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 محترم تحقیقات وفناوري دانشگاه  معاونت به : 

 محترم پژوهشی دانشكده پزشكی معاونت

 موضوع:  

 جلسه شوراي پژوهشی هشتادوهفنمین

 به نام ایزد دانا

با شركت  14/10/1400هشتاد وهفتمین جلسه شوراي پژوهشی مركز آموزشی درمانی امیركبیر در تاریخ 

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

بررسی كیفیت زندگی در والدین شیرخواران مبتال به كولیك "پایان نامه خانم محدثه یوسفی با عنوان  – 1

با راهنمایی آقاي دكتر هاشمی وداوري آقاي دكتر ارجمند شبستري مطرح وبدون اختصاص هزینه  "نوزادي

 :ملزم به اعمال تغییرات ذیل گردید 

 عنوان بصورت زیر تغییر یابد :         -

 "بررسی ارتباط بین كیفیت زندگی و كولیك نوزادي در والدین داراي شیرخوار مبتال به كولیك "

 داف اصالح شود .اه         -

 معیارهاي خروج اصالح شود .         -

 ماهه انجام شود . 1-3مطالعه در شیرخواران          -

 ت آگاهانه بیمار محورباشد .رضایفرم          -

بررسی عملكرد كلیه دركودكان دریافت كننده داروهاي ضد "پایان نامه خانم ماجده حبیبی با عنوان  – 2

با راهنمایی آقاي دكتر شریعتمداري و داوري خانم دكتر دره بررسی وبدون "بط با آن صرع و عوامل مرت

 دد :اختصاص هزینه مقررشد تغییرات زیر اعمال گر

 معیارهاي ورود تصحیح گردد .         -

 جدول متغیرها اصالح شود .         -
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 مجدد با مشاور آماري مشورت شود .         -

 رضایت آگاهانه بیمار محور باشد .         -

 فرم جمع آوري اطالعات كامل گردد .         -

 تفضیل توضیح داده شود . درقسمت ابزارها نام پرسشنامه و جزئیات آن به         -

( در GFRمقایسه عملكرد كلیه بر اساس فیلتراسیون گلومرولی )"پایان نامه آقاي محمد عزیزي با عنوان  – 3

با راهنمایی خانم دكتر سجادي و داوري آقاي "چار وزن كم ،اضافه وزن یا چاقی با كودكان نرمال كودكان د

 ریال موظف به انجام تغییرات زیر گردید : 000/000/1دكتر قندي مطرح و ضمن تصویب مبلغ 

 نوشته شود . GFRفرمول محاسبه          -

 تعداد نمونه در هر گروه مشخص گردد .         -

بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی با درد عملكردي شكم در "پایان نامه خانم محدثه خانی با عنوان  – 4

دي و آقاي دكتر ارجمند شبستري و داوري خانم ید خانم دكتر سجابا راهنمایی اسات"كودكان و نوجوانان 

 دكتر كهبازي مطرح وبدون اختصاص هزینه ملزم به اعمال تغییرات زیر گردید :

 درقسمت فرضیات ، مقایسه ها بصورت سوالی نباشد .         -

 در قسمت ابزار مورد استفاده در مورد پرسشنامه توضیح داده شود .         -

 اصالحات آماري انجام شود .         -

 پیشنهاد میگردد تعداد نمونه افزایش یابد .         -

بررسی فراوانی اختالالت یادگیري در كودكان ونوجوانان مبتال به "پایان نامه آقاي پویا داوودیان با عنوان  – 5

كتر عالقمند ایگان فرد وداوري خانم دبا راهنمایی آقاي دكتر ش"اختالالت ادراري روزانه ) مثانه بیش فعال ( 

 د : بررسی وبدون اختصاص هزینه موظف به انجام تغییرات زیر گردی

 عنوان به صورت زیر تغییر یابد :         -

 "بررسی ارتباط اختالالت یادگیري در كودكان ونوجوانان با اختالل ادراري روزانه "        
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 سال باشد . 7حداقل سن          -

كودكان با اختالل عقب ماندگی ذهنی ، اوتیسم ، فاز حاد مانیا ، افسردگی و تشنج از مطالعه خارج          -

 شوند .

 در هدف كلی فراوانی به ارتباط تغییر یابد.         -

ساله مبتال به صرع مراجعه  8-12بررسی كیفیت زندگی در كودكان "پایان نامه آقاي پارسا بیات با عنوان  – 6

 آقاي دكتر شریعتمداري وآقاي دكتر قنديبا راهنمایی اساتید  "بیمارستان امیركبیر شهر اراکنده به كن

 وداوري آقاي دكتر هاشمی مطرح و بدون تخصیص هزینه مقرر شد تغییرات زیر اعمال شود :

 عنوان بصورت زیر تغییر یابد:         -

صرع با كودكان سالم مراجعه كننده به                بتال بهساله م 8-12مقایسه كیفیت زندگی در كودكان  "     

 "بیمارستان امیركبیر شهر اراک

 اهداف بر اساس عنوان تغییر یابد .         -

 پرسشنامه كیفیت زندگی ضمیمه شود .         -

 پرسشنامه والد و كودک هر دو ضمیمه شود .         -

 ئیات بیشتري شرح داده شود .ه با جزدر قسمت ابزارها ، پرسشنام         -

تعیین تاثیر پروبیوتیك ها بر روي اسهال حاد در كودكان "پایان نامه آقاي محمد رضا شكوري با عنوان  – 7

با راهنمایی آقاي دكتر هاشمی جهت تایید نهایی مجددا مطرح وپس از "بستري دربیمارستان امیركبیر اراک 

 جام تغییرات زیر گردید :م به انریال ملز 000/725/10تصویب مبلغ 

 به جاي نام ژنریك داروي پروبیوتیك از لفظ پلی میكروبیال استفاده شود .         -

 رضایت آگاهانه بیمار محور باشد .         -

 در جدول متغیرها تعداد روزهاي بستري بعنوان متغیر آورده شود .         -

 فرم جمع آوري اطالعات اصالح شود .         -

بررسی ارزش تشخیصی شاخص هاي پالكتی به عنوان یك عامل "پایان نامه خانم غزاله پیرو باعنوان  – 8
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آقاي دكتر ارجمند شبستري و آقاي  با راهنمایی اساتید"  PICUپیشگویی كننده فوت در كودكان بستري در 

ریال ملزم به اعمال تغییرات  000/000/1سی وضمن تصویب مبلغ دكتر قندي وداوري آقاي دكتر پوروالی برر

 ذیل گردید :

 روش كار كامل شود .         -

 نحوه اندازه گیري متغیرها و روش آن شرح داده شود .         -

 ه اصالح شود .نحوه محاسبه حجم نمون         -

 در ابزار مورد استفاده ، چك لیست شرح داده شود .         -

بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی و عفونت مجاري "پایان نامه خانم ساجده مصطفوي با عنوان  – 9

با راهنمایی اساتید خانم دكتر سجادي وخانم دكتر كهبازي و راهنمایی آقاي "ادراري در كودكان ونوجوانان 

 دكتر آهنگرداودي مطرح وبدون اختصاص هزینه تصویب شد .

د كننده آسیب حاد كلیه در نوزادان بررسی عوامل خطر ایجا"نم زهرا نصیري با عنوان پایان نامه خا – 10

با راهنمایی خانم دكتر آخوندزاده وآقاي دكتر عالی نژاد وداوري خانم دكتر قلیایی بررسی "  NICUبستري در 

 ریال مقرر شد تغییرات زیر اعمال شود : 000/000/1وباتصویب مبلغ 

ز جنینی وسایر علل نارسایی كلیوي در نند آسفیكسی ، بیماریهاي متابولیك ، هیدرونفرومواردي ما         -

نوزادان بعنوان عوامل مخدوش كننده از مطالعه حذف شده ویا فقط موارد پره مچور و مصرف داروهاي 

 نفروتوكسیك بررسی گردد .

ساله در  5- 9در كودكان   BMIو  IQ بررسی ارتباط بین سطح"پایان نامه خانم فائقه رحمانی با عنوان  – 11

با راهنمایی اساتید آقاي دكتر هاشمی و خانم دكتر شاهمرادي و داوري آقاي "امیركبیر شهر اراک بیمارستان 

 دكتر شریعتمداري مطرح وبدون اختصاص هزینه ملزم به اعمال تغییرات زیر گردید :

 شود . پرسشنامه ضمیمه گردد و جزئیات آن شرح داده         -

 اهداف و فرضیات اصالح شود .         -

بررسی ارتباط بین دریافت منابع اصلی پروتئین در رژیم "پایان نامه خانم مریم محمودي با عنوان  – 12
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با راهنمایی اساتید آقاي دكتر هاشمی وخانم دكتر "غذایی با ارتواستاتیك پروتئینوري در كودكان و نوجوانان 

 لزم به انجام تغییرات زیر گردید :ي خانم دكتر سجادي بررسی وبدون اختصاص هزینه معزیزي سلیمان وداور

 حتماَ در گروه كنترل پرتئینوري ارتواستاتیك با آزمایشات دقیق رد شود .         -

 در روش كار زمان نمونه گیري ادرار گروه كنترل مشخص شود .         -

 ور باشد .فرم رضایت آگاهانه بیمار مح         -

 خالصه شود . اهداف وفرضیات جمع بندي و         -

تعیین رابطه میان عادات تغذیه اي با صرع در كودكان "پایان نامه آقاي محمدرضا مهدوي پور با عنوان  – 13

با راهنمایی اساتید آقاي دكتر شریعتمداري و خانم دكتر عزیزي سلیمان و داوري خانم دكتر موبدي مطرح "

 : اختصاص هزینه موظف به اعمال تغییرات ذیل گردیدوبدون 

در قسمت ابزارهاي مورد استفاده ، پرسشنامه با كمك رفرنس اصلی آن شرح داده شود ) تعداد          -

 سواالت ،گزینه ها ، نمره دهی و........( .

 فرم جمع آوري اطالعات كامل شود .         -

 محور باشد . فرم رضایت آگاهانه مخاطب         -

ایگزینی خانم ملیحه بوالحسنی به جاي خانم فاطمه درخواست آقاي دكتر وحید فالحتی مبنی بر ج – 14

بررسی تاثیر نعناع بر تهوع ،استفراغ و بی اشتهایی كودكان مبتال به  "محسنی در طرح پژوهشی با عنوان

 ح ومورد موافقت قرار گرفت .مطر"سرطان خون تحت شیمی درمانی ، یك مطالعه كارآزمایی بالینی 

 

 

 حاضرین جلسه :

ترسید مجتبی هاشمی ،جناب آقاي دكتر علی ارجمند شبستري ، سركار خانم دكتر فاطمه دره جناب آقاي دك

، جناب آقاي دكترمحمدآهنگرداودي ، سركار خانم دكتر زهرا شامرادي ، جناب آقاي دكتریزدان قندي ،جناب 
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 نم شبنم صمصامیآقاي مسعود بهرامی ،سركارخا

 غائبين جلسه :

،جناب آقاي دكترپارسا یوسفی چایجان ،  سركارخانم دكترمنیژه كهبازي ،  جناب آقاي دكتراحسان رحیمی 

جناب آقاي دكتر وحید فالحتی ، جناب آقاي دكتر مهران شایگان فرد ، سركار خانم دكترمریم زمانیان ، 

 جناب آقاي دكتر حمیدرضا جمیلیان 

  

 ایل امضاي اساتید به پیوست ارسال میگرددضمناَ ف

 

                    

 

  
 


