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 محترم تحقیقات و فناوري دانشگاه  معاونت به : 

 

 محترم پژوهشی دانشكده پزشكی معاونت

 جلسه شوراي پژوهشی هشتادوهشتمینموضوع:  

 به نام ایزد یكتا

با شركت  18/11/1400هشتادوهشتمین جلسه شوراي پژوهشی مركز آموزشی درمانی امیر كبیر در تاریخ 

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

با "برعود عفونت ادراري در كودكان  cبررسی تاثیر ویتامین "پایان نامه خانم میترا شهرجردي با عنوان  - 1

نمایی اساتید خانم دكتر كهبازي وآقاي دكتر ارجمند شبستري و داوري آقاي دكتر هاشمی مطرح شد و راه

 ل مقرر شد اصالحات زیر انجام گیرد:میلیون ریا ۲ضمن تصویب مبلغ 

با توجه به اینكه عوامل عود عفونت ادراري میتواند مخدوش كننده باشد ،ضمن اینكه این عوامل در          -

آوري اطالعات ثبت شود ،مثل سابقه یبوست وختنه در پسرها در تصادفی سازي نیز كامل  فرم جمع

 توضیح داده شود

 ح شودفرضیه سوم اصال         -

 روش تصادفی سازي با جزئیات ذكر گردد           -

 متغیر ها تغییر كند          -

 اشته باشدندCدر معیارهاي ورود سابقه مصرف مكمل و ویتامین          -

باراهنمایی "برعالئم عفونت ادراري  ۳تعیین میزان تاثیر امگا "پایان نامه آقاي ارشیا طغرا با عنوان  - 2

آقاي دكتر ارجمند شبستري و داوري آقاي دكتر فالحتی بررسی و با تصویب  خانم دكتر كهبازي واساتید 

 ت زیر گردید :مبلغ چهار میلیون و دویست هزار ریال ملزم به اعمال تغییرا

 عنوان بصورت زیرتغییر كند :         -

 "برعالئم عفونت ادراري 3بررسی تاثیر امگا  "            
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 نحوه تصادفی سازي بیان شود .         -

 باشد )امگا پالس نباشد (. ۳نوع دارو فقط امگا          -

 فرضیه ها اصالح شود .         -

 .افه شود معیارهاي خروج اض         -

 روش كار كامل تر شود .         -

 جدول متغیرها اصالح شود.         -

 هزینه ها اصالح گردد.         -

 اصالحات انجام شده به تایید دكتر ارجمند برسد         -

 بابررسی ارتباط تابش امواج الكترومغناطیس پر فركانس "پایان نامه خانم زینب معصومی پویا با عنوان  - 3

ایجاد انسداد محل اتصال حالب به لگنچه در كودكانی كه مادرانشان در دوران بارداري تحت تابش این امواج 

با راهنمایی اساتیدخانم دكتر سلیمانی و خانم دكتر مكتبی و داوري آقاي دكتر آهنگرداوودي "اند قرار گرفته

  میلیون ریال مقرر شد تغییرات زیر اعمال شود : ۷با تصویب مبلغ بررسی و 

 توانند پرسشنامه را به طور كامل پر كنند وارد مطالعه نشوند .رادي كه نمیاف         -

 . والی نباشدفرضیه ها س         -

 در فرمول حجم نمونه اعداد ذكر شود.         -

بررسی ارتباط تاثیر امواج الكترومغناطیس پرفركانس بر ایجاد "پایان نامه خانم صهبا بابایی با عنوان  - 4

با  "اند رفالكس ادراري در كودكانی كه مادرانشان در دوران بارداري تحت تابش این امواج قرار گرفته

ي دكتر شریعتمداري بررسی و ضمن خانم دكتر سلیمانی و خانم دكتر مكتبی و داوري آقایی اساتید راهنما

 میلیون ریال ملزم به انجام تغییرات زیر گردید: 7تصویب مبلغ 

 توانند پرسشنامه را به طور كامل پر كنند وارد مطالعه نشوند .رادي كه نمیاف         -

 شد .فرضیه ها سوالی نبا         -
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 در فرمول حجم نمونه اعداد ذكر شود.         -

مقایسه هوش هیجانی در كودكان مبتال به اختالل ادرار كردن "ن نامه آقاي سجاد علمداري با عنوان پایا - 5

با راهنمایی اساتید خانم دكتر شاه مرادي و خانم دكتر امیدي و  "به دفعات كم در طول روز با كودكان سالم

 تغییرات زیر اعمال گردد : دكتر رجبی مطرح شد و ضمن تصویب مبلغ یك میلیون ریال مقرر شدداوري خانم 

 عنوان انگلیسی تصحیح گردد .         -

 فرضیات اصالح گردد.         -

 متغیر مستقل و وابسته جابجا شود .          -

 نحوه محاسبه نمره ، در بعد كلی و زیر ابعاد نوشته شود.         -

 رفرنسها اصالح شود.         -

سال با شب  ۱۸تا  ۶بررسی ارتباط ضریب هوشی در كودكان "پایان نامه آقاي سینا آتشی تحت عنوان  - 6

با راهنمایی اساتید خانم دكتر شاهمرادي و خانم دكتر امیدي و داوري آقاي دكتر  "ادراري اولیه تك عالمتی

 شد اصالحات زیر انجام گیرد:قاسمی بررسی و بدون اختصاص هزینه مقرر 

 به صورت سوالی نباشد. ۳فرضیه           -

 روش تجزیه و تحلیل اصالح شود .          -

 جدول متغیرها اصالح شود.         -

بررسی ارتباط بین میگرن و تب و تشنج در كودكان  "پایان نامه آقاي سید امیر سادات موسوي با عنوان - 7

با راهنمایی اساتید آقاي دكتر شریعتمداري و  "شهر اراکسال مراجعه كننده به بیمارستان امیركبیر  ۱۸تا  ۵

 آقاي دكتر ارجمند شبستري و داوري خانم دكتر كهبازي بررسی و بدون اختصاص هزینه تصویب گردید.

بررسی علل مرگ و میر و برخی عوامل مرتبط با آن در "از محراب بیگی با عنوان پایان نامه خانم فرن - 8

با راهنمایی  "۱۴۰۰تا  ۱۳۹۸گرم در دانشگاه علوم پزشكی اراک در سالهاي  ۱۵۰۰ز نوزادان با وزن كمتر ا

 اساتید آقاي دكتر صادقی و خانم دكتر آخوندزاده و داوري آقاي دكتر ارجمند شبستري بررسی و بدون

 اختصاص هزینه مقرر شد تغییرات زیر اعمال شود :
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 در اهداف علل اجتماعی توضیح داده شود .         -

 فرمت پروپوزال جدید شود .         -

 معیارهاي ورود و خروج اصالح گردد.         -

 هزینه ها اصالح گردد.         -

و آلبومینوري در كودكان دچار اضافه وزن و چاقی بررسی میكر"پایان نامه خانم نگین احمدوند با عنوان  - 9

اهر احمدي بررسی و ضمن تصویب مبلغ یك میلیون با راهنمایی آقاي دكتر هاشمی و داوري آقاي دكتر ط"

 ریال مقرر شد در معیارهاي خروج افراد دیابتی ذكر گردد .

فالكس معده به مري در كودكان بررسی فراوانی بیماري ر"پایان نامه خانم محدثه گودرزي با عنوان  - 10

شمی و خانم دكتر دانشور و داوري با راهنمایی اساتید آقاي دكتر ها"مبتال به فرسایش و پوسیدگی دندانی 

 خانم دكتر سجادي مطرح و بدون اختصاص هزینه موظف شد تغییرات زیر اعمال گردد :                                              

 م نمونه و فرمول آن تغییر كند و بر اساس یك گروه باشد .حج         -

 پرسشنامه ریفالكس ضمیمه گردد .         -

ساله كم وزن و  ۱۲تا  ۸مقایسه كیفیت زندگی در كودكان "پایان نامه آقاي محمد امین مزارعی با عنوان  - 11

دكتر قندي و داوري آقاي دكتر یوسفی با راهنمایی اساتید آقاي دكتر هاشمی و آقاي "كودكان با وزن نرمال 

 مقرر گشت تغییرات زیر اعمال گردد:ریال ۱۰۰۰۰۰۰مورد بررسی قرار گرفت و با اختصاص هزینه به مبلغ 

 اطالعات روش اجراي طرح كامل گردد .         -

 روش نمونه گیري مشخص گردد .         -

مقایسه اختالالت خواب در كودكان با و بدون صرع "پایان نامه آقاي محمد محمدي حسنكلو با عنوان  - 12

با راهنمایی اساتید آقاي دكتر طاهر احمدي و آقاي دكتر شریعتمداري و داوري خانم دكتر موبدي مطرح شد "

 و بدون اختصاص هزینه مقرر شد فرم جمع آوري اطالعات كامل تر گردد

ر خون كودكان مبتال به اوتیت مدیا با كودكان مقایسه فشا"پایان نامه خانم حدیث زینعلی با عنوان  - 13

 پس از انجام اصالحات الزم مجدداً بررسی و مورد تایید قرار گرفت .6330و كد رهگیري "م سال
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 2بررسی تغییرات فشارخون وعوارض آن در نوزادان باالي "درخواست خانم پریسا صفیعی با عنوان  – 14

مبنی بر  6479با كد رهگیري" ارستانهاي طالقانی و امیركبیرهفته بستري در بخش هاي مراقبت ویژه بیم

هفته و همچنین جمع آوري نمونه از پرونده هاي موجود در  44هفته به  34افزایش سن جامعه هدف از 

 .با توجه به ناكافی بودن تعداد نمونه هاي موجود ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت بایگانی هر دو بیمارستان 

 

 سه :حاضرین جل

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

جناب آقاي دكتر ارجمند شبستري ، سركار خانم دكتر فاطمه دره ، ،جناب آقاي دكترمحمدآهنگرداودي ، 

ار خانم دكتر مرجان وحید فالحتی، جناب آقاي دكتریزدان قندي ، سركار خانم دكتر زهرا شامرادي ، سرك

 فقیه ، سركار خانم دكتر هما سلیمانی ،سركارخانم شبنم صمصامی

 غائبين جلسه :

رمنیژه كهبازي ، سر جناب آقاي دكتراحسان رحیمی  ، جناب آقاي دكتر مهران شایگان فرد ، سركارخانم دكت

 حمیدرضا جمیلیان  كار خانم دكتر الهام فراهانی، ، جناب آقاي مسعود بهرامی ، جناب آقاي دكتر

  

 ضمناَ فایل امضاي اساتید به پیوست ارسال میگردد .

 

 

 

                    

 

  
 


