
                                             

 

 

 

تعالی هبسم  

زر هحل سالي هعاًٍت آهَزضی زاًطگاُ با تالٍت آیاتی از کالم ا... هجیس آغاز  02/4/6996 سِ ضٌبِرٍز  9ساعت  6996جلسِ ضَرای پژٍّطی زاًطگاُ زر سال  ضطویي

 هَضَعات شیلهِ جلسِ گرزیس. زر ایي جلسِ هسیر پژٍّطی زاًطگاُ ضوي عرض ذَش آهسگَیی بِ اعضای ضَرای پژٍّص بِ بیاى اّساف برگساری جلسِ فَق پرزاذت. زر ازا

 هَرز بحث لرار گرفت ٍ تصویوات الزم اتراش گرزیس. 

 هحَرّای جلسِ:

 تصوین گیری زر ذصَظ:

 ٍ تصَیب عٌَاى طرح ّای تحمیماتی بررسی -6

 ًْایی طرح ّای تحمیماتی ٍ تصَیب  بررسی -0

 :جلسِ هصَبات

هزٍر ًظام بزرسی رابطِ بیي سطح سزهی هس ٍ بیواری هالتیپل اسکلزٍسیس: یک   "تحت عٌَاى  تحمیفاتیطرح  .6

ٍ همرر ضس طرح بعس از اًجام اصالحات تَسط هجری هحترم، لرار گرفت.  ٍ تصَیب عٌَاى هَرز بحث ٍ بررسی " هٌذ ٍ هتاآًالیش

 جْت تاییسیِ اذاللی بِ کویتِ اذالق ارسال گرزز. 

 ّای بیواری بِ هبتال بیواراى اس ضذُ جذا پیلَری ّلیکَباکتز هقاٍهت الگَی تعییي  "تحت عٌَاى  تحمیفاتیطرح  .0

هَرز بحث ٍ  " 6931 درسال حیذریِ تزبت دی ًْن گَارضی ّای بیواری درهاًگاُ بِ کٌٌذُ هزاجعِ گَارضی

ٍ همرر ضس طرح بعس از اًجام اصالحات تَسط هجری هحترم، جْت تاییسیِ اذاللی بِ کویتِ لرار گرفت.  ٍ تصَیب عٌَاى بررسی

 اذالق ارسال گرزز. 

هَرز  " دادُ کاٍی بز هبتٌی رٍضْای اس استفادُ با پستاى سزطاى بیواری پیص بیٌی  "تحت عٌَاى  تحمیفاتیطرح  .9

ٍ همرر ضس طرح بعس از اًجام اصالحات تَسط هجری هحترم، جْت تاییسیِ اذاللی بِ لرار گرفت.  ٍ تصَیب عٌَاى بحث ٍ بررسی

 کویتِ اذالق ارسال گرزز. 

 ضادکاهی ٍ رٍاًی سالهت آٍری، تاب بز گزا هثبت رٍاًطٌاسی هذاخلِ بخطی اثز "تحت عٌَاى  تحمیماتیطرح  .4

 هَرز بحث ٍ بررسی ٍ تصَیب ًْایی لرار گرفت.  "حیذریِ تزبت پشضکی علَم داًطگاُ داًطجَیاى

 

هقایسِ کارایی کزبي فعال خام ٍ اصالح ضذُ با اکسیذ آّي در حذف رًگ ّای  "طرح تحمیماتی تحت عٌَاى  .5

 هَرز بحث ٍ بررسی ٍ تصَیب ًْایی لرار گرفت.  " اس هحلَل ّای آبیآًیًَی ٍ کاتیًَی 

 

بزرسی داًص ٍ ًگزش داًطجَیاى داًطگاُ علَم پشضکی تزبت حیذریِ ًسبت بِ  "طرح تحمیماتی تحت عٌَاى  .6

 هَرز بحث ٍ بررسی ٍ تصَیب ًْایی لرار گرفت.  " آهَسش الکتزًٍیکی



                                             

 

 

 

 

 

 

 
 

 تغییزات رًٍذ چپ، بطي ای ضزبِ حجن رٍی بز ٍریذی استزپتَکیٌاس اثز هقایسِ "تحت عٌَاى  تحمیماتیطرح  .7

هَرز بحث ٍ  "قذاهی اًفارکتَس با بیواراى در آًژیَگزافی در هیَکارد اًفارکتَس در تزٍهبَلیش هعیار ٍ ًَاری

 لرار گرفت.  ٍ تصَیب ًْایی بررسی

 

 بزضَاّذ هبتٌی عولکزد ٍ بالیٌی اثزبخطی پزسطٌاهِ ایزاًی ًسخِ پایایی ٍ رٍایی "طرح تحمیماتی تحت عٌَاى  .8

  هَرز بحث ٍ بررسی ٍ تصَیب ًْایی لرار گرفت "

 سایر هصَبات جلسِ :

  ، بیاى ضرٍرت هحصَل از ایي تارید بِ بعس هجریاى طرح ّای تحمیماتی ابتسا طرح ذَز را زر لالب فرم تصَیب عٌَاى) ضاهل عٌَاى

( بِ ساهاًِ هسیریت طرح ّای تحمیماتی ارسال ًوَزُ ٍ پس از تصَیب آى زر زهاى ٍ هست اًجام طرح، حسٍز ّسیٌِ بِ ریال ، 

 زازُ هی ضَز. اطالعضَرای پژٍّص، بِ هجری طرح جْت تکویل پرٍپَزال 

  حات تَسط هجریاى هحترم رٍز ٍ هست زهاى اًجام اصال 7هست زهاى زاٍری طرح ّای تحمیماتی تَسط زاٍراى هحترم حساکثر

 رٍز تعییي گرزیس. 62حساکثر 

 

 اعضای جلسِ:

 آلای زکتر زاٍزی                                                                          

 ذاًن حسیٌی                                                                                     

        آزهَزُذاًن     

       ذاًن برجستِ    

 آلای زکتر لاسوی    

                                                                    علی پَریَسف   

     

 (66/4/96هصَبات جلسِ پٌجن ) هَرخ سایر 

  ریال)زٍ هیلیَى تَهاى( چاپ یک 02222222تعْسات هجریاى طرح ّای تحمیماتی زر لبال زریافت ّسیٌِ طرح با هبلغ کوتر از

 هی باضس. SCOPUSهمالِ زر هجالت ًوایِ ضسُ زر 

 هحاسبِ هی  پژٍّطی هعتبر -ّسیٌِ حك التالیف چاپ هماالت زر هجلِ زاًطگاُ علَم پسضکی تربت حیسریِ ّن تراز با هماالت علوی

 گرزز.



                                             

 

 


