
 د146050/1400 شماره داخلی

 1400/  0٨/  ٢٣ تاریخ ایجاد مدرک
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  پیوست

 
 

 

 محترم تحقیقات وفناوري دانشگاه معاونت به : 

 

 محترم پزوهشی دانشكده پزشكی معاونت

 پنجمین جلسه شوراي پژوهشی هشتادوموضوع:  

 به نام ایزد دانا

با شركت  11/8/1400هشتادو پنجمین جلسه شوراي پژوهشی مركز آموزشی درمانی امیركبیر در تاریخ 

 ضوعات ذیل مورد بحث وبررسی قرار گرفت :اكثریت اعضا برگزار گردید و مو

 كلیوي با بررسی بهره هوشی در كودكان مبتال به اختالل مزمن"پایان نامه خانم ستایش حسینی با عنوان  – 1

صویب تمایی اساتید خانم دكتر شاهمرادي وخانم دكتر امیدي وداوري خانم دكتر عالقمند بررسی وضمن راهن

 ه انجام تغییرات ذیل گردید :ریال ملزم ب 000/000/1مبلغ 

 مدت زمان نمونه گیري افزایش یابد .         -

 عنوان بصورت زیر تغییركند :         -

 "ان با وبدون اختالل مزمن كلیوي مقایسه بهره هوشی در كودك "     

 بیان مساله كامل شود .         -

 د .در كلمات كلیدي اختالل مزمن كلیوي اضافه گرد         -

 فرم رضایت آگاهانه مخاطب محور باشد .         -

ف به انارزیابی نسبت آلبومین به بیلی روبین بند "پایان نامه خانم مرضیه محمدي خاركشی با عنوان  – 2

م دكتر با راهنمایی اساتید آقاي دكتر ارجمندشبستري وخان"عنوان فاكتور پیش گویی كننده زردي نوزادان 

 ریال تصویب گردید . 000/000/35ي خانم دكتر قلیایی مطرح وبا هزینه آخوند زاده وداور

سال  18 تا 4ر كودكان د ADHDبررسی فراوانی اختالل "پایان نامه آقاي محمد لعل دولت آباد با عنوان  – 3

اوري دمیدي وابا راهنمایی اساتید خانم دكتر رنجبران وخانم دكتر "مراجعه كننده به درمانگاه امیركبیر اراک 

 د تغییرات زیر اعمال گردد :آقاي دكتر شایگان فرد مطرح وبدون تخصیص هزینه مقررش
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 در فرم جمع آوري اطالعات داروهاي مصرفی ذكر گردد .         -

 روش نمونه گیري مشخص شود .         -

 معیارهاي ورود اصالح شود .         -

بیماري  سبك زندگی وكیفیت زندگی در كودكان مبتال به"ان پایان نامه آقاي محمد سجاد نوبهار با عنو – 4

د دي مورمیبا راهنمایی اساتید خانم دكتر شاهمرادي وخانم دكتر رنجبران وداوري خانم دكتر ا"مزمن كلیوي 

 ریال ملزم به اعمال تغییرات زیر گردید :  000/000/1بحث وبررسی قرار گرفت وبا تصویب مبلغ 

ودكان كمقایسه سبك زندگی وكیفیت زندگی در كودكان مبتال به بیماري مزمن كلیوي با "عنوان به          -

 تغییر یابد . "سالم

 حجم نمونه وروش تجزیه وتحلیل آن بیان شود.         -

 پرسشنامه ضمیمه گردد .         -

 تعاریف علمی و نظري واژه ها اضافه شود .         -

 ح شود .فرضیات وسواالت اصال         -

 نوع مطالعه مقطعی شود .         -

 گروه سالم داشته باشد .         -

پنی ناشی در درمان تب ونوترو Dبررسی اثر ویتامین "پایان نامه خانم سارا عطوفی نجف آبادي با عنوان  – 5

ر آهنگ ي دكتربا راهنمایی اساتید آقاي دكتر فالحتی و آقا "از شیمی درمانی در گودكان مبتال به بدخیمی

یرات ریال موظف به انجام تغی 000/200/28داري بررسی وبا تصویب مبلغ داودي وداوري آقاي دكتر شریعتم

 زیر گردید :

 اهداف اصالح گردد .         -

 فرضیات وسواالت اصالح شود.         -

 جدول متغیرها اصالح شود .         -

 جدول هزینه ها تكمیل گردد .         -
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 پالسبو حذف گردد.         -

 اساتید با راهنمایی "بررسی ارتباط تغذیه با یبوست عملكردي"پایان نامه خانم فائزه احمدي با عنوان  – 6

 دكتر عزیزي سلیمان و داوري آقاي دكترشریعتمداري مطرح وضمن تصویب مبلغآقاي دكتر هاشمی وخانم 

 دید :ریال موظف به اعمال تغییرات ذیل گر 000/000/1

 درتعاریف ، واژه تغذیه تعریف شود .         -

 هدف اصلی اصالح شود .         -

 اهداف باز نگري شوند .         -

 نوع مطالعه مشخص شود .         -

با "لكردي بررسی ارتباط تغذیه با درد شكمی عم "پایان نامه خانم فاطمه یوسف نژاد بارفروشی با عنوان – 7

بررسی می وخانم دكتر عزیزي سلیمان و داوري خانم دكتر دره مورد بحث وید آقاي دكتر هاشراهنمایی اسات

 ل موظف به انجام تغییرات زیر گردید :ریا 000/000/1قرار گرفت و پس از تصویب مبلغ 

 نیاز به معیار خروج ندارد.         -

 به بعد حذف شود . 34سواالت واهداف          -

 درد شكمی عملكردي توضیح داده شود .تشخیص  در مورد         -

با "سم آتال به كیفیت زندگی در كودكان و بزرگساالن مب"پایان نامه خانم تینا اسالم بیك تحت عنوان  – 8

صویب تراهنمایی اساتید آقاي دكتر پوروالی وآقاي دكتر قندي وداوري آقاي دكتر شریعتمداري مطرح وضمن 

 شد تغییرات زیر اعمال گردد: ریال مقرر 000/000/1مبلغ 

 تغییر یابد ."مقایسه كیفیت زندگی در كودكان مبتال به آسم با كودكان سالم "عنوان به           -

 بیان مسئله تغییر یابد.         -

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

 ود.بر روي كودكان انجام ش توصیه میشود مطالعه فقط         -

 حجم نمونه تصحیح شود .         -
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 اهداف اصالح گردد .         -

 پرسشنامه ضمیمه شود .         -

ن مبتال بررسی شیوع اختالل نقص توجه/ بیش فعالی در كودكا"پایان نامه آقاي مصطفی احمدي با عنوان  – 9

كتر دبا راهنمایی اساتید آقاي "به صرع مراجعه كننده به درمانگاه كودكان بیمارستان امیركبیر اراک 

ل ملزم ریا 000/000/1ر موبدي بررسی وبا تصویب مبلغ شریعتمداري وخانم دكتر عالقمند و داوري خانم دكت

 ات زیر گردید :به انجام تغییر

 در فرم جمع آوري اطالعات پیشنهادات دكتر موبدي اضافه شود .         -

 حذف شود . 3فرضیه          -

 

سال  12ا ت 8چاق  بررسی كیفیت زندگی در كودكان "پایان نامه خانم سیده فائزه سادات كیائی با عنوان – 10

بلغ و داوري خانم دكتر سجادي مطرح وبا تصویب م با راهنمایی آقاي دكتر هاشمی وخانم دكتر عالقمند"

 ریال ملزم به انجام تغییرات ذیل گردید :  000/000/1

 عنوان بصورت زیر تغییر یابد :         -

 "لسال با كودكان نرما 12تا  8مقایسه كیفیت زندگی كودكان چاق  "

 و فرمول محاسبه آن آورده شود .  BMIدر روش اجرا          -

 در معیارهاي خروج  ) مانند سرطان ( حذف شود .         -

 جدول متغیرها اصالح شود .         -

 پرسشنامه اصالح گردد .         -

 در تعاریف واژه ها چاقی یا كودک چاق اضافه شود .         -

 اهداف اصالح گردد .         -

 جدول هزینه ها وجدول زمانبندي تكمیل گردد .         -

بررسی اختالالت اضطرابی در كودكان مبتال به عفونت مجاري "پایان نامه خانم یاسمن بابایی با عنوان  – 11
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وداوري خانم دكتر  با راهنمایی خانم دكتر عالقمند" ان امیركبیر اراک ادراري مراجعه كننده به بیمارست

 رات ذیل گردید:ریال ملزم با انجام تغیی 000/000/1امیدي بررسی وپس از تصویب مبلغ 

 از بیماران سرپایی نمونه گیري شود .         -

 نوع مطالعه كراس سكشنال باشد.         -

 ح گردد .تعاریف واژه ها اصال         -

 اهداف بازنگري شود .         -

 حجم نمونه تصحیح گردد .         -

 جدول هزینه ها و جدول زمان بندي اصالح شود .         -

بررسی تاثیر انفوزیون داخل وریدي رمی "طرح تحقیقاتی آقاي دكتر علیرضا كمالی تحت عنوان  – 12

ی فنتانیل ودكسمدتومیدین بر تغییرات همودینامیك ودرد بیماران كاندید جراحی كاتاراكت تحت بیهوش

 تصویب گردید . 000/645/24مطرح وبا هزینه به مبلغ "توپیكال 

كودكان  ه اوتیت مدیا بامقایسه فشارخون كودكان مبتال ب"ثه زینلی تحت عنوان پایان نامه خانم حدی - 13

 ن تصویببه استاد راهنمایی آقایان دكتر زمانی و دكتر قندي و با داوري خانم دكتر دره مطرح و ضم"سالم 

 ریال مقرر شد : 000/000/1نهایی با مبلغ 

 در دانشگاه حذف شودهزینه تهیه فشار سنج به دلیل موجود بودن          -

 و آسان و مناسب با مخاطبین نوشته شودرضایت آگاهانه روان           -

 در صورت امكان مقاالت مرتبط با فشار خون و سایر عفونت ها نیز ذكر گردد.           -

كان ودبررسی اثر مونته لوكاست در درمان سیستیت ك"پایان نامه آقاي محمد رضا مختاري تحت عنوان  - 14

ر قاي دكتآبه استاد راهنمایی خانم دكتر دره و "داراي آلرژي مراجعه كننده به بیمارستان امیر كبیر اراک 

الح ریال مقرر گردید نكات ذیل اص 000/000/1ارجمند و داوري آقاي دكتر داودي مطرح وبا تصویب مبلغ 

 گردد:

هداف ان آنها در جدول متغیرها و در نگارش رها با اهداف همسو شوند یعنی كمی و كیفی بودمتغی         -

 هماهنگ شود.
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 آیا بررسی میشود كه بیماران چه درمان هایی را تا االن دریافت كرده اند؟            -

 روز كافیست؟  10بلوک ها چند تایی اند؟ و آیا          -

 رو از نظر اخالقی منعی ندارد؟آیا تجویز این دا         -

بررسی میزان عوارض "است مبلغ مصوب پایان نامه خانم نگار سرجوقیان با عنوان  قابل ذكر – 15

اي دولتی رستانهترومبوتیك بعداز ابتال به كرونا وبعد از واكسیناسیون كرونا در بیماران مراجعه كننده به بیما

 ریال میباشد. 000/500رح شده بود مط 84كه درجلسه  " 1400شهر اراک در سال 

 

 سه :حاضرین جل

ندي جناب آقاي دكترسید مجتبی هاشمی ، جناب آقاي دكترپارسا یوسفی چایجان ،جناب آقاي دكتریزدان ق 

ي ،  سركار خانم دكتر فاطمه دره ،  جناب آقاي دكتر وحید فالحتی، جناب آقاي دكتر محمدآهنگرداود

 نم صمصامیادي ، ،جناب آقاي مسعود بهرامی ،سركارخانم شب،سركار خانم دكتر زهرا شامر

 غائبين جلسه :

،  جناب آقاي دكتراحسان رحیمی، سركارخانم دكترمنیژه كهبازي ، جناب آقاي دكتر علی ارجمند شبستري

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