
 د116188/1400 شماره داخلی

 1400/  0٧/  08 تاریخ ایجاد مدرک

 پ/٧181/1400/5/2 شماره ثبت صادره

 8/٧/1400 تاریخ ثبت صادره

  پیوست

 
 

 

 محترم تحقیقات و فناوري دانشگاه معاونت به : 

 

 محترم پژوهشی دانشكده پزشكی معاونت

 جلسه شوراي پژوهشی هشتادوسومینموضوع:  

 به نام ایزد دانا

با شركت  29/6/1400هشتادوسومین جلسه شوراي پژوهشی مركز آموزشی درمانی امیركبیر در تاریخ 

 ت ذیل مورد بحث وبررسی قرار گرفت:اكثریت اعضا برگزار گردید وموضوعا

ا اختالالت سال ب 6-18ارزیابی اختالل رفتاري دركودكان "پایان نامه خانم هانیه سادات محمدي با عنوان  – 1

 گان فردبا راهنمایی اساتید خانم دكتر امیدي وخانم دكتر رنجبران وداوري آقاي دكتر شای"درروز  ادراري

 ریال ملزم به انجام تغییرات ذیل گردید : 000/000/1بررسی وبا تصویب مبلغ 

 جدول متغیرها اصالح گردد.         -

 جدول پیش بینی زمان تكمیل شود.         -

 ها تكمیل شود .جدول هزینه          -

 فرم رضایت آگاهانه تكمیل شود.         -

 ه سندرمگی در كودكان مبتال بكیفیت زندگی وسبك زند"شاهرخی با عنوان  پایان نامه خانم فاطمه – 2

 رد مطرحفبا راهنمایی اساتید خانم دكتر امیدي و خانم دكتر رنجبران وداوري آقاي دكتر شایگان "نفروتیك 

 زینه ملزم به انجام تغییرات زیر گردید :وبدون اختصاص ه

یر یابد ان تغیدكان ونوجوانبا توجه به گروه سنی مورد مطالعه ،در شیوه اجراي طرح واژه كودكان به كو         -

. 

 معیارهاي ورود وخروج دقیق تر واختصاصی تر تبیین شود.         -

 فرم رضایت آگاهانه اصالح شود .         -

 روش اجرا كامل شود.         -
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 تعاریف واژه هاي عملی ونظري تكمیل گردد.         -

سال  18تا  4شیوع اختالالت خواب در مراجعین " پایان نامه خانم فاطمه بهادیوند چگینی با عنوان – 3

ر تانم دكباراهنمایی اساتید خانم دكتر رنجبران وخ"مراجعه كننده به درمانگاه بیمارستان امیركبیر اراک 

 :عالقمند و داوري خانم دكتر امیدي بررسی شد وبدون اختصاص هزینه مقررشد اصالحات زیر انجام شود

 تغییر یابد. ی اختالالت خوابعنوان به فراوان         -

 سال پرسشنامه توسط خود فرد تكمیل گردد. 18و 17در مراجعین سن باالتر مثال          -

ز ادراري ارتباط بین پرخاشگري والدین با شب ادراري و رو"زاده با عنوان پایان نامه خانم نگار نبی  – 4

رد فایگان با راهنمایی اساتید آقاي دكتر ش "یركبیركودكان مراجعه كننده به درمانگاه اطفال بیمارستان ام

ه ریال ملزم ب 000/000/1وآقاي دكتر صادقی سده وداوري خانم دكتر امیدي مطرح شد وبا تصویب مبلغ 

 انجام تغییرات زیر گردید :

 نوع مطالعه به تحلیلی تغییر یابد .         -

 اده شود.در روش اجرا در مورد گروه كنترل توضیح د         -

 اهداف براساس نوع مطالعه تغییر كند .         -

ن و ه درمابررسی میزان استرس ،اضطراب ،پایبندي ب"پایان نامه خانم الهام رجبی هزاوه با عنوان  – 5

تر آقاي دكوبا راهنمایی آقاي دكتر شایگان فرد "افسردگی در مراجعین به درمانگاه قلب بیمارستان امیركبیر 

ریال مقررشد تغییرات زیر  000/000/1اوري خانم دكتر امیدي بررسی وپس از تصویب مبلغ مشایخی ود

 انجام شود :

 تعاریف عملی ذكر شود.         -

 سواد كافی در معیارهاي خروج لحاظ گردد . نداشتن         -

ه مبتال ب ن ونوجوانانبررسی اختالالت خواب در كودكا"پایان نامه آقاي عرفان صدیقی فراهانی با عنوان  – 6

ي وري آقابا راهنمایی اساتید خانم دكتر شاهمرادي وخانم دكتر امیدي ودا"اري ادراري چند عالمتی بی اختی

 بدون اختصاص هزینه مقررشد تغییرات زیر صورت پذیرد :دكتر قاسمی مطرح شد و

 در بررسی متون از منابع مختلف استفاده شود .         -
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 ورد كلید واژه ذكر شود .سه م حداقل         -

 روش انجام مطالعه كامل شود .         -

 روش نمونه گیري تكمیل شود .         -

 معیارهاي ورود وخروج تكمیل گردد.          -

به  نان مبتالبررسی امیدواري و كیفیت زندگی در كودكان و نوجوا"پایان نامه خانم پرنیان صیدي با عنوان  – 7

ي تید آقابا راهنمایی اسا"راجعه كننده به بخش و درمانگاه هماتولوژي بیمارستان امیركبیر اراک بدخیمی م

ریال  000/000/1فالحتی وداوري خانم دكتر رنجبران بررسی وبا تصویب مبلغ  دكتر شایگان فرد وآقاي دكتر

 مقررشد اصالحات زیر صورت پذیرد :

 دد .معیارهاي ورود و خروج  تكمیل گر         -

 تعاریف واژه هاي كلیدي اصال شود.         -

 نشده است .سال مطرح شده در حالیكه درعنوان قید  14تا  8در روش اجرا سن          -

لوم عبررسی ارتباط رفتار رانندگی در دانشجویان دانشگاه "پایان نامه آقاي محمد غالمی باعنوان  – 8

می مایی اساتید آقاي دكتر شایگان فرد وآقاي دكتر قاسراهنبا  "پزشكی با استرس ،اضطراب و افسردگی

 مطرح وبدون اختصاص هزینه ملزم به انجام تغییرات ذیل گردید :

 بیان مسئله وضرورت اجراي پژوهش كاملتر و گسترده تر بیان شود .         -

 تعاریف واژه هاي كلیدي كامل شود .         -

 امل گردد .معیارهاي ورود وخروج ك         -

ک ارتباط متوسط قند خون ناشتا با دفعات شو"پایان نامه آقاي حسین متانی بور خیلی با عنوان  – 9

 ر اراکماران بدون سابقه مصرف داروي دیابت بستري در بخش روانپزشكی بیمارستان امیركبیالكتریكی در بی

 وبدون ري خانم دكتر رنجبران مصوب شدبا راهنمایی اساتید خانم دكتر امیدي وآقاي دكتر رضوانفر و داو"

 ام تغییرات زیر گردید : اختصاص هزینه ملزم به انج

تریكی عنوان به مقایسه قند خون ناشتا در بیماران روان پریش غیر دیابتی قبل وبعد ازشوک الك         -

 تغییر یابد .



 د116188/1400 شماره داخلی

 1400/  0٧/  08 تاریخ ایجاد مدرک

 پ/٧181/1400/5/2 شماره ثبت صادره

 8/٧/1400 تاریخ ثبت صادره

  پیوست

 

 تعاریف واژه هاي كلیدي كامل گردد .         -

 دارد .ترل نیاز نبه گروه كن         -

 بیان مسئله كاملتر شود .         -

 معیارهاي ورود وخروج تكمیل گردد .         -

 در صورت امكان از رفرنسهاي جدیدتر استفاده شود.         -

طراب و بررسی خشم در رانندگی و ارتباط آن با استرس ،اض"پایان نامه خانم فائزه علوي تحت عنوان   - 10

یگان باراهنمایی اساتید آقاي دكتر شا"كاركنان بهداشت ودرمان دانشگاه علوم پزشكی اراک  افسردگی در

 ریال مقررشد 000/000/1دكتر قاسمی وداوري خانم دكتر رنجبران بررسی وبا تصویب مبلغ فرد وآقاي 

 تغییرات زیر انجام شود:

 ضرورت اجراي پژوهش كاملتر شود.         -

 ود .لعه اصالح شهدف كلی مطا         -

 روش اجراي مطالعه كامل شود .         -

 .معیارهاي ورود وخروج كامل شود          -

كان در والدین كود غربالگري استرس ،اضطراب و افسردگی"پایان نامه خانم زینت عربكري با عنوان  – 11

اتید آقاي با راهنمایی اس" 1400مبتال به روز ادراري مراجعه كننده به كلینیك بیمارستان امیركبیر در سال

ص دكتر قاسمی وآقاي دكتر شایگان فرد وداوري خانم دكتر امیدي مورد بررسی قرار گرفت وبدون اختصا

 هزینه ملزم به انجام تغییرات زیر گردید : 

 تعاریف عملی و نظري در واژه هاي كلیدي اصالح شود .         -

 شود . هدف كلی براساس عنوان اصالح         -

با "ی ازتب بررسی رژیم غذایی در كودكان مبتال به تشنج ناش "پایان نامه آقاي علیرضا رضایی با عنوان – 12

 راهنمایی اساتید آقاي دكتر شریعتمداري وخانم دكتر عزیزي سلیمان وداوري آقاي دكتر هاشمی مطرح

 گردیدوبدون اختصاص هزینه مقرر شد اصالحات زیر صورت گیرد :
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 بررسی متون با موضوع مرتبط باشد .         -

 پرسشنامه ضمیمه شود .         -

 سالم باشند .گروه كنترل از بین افراد          -

ه تب در كودكان مبتال ب Dارزیابی سطح ویتامین "پایان نامه آقاي حسین حسنی كردكالئی با عنوان  – 13

ري د شبستی وآقاي دكتر فالحتی وداوري آقاي دكتر ارجمنبا راهنمایی اساتید آقاي دكتر پوروال "ونوتروپنی

 اصالحات زیر گردید :  ریال ملزم به انجام 000/700/18بررسی شد وباتصویب مبلغ 

 اهداف ، سواالت و فرضیات اصالح شود .         -

 تعریف تب ونوتروپنی اصالح شود .         -

 اصالح شود . Dتعریف كمبود ویتامین          -

 نوع مطالعه مقطعی شود.         -

 معیارهاي ورود و خروج اصالح شود .         -

 م شود .اصالحات آماري انجا         -

مدت  بررسی استفاده از داروي كلشی سین در طی"پایان نامه خانم فاطمه چنگیزي فوالدي با عنوان  – 14

یخی و با راهنمایی اساتید آقاي دكتر مشا"ري شش ماه در پیامد بیماران پس از آنژیو پالستی عروق كرون

 د :م به انجام اصالحات زیر گردیریال ملز 000/000/50آقاي دكتر صدرنیا مطرح گردید وبا تصویب مبلغ

 بررسی تاثیر استفاده از دارو در عنوان آورده شود .         -

 اهداف وفرضیات اصالح شود .         -

 ل گردد .جدول زمانبندي كام         -

 هزینه دارو محاسبه شود .         -

 در مورد پالسبو تصمیم گیري شود .         -

 اصالحات آماري انجام شود .         -

 اضافه شود . CRPآزمایش          -
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 در صورت امكان در اهداف بجاي میزان مرگ از میزان بقا استفاده شود.         -

ابر كس در بربررسی اثر تركیب پارافین و پیدروال"امه بزرگی با عنوان پایان نامه خانم سپیده ج – 15

كتر دبا راهنمایی اساتید خانم دكتر سجادي و آقاي  "پیدروالكس براي درمان یبوست عملكردي در كودكان

ریال مقررشد  000/000/22هاشمی و داوري آقاي دكتر ارجمند شبستري بررسی وضمن تصویب مبلغ 

 ام شود :اصالحات زیر انج

 بیان مسئله اصالح شود .         -

 تعاریف واژه ها بصورت نظري وعملی بیان شود.         -

 جدول متغیرها اصالح گردد .         -

 جدول هزینه ها تكمیل گردد .         -

 اهداف و فرضیات اصالح شود .         -

 اصالحات آماري انجام شود .         -

مثبت  ESBLبررسی ریسك فاكتورهاي عفونت ادراري  "آقاي جواد محسنی با عنوانپایان نامه  – 16

ره دبا راهنمایی اساتید خانم دكتر كهبازي و آقاي دكتر ارجمندشبستري وداوري خانم دكتر "دركودكان 

 مطرح شد وبدون اختصاص هزینه مقرر گردید تغییرات زیر صورت گیرد : 

 . افزایش یابدحجم نمونه          -

 جدول متغیرها اصالح شود .         -

 روش اجرا كامل شود .         -

 اهداف و فرضیات اصالح شود .         -

وزه ر 15ران )بررسی تاثیر رژیم فاقد كازئین در كولیك شیر خوا"پایان نامه خانم رقیه استادي با عنوان  – 17

پور والی  اي دكتربا راهنمایی اساتید آق "لدین بدون آتوپیقایسه با واماهه (با سابقه آتوپی در والدین و م 3تا 

نجام ریال موظف به ا 000/000/1و آقاي دكتر عالی نژاد وداوري خانم دكتر دره بررسی وبا تصویب مبلغ 

 تغییرات زیر گردید :
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 با توجه به نوع مطالعه عنوان بصورت زیر تغییر یابد :         -

ن در روزه تا سه ماهه ( بدنبال مصرف رژیم فاقد كازئی 15خواران )م كولیك شیرمقایسه كاهش عالئ

 كودكان با و بدون سابقه آتوپی والدین

 نمونه ها از بین افرادي كه شیر مادر مصرف می كنند انتخاب شود .         -

 مطالعه تحلیلی شود .         -

 حجم نمونه افزایش یابد .         -

 اصالح شود . اف و فرضیاتاهد         -

دكان در كو  ASQبررسی وضعیت رشد وتكامل بر اساس "پایان نامه خانم مهسا اسفندیار فرد با عنوان  – 18

ره دبا راهنمایی اساتید آقاي دكتر ارجمند شبستري و خانم دكتر  "( CKDمبتال به بیماري مزمن كلیه )

ردید ریال ملزم به انجام اصالحات زیر گ 000/000/1وداوري آقاي دكتر قندي مطرح شد وضمن تصویب مبلغ 

: 

 عنوان بصورت زیر اصالح شود :         -

كان با كود ІІو Іیه گرید ماهه با بیماري مزمن كل 6تا  4مقایسه وضعیت رشد وتكامل در كودكان "

  "سالم

 اهداف ، فرضیه ها و سواالت اصالح شود .         -

 ه ها كامل گردد .جدول زمانبندي و جدول هزین         -

د یی اساتیبا راهنما "بررسی ارتباط تغذیه با یبوست عملكردي "پایان نامه خانم فائزه احمدي با عنوان  – 19

نه ر عزیزي سلیمان و داوري آقاي دكتر شریعتمداري مطرح وضمن تصویب هزیآقاي دكتر هاشمی وخانم دكت

 ریال موظف به انجام اصالحات زیر گردید : 000/000/1

 بیان مسئله با موضوع مرتبط گردد .         -

 اهداف اصالح گردد .         -

 تعاریف واژه ها كامل شود .         -
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 جدول متغیرها اصالح شود .         -

 اصالحات آماري انجام شود .         -

 به صرع وجوانان مبتالبررسی فشارخون در كودكان و ن"پایان نامه آقاي رضا دبیري بهنمیري با عنوان  – 20

بدون با راهنمایی اساتید آقاي دكتر شریعتمداري وآقاي دكتر قندي و داوري خانم دكتر سجادي بررسی و"

 ص هزینه ملزم به انجام اصالحات زیر گردید :اختصا

 بیان مسئله اصالح شود وبه ارتباط فرضی بین فشار خون وصرع اشاره شود .         -

 مورد مطالعه تعیین شود .سن گروه          -

 نوع دارو و مدت زمان مصرف توسط بیمار مشخص شود .         -

 نحوه تشخیص صرع در روش اجرا بیان شود .         -

ا بنوزادان  تغییرات كلسیم ،منیزیم و فسفر بعد از فوتوتراپی در"درخواست خانم حانیه قنبري با عنوان  – 21

ا توجه ریال ب 300/588/15ل به مبلغ ریا 000/384/12فزایش هزینه از مبلغ مبنی بر ا"هیپربیلی روبینمی 

 به اضافه شدن آزمایش فسفر به عنوان مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

 حاضرین جلسه :

جناب آقاي دكترسید مجتبی هاشمی ، ،جناب آقاي دكترپارسا یوسفی چایجان ، جناب آقاي دكتر علی  

كتر مهران شایگان فرد ،جناب آقاي خانم دكتر فاطمه دره ، جناب آقاي د ارجمند شبستري ، سركار

انم خدكترمحمدآهنگرداودي ، جناب آقاي دكتر وحید فالحتی ، سركار خانم دكتر زهرا شامرادي ، سر كار 

 دكتر الهام فراهانی،جناب آقاي مسعود بهرامی ،سركارخانم شبنم صمصامی

 غائبين جلسه :

خانم  ي ، جناب آقاي دكتریزدان قندي ، سركارن رحیمی، سركارخانم دكترمنیژه كهبازجناب آقاي دكتراحسا

 دكترمریم زمانیان ، جناب آقاي دكتر حمیدرضا جمیلیان 

 ضمناَ فایل امضاي اساتید به پیوست ارسال میگردد .

 



 د116188/1400 شماره داخلی

 1400/  0٧/  08 تاریخ ایجاد مدرک

 پ/٧181/1400/5/2 شماره ثبت صادره

 8/٧/1400 تاریخ ثبت صادره

  پیوست

 

 

 

                    

 

  
 


