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 محترم تحقیقات وفناوري دانشگاه معاونت به : 

 

 محترم پژوهشی دانشكده پزشكی معاونت

 جلسه شوراي پژوهشی هشتادودومینموضوع:  

 به نام ایزد دانا

ت با شركت اكثری 2/6/1400هشتادودومین جلسه شوراي پژوهشی مركز آموزشی درمانی امیركبیر درتاریخ 

 یل مورد بحث وبررسی قرار گرفت :اعضا برگزار گردید وموضوعات ذ

شكمی  مقایسه غفلت از كودک در بیماران با وبدون درد"پایان نامه خانم پانیذ محرابیان با عنوان  – 1

 اهنمایی اساتید آقاي دكتر هاشمی وخانم دكتر سجادي وداوري آقاي دكتر قندي بررسیبا ر"عملكردي 

 ل گردد :وبدون اختصاص هزینه مقررشد تغییرات زیر اعما

 سال تغییر كند . 15تا  7طیف سنی به          -

 جدول متغیرها تصحیح شود .         -

 عنوان انگلیسی اصالح شود .         -

ر دبررسی رابطه سطح شنوایی با میزان دریافت دسفرال "ه آقاي یحیی سربازي با عنوان پایان نام – 2

- 1401ل یا مراجعه كننده به بیمارستان امیركبیر اراک در ساكودكان مبتال به تاالسمی ماژور و اینتر مد

با وی مطرح با راهنمایی اساتید آقاي دكترفالحتی و خانم دكتر یاوري وداوري آقاي دكتر پوروال" 1400

 ریال ملزم به انجام تغییرات زیر گردید : 000/000/1تصویب مبلغ 

 وایی .... (عنوان توصیفی شود )فراوانی اختالالت شن         -

 در عنوان بجاي دسفرال ، دفروكسامین ذكر شود .         -

ن ، سب یا نا مناسب ، ساهداف به تفكیك معیارها طبقه بندي شود ) به تفكیك دفروكسامین منا         -

 جنس و ...... (

نوار قلب در  بررسی ارزش تشخیصی استفاده از تغییرات"پایان نامه خانم مبینا حسینجانی با عنوان  – 3

با راهنمایی اساتید خانم "ریت روماتوئید وارتباط آن با یافته هاي اكوكاردیوگرافی غربالگري عوارض قلبی آرت
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ریال  000/008/15مشایخی وداوري خانم دكتر دره مطرح وضمن تصویب مبلغ  دكتر فراهانی و آقاي دكتر

 موظف به انجام تغییرات ذیل گردید:

 تكرار شده ، یكی شوند وبصورت جامع نوشته شود. چندین بارروش اجرا          -

 اهداف تصحیح گردد .         -

 حجم نمونه تصحیح شود .         -

راري به شب اد بررسی اختالالت رفتاري در كودكان ونوجوانان مبتال"ا پرورده باعنوان پایان نامه خانم هیو – 4

ن فرد داوري آقاي دكتر شایگاشامرادي و خانم دكتر امیدي و با راهنمایی اساتید خانم دكتر "تك عالمتی

 ،مطرح و بدون تصویب هزینه ملزم به انجام تغییرات ذیل گردید :

 نوع متغیرها در متن اصالح شود .         -

 جدول متغیرها تكمیل شود .         -

ن ین سمورد مطالعه نیز براساس اسال میباشد ،گروه  6-18شنامه با توجه به اینكه طیف سنی پرس         -

 تغییر یابد.

 فرم رضایت آگاهانه در بخش مجریان كامل گردد وتوضیحات آن با موضوع هماهنگ باشد.         -

ب ادراري ارزیابی اختالل وسواس جبري در كودكان مبتال به ش"پایان نامه خانم مرضیه محمدي با عنوان  – 5

د یگان فرامیدي وخانم دكتر مسلمی وداوري آقاي دكتر شااتید خانم دكتر با راهنمایی اس "یه تك عالمتیاول

 بررسی وبدون هزینه تصویب ومقررشدتغییرات زیر اعمال گردد :

 عنوان به ارتباط اختالل وسواس جبري با ابتال به شب ادراري ....تغییر یابد.         -

 وشته شود .روش كار كامل ن         -

 ت دموگرافیك ضمیمه شود .اطالعا چك لیست         -

 ضرورت اجرا بهتر توجیه گردد .         -

ارزیابی اختالل وسواس جبري در كودكان مبتال به اختالالت ادراري "پایان نامه آقاي امید درخی با عنوان  - 6

وري آقاي با راهنمایی اساتید خانم دكتر امیدي وخانم دكتر مسلمی ودا"در طول روز )دفعات كم ادراري( 
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 دتغییرات زیر اعمال گردد :دكتر شایگان فرد بررسی وبدون هزینه تصویب ومقررش

 الل وسواس جبري با ابتال به اختالل ادراري ....تغییر یابد.عنوان به ارتباط اخت         -

 روش كار كامل نوشته شود .         -

 چك لیست اطالعات دموگرافیك ضمیمه شود .         -

 ضرورت اجرا بهتر توجیه گردد .         -

ه بدخیمی در كودكان مبتال ب D3بررسی سطح فرم فعال ویتامین "پایان نامه خانم ملیكا معظمی با عنوان  – 7

آقاي الحتی وبا راهنمایی اساتید آقاي دكتر ف"لنفوهماتوپوئتیك )لوكمی ولنفوم( ومقایسه آن با كودكان سالم 

م ریال ملزم به انجا 000/000/11نم دكتر سجادي مطرح وضمن تصویب مبلغ دكتر آهنگرداودي وداوري خا

 ییرات زیر گردید :تغ

 یانگین ذكر شود .در اهداف م         -

 قسمتهاي مربوط به تب ونوتروپنی حذف شود .         -

 در شرایط ورود بیماران مبتال به بدخیمی كه اینداكشن گرفته باشند ذكر شود.         -

 ماه اخیر ذكر گردد. 6عدم مصرف مكمل در          -

 تعیین سطح منیزیم حذف شود.         -

ه ببررسی پیش گویی كننده نسبت اسیداوریك ادرار "شایان سیاسی با عنوان پایان نامه آقاي امیر – 8

 اد وداوريبا راهنمایی اساتید خانم دكترآخوندزاده وآقاي دكتر عالی نژ "ناشی از آسفیكسی  AKIكراتینین در

 غييرات زير گرديد :ریال موظف به انجام ت000/090/8خانم دكتر سجادي بررسی وباتصویب مبلغ  

 روش كار بطور كامل تغییر كند .         -

 مشخص شود كراتی نین تا چند روز چك می شود .         -

 ع مطالعه مشخص گردد .نو         -

 اهداف تصحیح گردد .         -

 حجم نمونه تصحیح شود .         -
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انگاه سال درم 18تا  4شیوع اختالل یادگیري در مراجعین "پایان نامه آقاي شایان نیازي با عنوان  – 9

 د مطرحتر عالقمنبا راهنمایی اساتید آقاي دكتر جمیلیان وخانم دكتر شامرادي وداوري خانم دك"امیركبیر 

 وبدون احتساب هزینه مقرر شد تغییرات زیر اعمال گردد :

 سال شروع شود . 7طیف سنی از شروع سن مدرسه و         -

 در معیارهاي ورود سواد كافی والدین در نظر گرفته شود .         -

نه اي با بازیهاي رایا بررسی ارتباط فشارخون در كودكان "پایان نامه آقاي سینا عبدي تحت عنوان – 10

بلغ مباراهنمایی اساتید آقاي دكتر قندي وخانم دكتر دره وداوري آقاي دكتر فالحتی مطرح وبا تصویب "

 ملزم به انجام تغییرات زیر گردید :ریال  000/000/16

 فشار خون ثانویه از مطالعه حذف شود .         -

 فرمول حجم نمونه اضافه شود .         -

ستفاده شده ا از پرسشنامه استاندارد بازیهاي رایانه اي كه مدت زمان ، نوع بازي و ..... در آن ذكر         -

 شود .

ي شب ادرار ارزیابی غفلت وبی توجهی در كودكان مبتال به"ساالري با عنوان  پایان نامه آقاي امیرعباس – 11

وكنی نخانم دكتر امیدي وداوري آقاي دكتر با راهنمایی اساتید خانم دكتر رنجبران و"اولیه چندعالمتی 

 بررسی وبدون احتساب هزینه مقرر به انجام تغییرات زیر گردید :

ال اري وابتارتباط بین كودک آز"رد استفاده كودک آزاري میباشد عنوان به بدلیل اینكه پرسشنامه مو         -

 تغییر یابد . "به شب ادراري اولیه چند عالمتی

 سال مورد مطالعه قرار گیرد . 18تا  7سنی  طیف         -

 متغیر ها تعریف نظري وعملی داشته باشند .         -

 اهداف وفرضیه ها بر اساس عنوان تغییر كنند .         -

ندرم سو  AKIبر پیشگیري از  Eبررسی تاثیر ویتامین "پایان نامه آقاي مهدي مرادي گودرزي باعنوان  – 12

غ صویب مبلباراهنمایی آقاي دكتر فالحتی بررسی وبات"شالتورهاي آهن در بیماران تاالسمی فانكونی ناشی از 

 قررگردید كلمه پیشگیري از عنوان حذف شده وبه صورت زیر تغییر یابد :ریال م   000/700/13
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هن در و سندرم فانكونی ناشی از شالتورهاي آ AKIدر تغییرات به نفع   Eبررسی تاثیر ویتامین          -

 بیماران تاالسمی

 مقایسه درصد موفقیت جراحی و میزان بهبود"طرح تحقیقاتی خانم دكتر ملیحه یاوري با عنوان  – 13

 یمارانشنوایی در دو روش جراحی تیمپانوپالستی در پرفوراسیون هاي قدامی وساب توتال پرده تیمپان در ب

ون انی مطرح وبدم جاللی وداوري آقاي دكتر زمبا همكاري آقاي بهرا"مبتال به عفونت مزمن گوش میانی 

 احتساب هزینه مورد تصویب قرار گرفت .

ایت بررسی سالمت روانی وحم"طرح تحقیقاتی خانم دكتر زمانیان و آقاي دكتر مرادزاده با عنوان  – 14

یال ر 000/800/49مطرح وبا هزینه " 1398-99در استان مركزي در سال   HIVاجتماعی در افراد داراي 

 رفت .مورد تصویب نهایی قرار گ

اد كلیوي تاثیر دوپامین بر پیشگیري از آسیب ح "درخواست خانم تینا اسالم بیگ مبنی برتغییر عنوان  – 15

 مطرح ومورد توافق قرار گرفت . "در نوزادانی كه بروفن دریافت می كنند 

 حاضرین جلسه :

جناب  ،دكتر فاطمه دره  ا یوسفی چایجان ، سركار خانمجناب آقاي دكتریزدان قندي ،جناب آقاي دكترپارس 

 ر خانمآقاي دكتر وحید فالحتی ،جناب آقاي دكتر محمدآهنگرداودي ،سركار خانم دكتر زهرا شامرادي ،سركا

 دكترمریم زمانیان ،جناب آقاي مسعود بهرامی ،سركارخانم شبنم صمصامی

 

  

 

 غائبين جلسه :

شمی ،سركارخانم دكترمنیژه كهبازي ، اب آقاي دكترسید مجتبی هاجناب آقاي دكتراحسان رحیمی، جن

ا جناب آقاي دكتر علی ارجمند شبستري،جناب آقاي دكتر مهران شایگان فرد ، جناب آقاي دكتر حمیدرض

 جمیلیان 
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 ضمنا فایل امضاي اساتید به پیوست ارسال میگردد .

 

 

                    

 

  
 


