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 محترم تحقیقات و فناوري دانشگاه معاونت به : 

 

 محترم پژوهشی دانشكده پزشكی معاونت

 

 جلسه شوراي پژوهشی نودمینموضوع:  

 به نام ایزد دانا

با شركت اكثریت اعضا  19/2/1401جلسه شوراي پژوهشی مركز آموزشی درمانی امیركبیر در تاریخ  نودمین

 د بحث و بررسی قرار گرفت :برگزار گردید و موضوعات ذیل مور

بررسی اثربخشی برولین بر میزان ادم و اكیموز بعد "طرح تحقیقاتی آقاي دكتر بنیامین رحمتی با عنوان -1 

میلیون ریال ملزم به انجام تغییرات زیر  ۵۰مطرح و ضمن تصویب مبلغ  "از رینوپالستی در برابر پالسبو

 گردید:

                                                                           ود .                  اهداف و فرضیات اصالح ش         -

متفاوت است  11و 7، 3، 1در قسمت فرضیات تاثیر بروملین بر میزان ادم بعد از جراحی در روزهاي          -

 مابقی فرضیات به شكل غیر سوالی نوشته شود.

اثربخشی تمپانوپالستی با فاسیاي تمپورالیس و فیبرین مقایسه "صنم عسگري با عنوان پایان نامه خانم  - 2

با راهنمایی اساتیدآقاي دكتر "گلو چسب فیبرین با روش روتین تمپانوپالستی با فاسیاي تمپورالیس و ژلفوم 

د میلیون ریال بنیامین رحمتی و آقاي دكتر علی كوهی وداوري آقاي دكتر زمانی بررسی و با تخصیص مبلغ ص

 تغییرات زیر گردید : ملزم به انجام

 فرمول حجم نمونه اصالح گردد جدول هزینه ها تكمیل گردد .         -

در روش تجزیه و تحلیل اطالعات با توجه به نوع فرضیات از آزمون هاي زوجی ) وابسته (هم نام برده          -

 شود .

 ر باشد .فرم رضایت آگاهانه بیمار محو         -
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بررسی تاثیر داروي اسكوپوالمین تزریقی در درمان بیماران با "دكتر علی صبوري با عنوان پایان نامه آقاي -3

با راهنمایی اساتید خانم دكتر آنیتا عالقمند وآقاي دكتر علیرضا كمالی و داوري "اختالل افسردگی اساسی 

 ل گردید :ه انجام تغییرات ذیال ملزم بمیلیون ری ۱۵آقاي دكتر نوكنی بررسی و با تصویب مبلغ 

 در روش كار پالسبو حذف شود .         -

 حجم نمونه اصالح شود .         -

 روش تصادفی سازي اصالح گردد .         -

 معادل فارسی كلمات انگلیسی در متن آورده شود .         -

 فرم رضایت آگاهانه بیمار محور باشد.         -

بررسی فراوانی اختالل یادگیري در كودكان مبتال به "با عنوان طفی محمدي گوندره مه آقاي مصپایان نا-4

با راهنمایی اساتید خانم دكتر پریسا رجبی و آقاي دكتر جواد جواهري و داوري خانم دكتر  "شب ادراري

 فریده رنجبران بررسی و بدون اختصاص هزینه ملزم به انجام تغییرات زیر گردید :

 تغییر یابد . "مقایسه اختالل یادگیري در كودكان مبتال و غیرمبتال به شب ادراري"عنوان به          -

 معیارهاي ورود و خروج ذكر شود .         -

 اهداف و فرضیات بر اساس عنوان اصالح شود .         -

اد قرار می سوال در كدام ابعراهنماي پرسشنامه با جزئیات بیشتري بیان شود به عنوان مثال كدام          -

 گیرد.

ارتباط بین میزان استرس اضطراب و افسردگی و كیفیت زندگی  "پایان نامه آقاي علی حاج اكبري با عنوان-5

با راهنمایی آقاي "با سبك زندگی ارتقا دهنده سالمت در دانشجویان پزشكی دانشگاه علوم پزشكی اراک 

بررسی و بدون اختصاص هزینه ملزم به انجام دكتر پریسا رجبی دكتر مهران شایگان فرد و داوري خانم 

 تغییرات ذیل گردید :

 عنوان انگلیسی اصالح شود .         -

 رفرنس ها اصالح گردد .         -
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بررسی تاثیر تك دوز كتامین تزریقی در كاهش افكار خودكشی "پایان نامه خانم الهه كاظمی تحت عنوان -6

با راهنمایی اساتید آقاي دكتر حمیدرضا  "نوع یك در فاز افسردگیدر بیماران مبتال به اختالل دوقطبی 

 ۴۵جمیلیان و آقاي دكتر علیرضا كمالی و داوري خانم دكتر فریده رنجبران بررسی و با اختصاص مبلغ 

 و موظف به انجام تغییرات ذیل گردید : میلیون ریال تصویب

 در بیان مسئله نوآوري قید شود .         -

 روش تصادفی سازي و لیست تصادفی سازي كامل شده وذكر شود .         -

 فرمول حجم نمونه اصالح گردد .         -

ال به تشنج مراجعه بررسی هوش هیجانی در كودكان مبت"پایان نامه آقاي دكتر مهدي بلدیه با عنوان -7

با راهنمایی اساتید آقاي دكتر فخرالدین شریعتمداري و آقاي دكتر "راک كننده به بیمارستان امیركبیر ا

میلیون و دویست  ۱۶حمیدرضا جمیلیان و داوري آقاي دكتر حسن طاهر احمدي بررسی و ضمن تصویب مبلغ 

 و پنجاه هزار ریال ملزم به انجام تغییرات ذیل گردید :

 جایگزین شود .در عنوان به جاي كلمه تشنج از كلمه صرع          -

 گردد .مشخص EQامتیاز بندي          -

 روایی و پایایی پرسشنامه مشخص گردد )آیا پرسشنامه استاندارد میباشد ؟(         -

فراوانی "نوان درخواست خانم زهرا حیدري مبنی بر تغییرات اساتید راهنما و مشاور درپایان نامه با ع-8

مطرح و با تغییرات به صورت ذیل "گشت ادرار از مثانه به سمت حالب مشكالت چشمی در كودكان مبتال به بر

 موافقت گردید :

 استاد راهنما آقاي دكتر علی ارجمند شبستري          -

 اساتید مشاور آقاي دكتر مهربد قاسم پور و آقاي دكتر پارسا یوسفی چایجان         -

بررسی اثربخشی "ف از انجام  پروپوزال با عنوان درخواست خانم فاطمه چنگیزي فوالدي مبنی بر انصرا-9

  "استفاده از داروي كلشی سین در طی مدت شش ماه در پیامد بیماران پس از آنژیوپالستی عروق كرونري

 مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .
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-بررسی ابتال به كووید"صراف از انجام پایان نامه با عنوان درخواست خانم كوثر عیوضی نسب مبنی بر ان-10

مطرح و مورد  "در كودكان یك ماه تا سه سال با تب بدون نشانه بستري در بیمارستان امیركبیر شهر اراک ۱۹

 موافقت قرار گرفت .

 حاضرین جلسه :

قاي دكتر علی ارجمند یجان ، سركار خانم دكتر فاطمه دره ، جناب آجناب آقاي دكتر پارسا یوسفی چا

سركار خانم دكتر زهرا   شبستري ، جناب آقاي دكتر وحید فالحتی ، جناب آقاي دكتر مهران شایگان فرد ،

 شاهمرادي ، سركار خانم دكترمرجان فقیه ، سركار خانم دكتر ملیحه یاوري ، سركار خانم شبنم صمصامی

 سه :غائبین جل

ي دكتر اكبر زمانی ، جناب آقاي دكتر محمد آهنگر داودي ، سركار جناب آقاي دكتر یزدان قندي ، جناب آقا

 خانم دكتر منیژه كهبازي ، جناب آقاي دكتر سید مجتبی هاشمی ، جناب آقاي دكتر حمیدرضا جمیلیان

 

 ضمناَ فایل امضاي اساتید به پیوست ارسال میگردد .

 

                    

 

  
 


