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  پیوست

 
 

 

 محترم تحقیقات وفناوري دانشگاه معاونت به : 

 

 محترم پژوهشی دانشكده پزشكی معاونت

 چهارمین جلسه شوراي پژوهشی هشتادوموضوع:  

 به نام ایزد

هشتادوچهارمین جلسه شوراي پژوهشی مركز آموزشی درمانی امیركبیر درتاریخ  

ذیل مورد بحث وبررسی با شركت اكثریت اعضا برگزار گردید وموضوعات  4/8/1400

 قرار گرفت :

ن بررسی اضطراب دركودكان و بزرگساال "پایان نامه آقاي مهدي شیخی باعنوان – 1

وري آقاي دكتر پوروالی وآقاي دكتر قندي و دا با راهنمایی اساتید"مبتال به آسم 

ریال ملزم به انجام  000/000/1آقاي دكتر آهنگرداودي بررسی وبا تصویب مبلغ 

 ات ذیل گردید :تغییر

الم عنوان به مقایسه فراوانی اضطراب در كودكان مبتال به آسم با كودكان س        -

 تغییر یابد .

 بیان مسئله تغییر یابد.        -

 تحلیلی همراه با یك گروه سالم تغییر یابد.-نوع مطالعه به مقطعی        -

 جام شود.توصیه میشود مطالعه فقط بر روي كودكان ان        -

 حجم نمونه تصحیح شود .        -

 اهداف اصالح گردد.        -
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 پرسشنامه ضمیمه شود .        -

ي بررسی مقاوت میكروبی در كشت ها "پایان نامه خانم فاطمه الوند با عنوان – 2

نم با راهنمایی اساتید خا"بیمارستان امیركبیر PICUمثبت در اطفال بستري در بخش 

جمندشبستري مطرح شد وبا وخانم دكتر دره وداوري آقاي دكتر ار دكتر كهبازي

 ریال مقرر شد اصالحات زیر انجام شود: 000/000/1تصویب مبلغ 

 ه ومحل آن قید شود.روش تهیه نمون        -

 معیارهاي ورود وخروج اصالح شود )معیارهاي خروج حذف شود(.        -

 حجم نمونه مشخص گردد.        -

بررسی میزان عوارض ترومبوتیك "نامه خانم نگار سرجوقیان باعنوان  یانپا – 3

ه ببعداز ابتال به كرونا وبعد از واكسیناسیون كرونا در بیماران مراجعه كننده 

لی با راهنمایی اساتید آقاي دكتر ع "1400بیمارستانهاي دولتی شهر اراک در سال 

مشایخی بررسی وپس از تصویب سعیدي و خانم دكتر فراهانی وداوري آقاي دكتر 

 مبلغ ریالملزم به اعمال تغییرات زیر گردید: 

 عنوان به بررسی بروز عوارض تغییر یابد.        -

 واكسیناسیون از عنوان حذف شود .        -

 اهداف اصالح شود.        -

 نوع مطالعه كوهورت گذشته نگر شود.        -

 شروع بیماري انجام شود.هفته بعد از  4-8پیگیري         -
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مقایسه فراوانی افسردگی در "پایان نامه آقاي محمدامین مهدوي با عنوان  – 4

با راهنمایی اساتید خانم "یر رشته ها دانشجویان پزشكی با دانشجویان سا

دكتررنجبران وآقاي دكتر جمیلیان وداوري خانم دكتر عالقمندبررسی شد وبدون 

 : اختصاص هزینه مقررشد اصالحات زیر صورت گیرد

 در عنوان رشته هاي غیر علوم پزشكی به جاي سایر رشته ها جایگزین شود.        -

 خیر اطمینان حاصل شود.در سالهاي ا از نظر عدم انجام عنوان        -

 روش جمع آوري نمونه توضیح داده شود.        -

بررسی اثر داروهاي ضد افسردگی سه  "طرح آقاي دكتر مجتبی هاشمی باعنوان – 5

وضمن تصویب مبلغ  "حلقه اي در بهبوددرد كودكان داراي درد شكم عملكردي

 ریال مقررشد اصالحات زیر صورت گیرد:000/000/35

 عنوان بصورت زیر اصالح شود:        -

بررسی میزان موفقیت داروهاي ضد افسردگی سه حلقه اي در بهبوددرد 

 شكم عملكردي كودكان داراي درد

 اهداف اصالح شود.        -

 جدول متغیرها اصالح شود.        -

 پیشنهاد می شودعوارض ثبت شده دارو ذكر شود.        -

اده مبنی بر اضافه شدن آقاي دكتر جواد درخواست آقاي محسن محمد ز – 6

ادراري جواهري بعنوان استاد مشاور در پایان نامه باعنوان بررسی ارتباط بین شب 
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 ومشكالت رفتاري برون سازي شده دركودكان مطرح ومورد توافق قرار گرفت.

 

 حاضرین جلسه :

ناب جار خانم دكتر فاطمه دره ، سركجناب آقاي دكترسید مجتبی هاشمی ،جناب آقاي دكتریزدان قندي ،   

آقاي دكتر علی ارجمند شبستري ، جناب آقاي دكتر وحید فالحتی، جناب آقاي دكتر محمدآهنگرداودي 

،سركار خانم دكتر زهرا شامرادي ،جناب آقاي دكتر علیرضا علی سعیدي ،جناب آقاي مسعود بهرامی 

 ،سركارخانم شبنم صمصامی

 غائبين جلسه :

ن، احسان رحیمی، سركارخانم دكترمنیژه كهبازي ،  جناب آقاي دكترپارسا یوسفی چایجاكترجناب آقاي د

 جناب آقاي دكتر مهران شایگان فرد، جناب آقاي دكتر حمیدرضا جمیلیان 

 

 

 

 

                    

 

  
 


