
عىًان ي یک پريپًزال ترگسار گردید، ي مصًتات ذیل در مًرد َر کدام تٍ تصًیة  6دايری جلسٍ تٍ مىظًر تررسی ي 

 رسید.

 

 

عىًان ي یک پريپًزال ترگسار گردید، ي مصًتات ذیل در مًرد َر کدام تٍ تصًیة  6جلسٍ تٍ مىظًر تررسی ي دايری 

 رسید.

در راتطٍ تا حًادث  ٍیدریترتت ح یداوطگاٌ علًم پسضک انیرفتار داوطجً یکىىدٌ َا هییتع عىًان 

 یتراساس مدل اعتقاد تُداضت یمطالعُا:  ادٌیعاتر پ هیسروطتٍ عىًان  یکیتراف

 ثب هذًظش قشاس دادى اصالحبت ریل پشٍپَصال ًَضتِ ٍ قسوت ّبی اصالح ضذُ ّبیالیت ضَد. مصًتٍ

 اصالحات

 هجذدا اصالح گشدد. ػٌَاى اًگلیسی هطکل ًگبسضی داسد. عىًان

 ػٌَاى، اّذاف ٍ فشضیبت اصالح ٍ ثب ّن ّوبٌّگ ثبضذ.

 اضکبالت ًگبسضی دس کل هتي ٍجَد داسد. ثبصًگشی صَست گیشد.   تیان مسالٍ
دس پشٍپَصال فقظ ثِ هضایبی هذل اػتقبد ثْذاضتی اضبسُ ضذُ است. چشایی استفبدُ اص ایي هذل دس تجییي 

 د حَادث تشافیکی ثِ عَس هلوَس تش ًَضتِ ضَد. سفتبسّبی داًطجَیبى دس هَس

 دس صَست اهکبى یک آهبس اص ٍضؼیت سَاًح تشافیکی دس تشثت گضاسش ضَد.

 سبل هغبلؼِ دس توبم هغبلؼبت ًَضتِ ضَد. مرير متًن

اَداف ي 
 فرضیات

 دس اّذاف چشا فقظ ثشای ثؼذ اٍل ًَضتیذ ثش حست هتغیشّبی دهَگشافیک

 اّذاف اصالح گشدد.فشضیبت هتٌبست ثب 

حتی پشسطٌبهِ ّبی ٌّجبسیبثی ضذُ دس هغبلؼبت هتؼذد ًیبص ثِ تبییذ هجذد پبیبیی داسد. اص آًجبیی کِ  - ريش کار

پشسطٌبهِ ضوب فقظ دس یک هغبلؼِ استفبدُ ضذُ ٍ ٌّجبسیبثی ًطذُ است ضوب ّن سٍایی آى سا ثِ سٍش سٍایی 

 سسی ثفشهبییذ.صَسی ٍ هحتَی ٍ ّن پبیبیی آى سا هجذدا ثش

دسهَسد قسوت هؼیبس خشٍج: اضتجبُ اسبسی داسد. اٍل ایٌکِ ایي ثخص جضء فشهت اصلی ثشگِ ػٌَاى ًوی  -

ثبضذ. ثؼالٍُ کذام ضشایظ؟ دس ثبال ضشایغی سا رکش ًکشدیذ. ثؼالٍُ هگش کبس ضوب کبس هذاخلِ ای ثَدُ کِ ًَضتیذ 

 کسبًی کِ دس جلسبت ضشکت ًکشدُ اًذ. 

 طٌبهِ داسای سِ قسوت هی ثبضذ اهب فقظ دس هَسد دٍ قسوت اص آى صحجت کشدُ ایذ.ًَضتیذ پشس -

 دس پشٍپَصال ثِ عَس ٍاضح ػلت تؼییي ایي حجن ًوًَِ ًَضتِ ضَد.  -

 توبم هٌبثغ ثِ صَست اًگلیسی ٍ ثش اسبس فشهت ًٍکَس ثبضذ. هغبثق ًوًَِ صیش: رفروس
1- Halpten SD, Ubel PA, Caplan AL, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. 

Regulation of interstitialexcitatory amino acid concentrations after cortical 

contusion injury. Brain Res 2002; 935 (2): 40-6. 
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 تسمٍ تعالی

حیدریٍ ترتت پسضکی علًم داوطگاٌ داوطجًیی تحقیقات کمیتٍ جلسٍ صًرت  

  
 1    :ضمارٌ جلسٍ   

 



 
********* 

در  ترتت حیدریٍم پسضکی معىًی داوطجًیان داوطگاٌ علً سالمترياوی ي  سالمتتیه  تررسی راتطٍ عىًان 

 5931سال

 ثب هذًظش قشاس دادى اصالحبت ریل پشٍپَصال ًَضتِ ٍ قسوت ّبی اصالح ضذُ ّبیالیت ضَد. مصًتٍ

 اصالحات

 دس هغبلؼبت ّوجستگی ًیبصی ثِ آٍسدى قیذ هکبى ٍ صهبى ًوی ثبضذ.  - عىًان

 ػٌَاى اًگلیسی هطکل ًگبسضی داسد. هجذدا اصالح گشدد. -

 اضکبالت ًگبسضی دس کل هتي ٍجَد داسد. ثبصًگشی صَست گیشد.  - مسالٍتیان 

 ثؼضی قسوت ّب جوالت ًب هفَْم است. لغفب یکجبس ثلٌذ ثخَاًیذ ٍ جوالت ًبهفَْم سا تصحیح کٌیذ. -

 توبم هتي ثِ صَست پیَستِ ًجبضذ، ثِ صَست پبساگشافی تقسین ثٌذی ضَد. -

 -------------------- مرير متًن

اَداف ي 

 فرضیات

ّست. ػٌَاى ٍ  "تؼییي پیطگَیی کٌٌذگی سالهت سٍاى ثب سالهت هؼٌَی"دس اًتْبی ثیبى هسبلِ گفتیذ ّذف -

 اّذاف ایي هَضَع سا ًوی سسبًذ ٍ فقظ سٌجص استجبط رکش ضذُ است. لغفب یکسبى سبصی صَست گیشد.

 دس ًگبسش اّذاف ثِ جبی کلوِ ثشسسی اص تؼییي استفبدُ گشدد.  -

 ّذف کبسثشدی ثبصًَیسی ضَد.  -

 ثشای ّش ّذف اختصبصی یب ثبیذ سَال ًَضت یب فشضیِ. ًَضتي ّش دٍ غلظ هی ثبضذ. -

 فشضیبت سَم ٍ چْبسم غلظ هی ثبضذ.  -

هؼیبسّبی ٍسٍد ٍ خشٍج ثِ تفضیل ًَضتِ ضَد.  )هؼیبسّبی خشٍج هؼیبسّبیی ّستٌذ کِ هوکي است دس عَل  - ريش کار

 ص ثب آى هَاجِ ضَیذ. ًِ ّوبى هؼیبسّبی ٍسٍد کِ ثشقشاس ًیست.(هغبلؼِ دس پژٍّ

 سٍش اجشای عشح سا ثِ عَس کبهل تَضیح دّیذ. -

 توبم هٌبثغ ثِ صَست اًگلیسی ٍ ثش اسبس فشهت ًٍکَس ثبضذ. - رفروس

1- Halpten SD, Ubel PA, Caplan AL, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. 

Regulation of interstitialexcitatory amino acid concentrations after cortical contusion 

injury. Brain Res 2002; 935 (2): 40-6. 
********* 

کىىدٌ از   یریطگیپ یدر رفتارَا دیپريس دیتر اساس مدل پرس یکىىدٌ  یىیت صیپ یالگًَا ٍیارا عىًان 

 ٍیدریضُرستان ترتت ح یتة مالت در دامداران ريستاَا یماریت

 ثب هذًظش قشاس دادى اصالحبت ریل پشٍپَصال ًَضتِ ٍ قسوت ّبی اصالح ضذُ ّبیالیت ضَد. مصًتٍ



 اصالحات

 ػٌَاى اًگلیسی دٍثبسُ ًَضتِ ضَد. - عىًان

 ػٌَاى ثْتش است ثِ صَست صیش تغییش یبثذ:

سٍستبّبی ضْشستبى تشثت حیذسیِ ثش اسبس هذل پیص گَیی سفتبسّبی پیطگیشاًِ اص تت هبلت دس داهذاساى  "-

 یب ػٌبٍیي هطبثِ هٌبسجتش. "پشٍسیذ-پشسیذ

 --------------------------- تیان مسالٍ

 --------------------------- مرير متًن

اَداف ي 
 فرضیات

 ّذف کلی ایشاد اسبسی داسد. ّذف ثبیذ قبثل سٌجص ثبضذ.  -

دس ػٌَاى ٍ ثیبى هسبلِ ّذف سا پیطگَیی رکش کشدیذ. دس حبلیکِ اّذاف اختصبصی صشفب تَصیفی هی ثبضذ)  -

 فقظ تؼییي ًوشُ آگبّی، ...(. اّذاف اصالح گشدد. 

 ًَع هغبلؼِ هقغؼی اص ًَع تحلیلی هیجبضذ - ريش کار
 داهذاس ثَدى جضٍ هؼیبسّبی ٍسٍد ثبضذ. -

 د.سٍش کبس ثغَس کلی اصالح ضَ -

ایشادات اسبسی دس سفشًسْب ٍجَد داسد. دس پشٍپَصال توبم سفشًس ّب ثِ اًگلیسی ٍ ثش اسبس فشهت ًٍکَس ثبضذ.  - رفروس

 هغبثق ًوًَِ صیش:
1- Halpten SD, Ubel PA, Caplan AL, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. 

Regulation of interstitialexcitatory amino acid concentrations after cortical 

contusion injury. Brain Res 2002; 935 (2): 40-6 
 

********** 

َای تحت پًضص ياحدَای رعًامل مرتثط تا مصرف ريغه تر اساس مدل پرسید در تیه خاوًاتررسی  عىًان 

 5931-5931یدریٍحدرماوی ضُر ترتت -تُداضتی

 دادى اصالحبت ریل پشٍپَصال ًَضتِ ٍ قسوت ّبی اصالح ضذُ ّبیالیت ضَد.ثب هذًظش قشاس  مصًتٍ

 اصالحات

 هٌظَس اص سٍغي چِ ًَع سٍغٌی هی ثبضذ. سٍغي حیَاًی، صٌؼتی، گیبّی - عىًان

 ؟؟؟؟4931سبل اًجبم هغبلؼِ اصالح گشدد.  -

 ػٌَاى اًگلیسی دٍثبسُ اصالح گشدد. -

 اضکبالت ًگبسضی ٍ جوالت هجْن هی ثبضذ. لغفب ثبصًگشی صَست گیشد.ثیبى هسبلِ پش اص  - تیان مسالٍ

ثیبى هسبلِ فبقذ ًظن هٌغقی هی ثبضذ. اثتذا دس هَسد ثیوبسی قلجی ٍ ضیَع آى صحجت ضذُ، سپس دس هَسد  -

 هضشات سٍغي. هجذدا دس هَسد ثیوبسی قلجی تکشاس هکشسات صَست گشفتِ ٍ سپس ضیَع سا رکش ًوَدُ ایذ. 

یچ هقذهِ ای ٍاسد هجحج هذل ضذُ ایذ. دلیل استفبدُ اص هذل سا اٍل ثبیذ رکش کٌیذ کِ چشا اص هذل ثذٍى ّ -

 ثشای ایي هغبلؼِ استفبدُ هی کٌیذ ٍ سپس دس هَسد هذل هغبلجی سا ػٌَاى کٌیذ.

؟؟؟ ثٌظشتَى لفظ دسستی دس یک هتي ػلوی است ثشای ّش چیض ثبیذ هٌغقی دلیل آٍسدُ "هحجَثتشیي هذل" -

 د.ضَ



هشٍسی ثش هغبلؼبت  ضوب ّیچ تطبثِ ثب ػٌَاًتبى ًذاسد ثبیذ اص هغبلؼبتی استفبدُ کٌیذ کِ هطبثِ کبس ضوب اًجبم  - مرير متًن

 دادُ اًذ ٍ هغبلؼبتی کِ ثش اسبس هذل دس ایي صهیٌِ اًجبم ضذُ اًذ ّن ثبیذ اضبفِ گشدد.

اَداف ي 
 فرضیات

 دس ًگبسش اّذاف ثِ جبی کلوِ ثشسسی اص تؼییي استفبدُ گشدد.  -

ثشای اّذاف اختصبصی فقظ هیبًگیي ًوشُ اثؼبد سٍ ًَضتیذ ایي یؼٌی فقظ هغبلؼِ تَصیفی. دس حبلی کِ ّذف  -

 اصلی ضوب ثشاسبس ػٌَاى تؼییي استجبط سبصُ ّبی هذل ثب سفتبس هصشف سٍغي هی ثبضذ کِ رکش ًطذُ است.

 تصبصی ٍ فشضیبت ثبصًَیسی گشدد.اّذاف اخ

 ثب ٍجَد ایٌکِ ثیبى هسبلِ سا خیلی عَالًی ًَضتِ ایذ اهب سٍش کبس ثسیبس ًبقص هی ثبضذ.  - ريش کار

 ضیَُ اًجبم تحقیق سٍ ًَضتِ ایذ تَصیفی. یؼٌی چی؟؟؟ ضیَُ اًجبم تحقیق یؼٌی سٍش کبس سا تَضیح دّیذ.  -

 تؼییي سٍایی ٍ پبیبیی آى هطخص گشدد.  پشسطٌبهِ ثِ عَس کبهل تَضیح ٍ ًحَُ -
 دس هؼیبسّبی ٍسٍد چِ  ضشٍستی داسد صًبى هتبّل کِ هیخَاٌّذ صًذگی کٌٌذ سا جذا کشدُ ایذ؟ -

 دس پشٍپَصال توبم سفشًس ّب ثِ اًگلیسی ٍ ثش اسبس فشهت ًٍکَس ثبضذ. هغبثق ًوًَِ صیش: - رفروس
1- Halpten SD, Ubel PA, Caplan AL, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. 

Regulation of interstitialexcitatory amino acid concentrations after cortical 

contusion injury. Brain Res 2002; 935 (2): 40-6 
 

********** 

مدل اعتقادتُداضتی در تیه  تررسی رفتارَای پیطگیری کىىدٌ از تیماری َای قلثی يعريقی مثتىی تر عىًان 

 5931معلمان زن ضاغل در مدارس ضُر ترتت حیدریٍ درسال

 ثب هذًظش قشاس دادى اصالحبت ریل پشٍپَصال ًَضتِ ٍ قسوت ّبی اصالح ضذُ ّبیالیت ضَد. مصًتٍ

 اصالحات

 ػٌَاى اًگلیسی دٍثبسُ اصالح گشدد.  - عىًان

 ثْتش است ػٌَاى ثِ صَست ریل تغییش یبثذ:  -

هذل اػتقبد ثْذاضتی دس ثیي  ثش اسبسسفتبسّبی پیطگیشی کٌٌذُ اص ثیوبسی ّبی قلجی ٍػشٍقی پیطگَیی  "-

 "...هؼلوبى صى ضبغل دس 

 ثیبى هسبلِ اضکبالت ًگبسضی ٍ جوالت هجْن هَجَد هی ثبضذ. لغفب ثبصًگشی صَست گیشد.دس  - تیان مسالٍ

 هسبلِ رکش کذُ ایذ ثیطتش تَضیح ثذّیذ.دس ساثغِ ثب پیطگیشی حبًَیِ کِ دس ثیبى  -
هگش کبس ضوب  "ایي پژٍّص ثب ّذف اسصیبثی تبحیش ثشًبهِ آهَصضی هجتٌی ثش الگَی ...."دس اًتْبی ثیبى هسبلِ گفتیذ -

 هذاخلِ ای هی ثبضذ؟؟؟!!!!

 سبل هغبلؼِ دس توبم هغبلؼبت ًَضتِ ضَد. - مرير متًن

ٍ یب  "افشاد ضشکت کٌٌذُ"دس هشٍس هتَى هی تَاًیذ اص  "ًوًَِ ّب"ثجبی  جوغ ثستي کلوِ ًوًَِ دسست ًوی ثبضذ. -

 استفبدُ کٌیذ.  "ٍاحذّبی پژٍّص"

 ًیبصی ثِ آٍسدى اسن افشاد دس هشٍس هتَى ًوی ثبضذ رکش فبهیل کفبیت هی کٌذ -



اَداف ي 
 فرضیات

ّذف کلی ضوب تؼییي سفتبسّبی پیطگیشی کٌٌذُ ثشاسبس هذل اػتقبد ثْذاضتی است. ًَع هغبلؼِ ّن تحلیلی رکش  -

 ضذُ است اهب اّذاف اختصبصی صشفب تَصیفی است. ثٌظشتَى تؼییي فقظ ًوشات اثؼبد ایي هذل کبسایی داسد. 
یذُ ضَد یب ثب استفبدُ اص ایي اثؼبد سفتبس فشد ثْتش است دس اّذاف اختصبصی استجبط اثؼبد ثب سفتبسّبی افشاد سٌج -

 پیطگَیی ضَد.

 ثؼذ اص اصالح اّذاف اختصبصی فشضیبت ثش ّوبى هجٌب اصالح گشدد. -

ضیَُ اًجبم تحقیق ًبقص هی ثبضذ. پشسطٌبهِ ثِ عَس کبهل تَضیح ٍ ًحَُ تؼییي سٍایی ٍ پبیبیی آى هطخص  - ريش کار

 گشدد.  

 شٍستی داسد صًبى هتبّل کِ هیخَاٌّذ صًذگی کٌٌذ سٍ جذا کشدیذ؟دس هؼیبسّبی ٍسٍد چِ  ض -

 دس پشٍپَصال توبم هٌبثغ ثِ صَست اًگلیسی ٍ ثش اسبس فشهت ًٍکَس هبًٌذ ًوًَِ ریل ًَضتِ ضَد.   - رفروس
1- Halpten SD, Ubel PA, Caplan AL, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. 
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 ارتثاط تًاوایی آیىدٌ پژيَی تا کیفیت تجارب یادگیری داوطجًیان عىًان 

 اصالح ضذُ ّبیالیت ضَد. ثب هذًظش قشاس دادى اصالحبت ریل پشٍپَصال ًَضتِ ٍ قسوت ّبی مصًتٍ

 اصالحات

 ---------------------- عىًان

 تؼذادی هطکل ًگبسضی دس هتي ٍجَد داسد اصالح صَست گیشد. - تیان مسالٍ

تشتیت سفشًس ّب دس ثیبى هسئلِ اصالح گشدد. سفشًس ّب ثبیذ ثِ تشتیت اص ضوبسُ یک ضشٍع ٍ  -

 ضشٍع ثِ ًَضتي کٌیذ اضتجبُ هیجبضذ.اداهِ پیذا کٌٌذ. ایٌکِ اص سفشًس چْبسم 

 دس پشٍپَصال ثشسسی هتَى هفصل تش ًَضتِ ضَد.  - مرير متًن

دس هَسد سٍش کبس ٍ اثضاسگشدآٍسی دادُ ّب تَضیحبت هفصلتش اسائِ ضَد. ٍ یبفتِ ّبی هشٍس هتَى  -

 یبى گشددث pثب اػذاد ٍ اسقبم ٍ رکش هقذاس 

 ضکستِ ضذُ ٍ توبم اثؼبد آى ًَضتِ ضَد. 9ضوبسُ دس پشٍپَصال ّذف  - اَداف ي فرضیات

 دس ًگبسش اّذاف ثِ جبی کلوِ ثشسسی اص تؼییي استفبدُ گشدد.  -

حتی پشسطٌبهِ ّبی ٌّجبسیبثی ضذُ دس هغبلؼبت هتؼذد ًیبص ثِ تبییذ هجذد پبیبیی داسد پبیبیی  - ريش کار

 آى سا هجذدا ثشسسی ٍ سٍش آى سا دس پشٍپَصال قیذ ثفشهبییذ.

 توبم هٌبثغ ثِ صَست اًگلیسی ٍ ثش اسبس فشهت ًٍکَس هبًٌذ ًوًَِ ریل ًَضتِ ضَد.   - رفروس
1- Halpten SD, Ubel PA, Caplan AL, Marion DW, Palmer AM, 

Schiding JK, et al. Regulation of interstitialexcitatory amino acid 

concentrations after cortical contusion injury. Brain Res 2002; 935 (2): 

40-6. 
 

********** 



تررسی میسان رضایتمىدی مردم از ارائٍ ی خدمات طرح تحًل وظام سالمت در حاضیٍ ضُر ترتت  عىًان 

 حیدریٍ

 قسوت ّبی اصالح ضذُ ّبیالیت ضَد.ثب هذًظش قشاس دادى اصالحبت ریل پشٍپَصال ًَضتِ ٍ  مصًتٍ

 اصالحات

 ثب تَجِ ثِ تَصیفی ثَدى ػٌَاى سبل هغبلؼِ دس ػٌَاى رکش گشدد.  - عىًان

ػٌَاى ثٌظش جبلت هی سسذ اهب دس آى اثْبم ٍجَد داسد. اگش قشاس است ضوب ػولکشد هشکض ثْذاضت سا دس حیغِ  -

.... هَسد اسصیبثی قشاس دّیذ، چِ تفبٍتی ثب هشٍس هتَى ضوب ّبی پضضک خبًَادُ، ٍاکسیٌبسیَى، تٌظین خبًَادُ ٍ 

داسد. هٌظَس ایٌکِ اص چِ عشیق هی خَاّیذ صشفب خذهبت عشح تحَل ًظبم سالهت سا ثسٌجیذ ٍ ًِ ػولکشد هشاکض 

 ثْذاضت سٍ. آیب اثضاس یب چک لیست خبصی دس ایي ثبسُ ٍجَد داسد؟؟؟

 ضَد. ػٌَاى اًگلیسی اضتجبُ است، دٍثبسُ ًَضتِ -

سٍال ثیبى هسبلِ خَة ًَضتِ ضذُ است، اهب اضکبالت ًگبسضی هتؼذد دس کل هتي هَجَد است. ثبصًَیسی کلی  - تیان مسالٍ

 اًجبم گشدد. دس ٌّگبم ًگبسش پشٍپَصال اص ایشادات ًگبسضی اجتٌبة گشدد.

اٍلیِ دس هَسد ًَیسٌذگبى هکبى ٍ ّذف یب هشٍس هتَى ًبهشتت ٍ ثذٍى ًظن هٌغقی ًَضتِ ضذُ است)دس پبسگشاف  - مرير متًن

پبساگشاف دٍم دس هَسد سٍش کبس ضبهل پشسطٌبهِ ٍ سٍش گشدآٍسی دادُ ّب ٍ... ٍ دس ًْبیت دس -ػٌَاى هغبلؼِ

 پبساگشاف آخش دس هَسد ًتبیج ثٌَیسیذ(

 جبیگبّی ًذاسد. دس هشٍس اصالح اًجبم گشدد. "آقب"ٍ  "خبًن"دس هتَى ػلوی -

 توبم هغبلؼبت ًَضتِ ضَد. سبل هغبلؼِ دس -

 دس پشٍپضٍال هشٍس ّبی جذیذتش ّن اضبفِ گشدد -
، هٌظَس کذام خذهبت هی ثبضذ. هجْن ًَضتِ "خذهت ثشسسی ضذُ 7"دس هشٍس ضوبسُ سَم ًَضتِ ضذُ اص ثیي  -

 ضذُ است.

اثضاس گشدآٍسی  دس هشٍس چْبسم ًَضتِ ایذ سٍش گشدآٍسی اعالػبت پشسطٌبهِ ثَدُ است. دس حبلی کِ پشسطٌبهِ -

 دادُ ّبست. دس ّویي هشٍس پشسطٌبهِ ٍ هَضَع سَاالت آى ٍاضحتش ًَضتِ ضَد. 

اَداف ي 
 فرضیات

ثْتش است کلوِ هیضاى اص اّذاف حزف ضَد. دس غیش ایٌصَست دس سٍش کبس ٍ تَضیح اثضاس پشٍپَصال، ثِ ٍضَح  -

 تؼییي گشدد. "سضبیتوٌذیهیضاى "ًحَُ اًذاصُ گیشی

کبسثشدی ًَضتِ ایذ ّذف ثشسسی هیضاى هَفقیت ایي عشح ّست دس حبلیکِ ّذف سٌجص سضبیت دس اّذاف  -

 ّست.

هؼیبسّبی ٍسٍد ٍ خشٍج ثِ تفضیل ًَضتِ ضَد.  )هؼیبسّبی خشٍج هؼیبسّبیی ّستٌذ کِ هوکي است دس عَل  - ريش کار

 .(هغبلؼِ دس پژٍّص ثب آى هَاجِ ضَیذ. ًِ ّوبى هؼیبسّبی ٍسٍد کِ ثشقشاس ًیست

 توبم سفشًس ّب ثِ صَست اًگلیسی ٍ ثش عجق فشهت ًٍکَس ثبضذ ثبصًَیسی گشدد.  - رفروس
1- Halpten SD, Ubel PA, Caplan AL, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. 

Regulation of interstitialexcitatory amino acid concentrations after cortical 

contusion injury. Brain Res 2002; 935 (2): 40-6. 
 

********** 

 تررسی ارتثاط ضاخص تًدٌ تدوی تا عملکرد جىسی ي تصًر از تدن زوان تاردار عىًان 



 ّبیالیت ضَد.ثب هذًظش قشاس دادى اصالحبت ریل پشٍپَصال ًَضتِ ٍ قسوت ّبی اصالح ضذُ  مصًتٍ

 اصالحات

 ---------------------------- عىًان

 ---------------------------- تیان مسالٍ

 لغفب هغبلؼبت داخلی هشتجظ  ثب هَضَع اضبفِ گشدد. توبم هغبلؼبت رکش ضذُ خبسجی هی ثبضٌذ. مرير متًن

اَداف ي 
 فرضیات

---------------------------- 

 هغبلؼِ اص ّوجستگی هی ثبضذ، لغفب اصالح گشدد.ًَع  ريش کار

 دس ثخص هحذٍدیتْبی اجشایی توبم افؼبل ثِ صَست آیٌذُ ًگش ًَضتِ ضَد. 

 ثش اسبس فشهت ًٍکَس ٍ اًگلیسی ثبصًگشی گشدد. رفروس
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