عٌَاى  ٔٛسيپبيبْ ٔبِٗ خبُٔ عيّيٓ  – 82
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بِ استاد راٌّوایی آقاي دكتر فالحتی ٍ داٍري  "درهاى ایویَى تَهبَسیتَپٌیك پَرپَراي هزهي كَدكاى

 ُ ّٔٛٔٗ ِصٛة گشديذ ثب اصالح ِتذٌٚٛژي ٚحج آقاي دكتر قٌذي هجذدا هطرح ٍ

 

اخٛاْ ِاليشي ثب عٕٛاْ "ثشسعي عٛاًِ خطشٔفشٚپبتي ديبثتي دس وٛدوبْ ِجتال ثٗ پبيبْ ٔبِٗ آلبي عپٙش  – 83

 ديبثت دس شٙش اسان " ثب تٛجٗ ثٗ تىشاسي ثٛدْ عٕٛاْ تصٛيت ٔشذ .

 

ثب دسخٛاعت خبُٔ ٔيٍٛفش ٔبِٗءِجٕي ثش تغييش اعتبد سإّ٘بي اٚي پبيبْ ٔبِٗ ثب عٕٛاْ "ثشسعي ِمبيغٗ اي  – 84

يذاصٚالَ دس پيشگيشي اص آژيتبعيْٛ لجً اص أجبَ آعپيشاعيْٛ ٚ ثيٛپغي ِغض اعتخٛاْ اثش دوغّذتِٛيذيٓ ِٚ

يضالجبٌي ثٗ آلبي دوتشٚحيذ فالحتي ٚ ّ٘چٕيٓ ٚشيّي دسِبٔي داخً ٔخبعي دس وٛدوبْ عشطبٔي" اص آلبي دوتش عض

 سيبي ِٛافمت گشديذ . 2/384/111سيبي ثٗ ِجٍغ 29/939/511تغييش ٘ضيٕٗ اص ِجٍغ 

 

دسخٛاعت خبُٔ شجُٕ حك ٔژاد ثب عٕٛاْ پبيبْ ٔبِٗ "ثشسعي استجبط فبوتٛس٘بي آصِبيشگب٘ي ثب پيش آگٙي  – 85

ّبسعتبْ اِيشوجيش اسان "ثب سإّ٘بيي اعبتيذ خبُٔ دوتش دسٖ ٚآلبي عٕذسَ ٔفشٚتيه دسوٛدوبْ ِشاجعٗ وٕٕذٖ ثٗ ثي

 اص ا٘ذاف حزف گشدد .  GFRٔذٖ ،پبساِتش دوتش يٛعفي ،ِطشح ِٚمشسشذ ثب تٛجٗ ثٗ عذَ ثجت لذ وٛدوبْ دس پشٚ

 

 

 حبضشيٓ جٍغٗ:

 

جٕبة آلبي دوتشعيذ ِجتجي ٘بشّي ،جٕبة آلبي دوتشيضداْ لٕذي ،جٕبة آلبي دوتشپبسعب يٛعفي چبيجبْ ، عشوبس 

خبُٔ دوتش فبطّٗ دسٖ ،جٕبة آلبي دوتش ِحّذإٓ٘گشداٚدي ،جٕبة آلبي دوتشٚحيذ فالحتي ،عشوبس خبُٔ دوتشِشيُ 

 بْ ،جٕبة آلبي ِغعٛد ثٙشاِي صِبٔي

 

 

 

 غبئجيٓ جٍغٗ :  

 آلبي دوتشاعّبعيً ِشيشي ،عشوبس خبُٔ دوتش ِٕيژٖ وٙجبصي ،جٕبة آلبي دوتش عٍي اسجّٕذ شجغتشي جٕبة
 

 ضّٕب فبيً اِضبي اعبتيذ ثٗ پيٛعت ِيجبشذ .
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