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  پیوست

 

 

 

 محترم تحقیقات وفناوري دانشگاه معاونت به : 

 

 محترم پژوهشی دانشكده پزشكی معاونت

 جلسه شوراي پژوهشی هشتادوششمینموضوع:  

 

 به نام ایزد یكتا

با شركت  23/9/1400هشتادو ششمین جلسه شوراي پژوهشی مركز آموزشی درمانی امیر كبیر در تاریخ 

 عات ذیل مورد بحث وبررسی قرار گرفت :اكثریت اعضا برگزار گردید وموضو

تا  1بررسی ریشه اي علل مرگ داخل بیمارستانی در كودكان "پایان نامه خانم فائزه حسینی راد با عنوان  – 1

با راهنمایی آقاي دكتر بهمن صادقی و داوري  "1400تا  1399اه بیمارستان امیركبیر شهر اراک در سال م 59

 د :ریال ملزم به انجام تغییرات زیر گردی 000/000/1مطرح وضمن تصویب مبلغ آقاي دكتر ارجمند شبستري 

-         RCA   لی استفاده شود . پیشنهاد سالهاي قبل به راحتی انجام پذیر نیست مگر از مستندات قب

 انجام نشود مشخص گردد كه االن انجام میشود یا اطالعات قبلی جمع آوري میشود  RCAمیشود 

 معیارهاي خروج قضایی حذف شود .         -

 پیشنهاد میشود آقاي دكتر ارجمند بعنوان مشاور باشند.         -

 انجام شود. ساله 5بهتر است مطالعه در فاصله زمانی          -

مقایسه پیش آگهی ریفالكس ادراري داخل كلیوي با ریفالكس "پایان نامه خانم سحر سعیدي نیا با عنوان  – 2

با راهنمایی اساتید آقاي دكتر ارجمند شبستري وخانم دكتر سجادي  "یر داخل كلیوي در كودكانادراري غ

 اصالحات زیر صورت گیرد : وداوري خانم دكتر كهبازي بررسی وبدون تخصیص هزینه مقررشد

 سن افراد مورد مطالعه مشخص گردد .         -

 مطالعه ذكر گردد .درمان جراحی حذف و بعنوان معیار خروج از          -
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 در متن در مورد ریفالكس ادراري داخل كلیوي توضیح داده شود .         -

 نحوه جوابگویی به درمان توضیح داده شود.         -

 18تا  4فراوانی اختالالت اضطرابی در كودكان و نوجوانان "پایان نامه خانم راضیه قاسمی پور با عنوان  – 3

راهنمایی اساتید خانم دكتر رنجبران وآقاي دكتر فالحتی و داوري آقاي دكتر  اب"سال مبتال به سرطان 

 :شایگان فرد بررسی و بدون تخصیص هزینه ملزم به انجام تغییرات زیر گردید

 عنوان بصورت زیر تغییر یابد:         -

 فراوانی انواع مختلف اختالالت اضطرابی ..........    

 .توضیح داده شود روش نمونه گیري          -

 در قسمت نوآوري مطالب جدید اضافه شده وتفاوت با سایر مطالعات ذكر شود.         -

 رضایت آگاهانه بر اساس عنوان اصالح شود.         -

( AKIدر پیشگیري از آسیب حاد كلیه ) Eبررسی تاثیر ویتامین "پایان نامه آقاي علیرضا طغرا با عنوان  – 4

با راهنمایی آقاي دكتر فالحتی وداوري خانم "ده وین كریستین ( دریافت كننALL به لوسمی )دربیماران مبتال

 ریال تصویب گردید. 000/950/2دكتر دره مطرح وبا اختصاص هزینه 

بررسی فراوانی پرخاشگري در كودكان و نوجوانان با شب "پایان نامه خانم فروغ عبداللهی با عنوان  – 5

امیدي وخانم دكتر رنجبران و داوري خانم دكتر  راهنمایی اساتید خانم دكترا ب "ادراري تك عالمتی

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

 گردید :

 عنوان به بررسی ارتباط پرخاشگري تغییر یابد.         -

 ه گردد .از رفرنسهاي جدید استفاد         -

 تعریف واژه پرخاشگري براساس كتابهاي روانپزشكی نوشته شود.         -

 در روش اجرا كودكان پیش دبستانی از مطالعه حذف شوند.         -
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 براي كلید واژه ها تعاریف نظري و عملی نوشته شود .         -

 نوع مطالعه مشخص گردد .         -

 سال باشد . 7از سن ورود به مطالعه          -

 بر اساس پرسشنامه مشخص گردد معیار پرخاشگري چه نمره اي میباشد.         -

مقایسه میزان ضریب هوشی كودكان مبتال به شب ادراري و "پایان نامه آقاي محمد جواد سلگی با عنوان  – 6

با راهنمایی خانم دكتر شاهمرادي وداوري آقاي دكتر "كودكان نرمال از نظر شب ادراري در شهر اراک 

 ریال مقررشد اصالحات زیر صورت گیرد : 000/000/1ررسی وضمن تصویب مبلغ شایگان فرد ب

 اهداف اختصاصی بصورت تفكیك یافته ذكر شود .         -

 هدف كاربردي اصالح شود .         -

 معیارهاي ورود وخروج تكمیل گردد .         -

 متغیرها اصالح شود .         -

 كلمه تك عالمتی در متن حذف گردد .         -

 رضایت آگاهانه در قسمت معرفی پژوهش ومزایاي احتمالی اصالح شود.         -

مقایسه تغییرات بیلی روبین در نوزادان مبتال به آسفیكسی با "پایان نامه خانم فاطمه حسنی با عنوان  – 7

با راهنمایی اساتید خانم دكتر دره وخانم دكتر آخوندزاده وداوري خانم دكتر " NICUستري در سایر نوزادان ب

 قلیایی

 ریال ملزم به اعمال تغییرات ذیل گردید : 000/000/1بررسی وباتصویب مبلغ 

 تعریف آسفیكسی اصالح گردد .         -

روبین مانند خونریزیهاي آدرنال وكبد وسفال  نوزادان انتخاب شده از نظر سایر موارد افزایش بیلی         -

 هماتوم و.... بررسی شوند .

وبروز بیماریهاي  19بررسی ارتباط بین ابتال به عفونت كووید"پایان نامه خانم مهدیه مرزبان با عنوان  – 8
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راک ( طی سه ماه بعد از ابتال در بیماران مراجعه كننده به مراكز آموزشی درمانی اIHDایسكمیك قلب )

باراهنمایی اساتید خانم دكتر فراهانی وآقاي دكتر كمالی وداوري آقاي دكتر علی سعیدي " 1400درسال 

 ملزم به انجام تغییرات ذیل گردید: 000/000/1مطرح وضمن تصویب مبلغ 

 بیماران بدون عالمت كووید بعنوان عامل مخدوش كننده در نظر گرفته شوند.         -

 ررسی ارتباط ، شیوع بیماري بررسی شود .به جاي ب         -

 درعنوان به ایسكمیك اثبات شده اشاره شود .         -

 در معیارها سابقه واكسیناسیون در نظر گرفته شود .         -

مقایسه تاثیر دهانشویه "درخواست آقاي دكتر خلیل نمازي در خصوص افزایش هزینه پایان نامه با عنوان  – 9

هیدرامین(، بابونه و اسپري موكوزامین در درمان موكوزیت اس ودیفنجییستاتین، آلومینیوم امسه تركیبی )ن

 000/000/70طرح وبا تخصیص مبلغ م"هاي دهانی ناشی از كموتراپی در بدخیمی در كودكان مبتال به لوكمی 

 ریال موافقت گردید.

بررسی تاثیر ب "نامه تحت عنوان درخواست خانم سحر علیمرادي درخصوص افزایش هزینه پایان  -10

ریال  000/980/3مطرح وبا تخصیص مبلغ "كمپلكس در بیماران مبتال به شب ادراري اولیه تك عالمتی 

 موافقت گردید.

 

 حاضرین جلسه :

جناب آقاي دكتراحسان رحیمی  ،جناب آقاي دكترپارسا یوسفی چایجان ، جناب آقاي دكتر علی ارجمند 

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

مرادي ، جناب آقاي دكترمحمدآهنگرداودي ، جناب آقاي دكتر وحید فالحتی ، سركار خانم دكتر زهرا شا

 دكتریزدان قندي ،سركارخانم شبنم صمصامی

 غائبين جلسه :

كهبازي ، سر كار خانم دكتر الهام جناب آقاي دكترسید مجتبی هاشمی ، سركارخانم دكترمنیژه 



 د171980/1400 شماره داخلی

 1400/  09/  ٢9 تاریخ ایجاد مدرک

 پ/93٢9/1400/5/٢ شماره ثبت صادره

 ٢9/9/1400 تاریخ ثبت صادره

  پیوست

 

 

 فراهانی،جناب آقاي مسعود بهرامی ، سركار خانم دكترمریم زمانیان ، جناب آقاي دكتر حمیدرضا جمیلیان 

  

  فایل امضاي اساتید به پیوست ارسال میگردد .ضمناَ

 

 

 

                    

 

  
 


