
 پرٍپَزال برگسار گردید، ٍ هصَبات ذیل در هَرد ّر کدام بِ تصَیب رسید. عٌَاى ٍ 6ررسی ٍ داٍری جلسِ بِ هٌظَر

 

 

جلسِ بِ هٌظَر بررسی ٍ داٍری دٍ عٌَاى ٍ پٌج پرٍپَزال برگسار گردید، ٍ هصَبات ذیل در هَرد ّر کدام بِ تصَیب 

 رسید.

در  زًاى باردار هراجعِ کٌٌدُ بِ  دیپرٍس دیهبتٌی بر هدل پرس یبررسی رفتارّای پیشگیری کٌٌدُ از کن خًَ عٌَاى 

 ۵۹۳۱در شْرستاى  تربت حیدریِ  یدرهاً یهراکس بْداشت

 تا هذًظش قشاس دادى اصالحات ریل پشٍپَصال ًَؿتِ ٍ قؼوت ّای اصالح ؿذُ ّایالیت ؿَد. هصَبِ

 اصالحات

 هشاکض دسهاًی  تِ صَست ؿْشی یا سٍػتایی اصالح گشدد. عٌَاى

 هؼالِ اؿکاالت ًگاسؿی هَخَد هی تاؿذ. لغفا تاصًگشی صَست گیشد.تیاى دس  بیاى هسالِ

 دس اًتْای تیاى هؼالِ، چشایی اػتفادُ اص ایي هذل تشای تشسػی ّذف ؿوا رکش گشدد.

 ًَع هغالعِ دس قؼوت ّای هختلف  هـخص گشدد. هرٍر هتَى

. هیثاؿذ یا ػِ هاِّ اٍل,دٍم ٍ ػَم ّفت01ِ-01دسهشٍس اٍل تعییي ؿَد کِ اًذاصُ گیشی غلظت ّوَگلَتیي خَى دس  

 ًتایح تشاػاع ّش ػِ هاِّ تِ تفکیک رکش گشدد. ّوچٌیي

اّداف ٍ 
 فرضیات

 اضافِ ؿَد. "تعییي پیـگَیی ًحَُ عولکشد صًاى تاسداس دس صهیٌِ کن خًَی تش اػاع ػاصُ ّای هذل "دس اّذاف

 هعیاس ّای ٍسٍد ٍ خشٍج رکش گشدد.
 اصالح گشدد.فشضیات هتٌاػة تااّذاف 

 حدن ًوًَِ  ٍ فشهَل آى هـخص گشدد. رٍش کار

 سٍؽ ًوًَِ گیشی تَضیح دادُ ؿَد.

دس هَسد اتضاس گشداٍسی دادُ ّا تِ عَس هفصل دس پشٍپَصال تَضیح دادُ ؿَد. )تعذاد ػَاالت، ًحَُ اهتیاص دّی، سٍایی، پایایی 

)...ٍ 

 ًٍکَس تاؿذ هاًٌذ ًوًَِ صیش:توام سفشًغ ّا اًگلیؼی ٍ هغاتق تا فشهت  رفرًس
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بررسی عَاهل هرتبط با استفادُ از هَاد شَیٌدُ در هصارف خاًگی بر اساس هدل پرسید در زًاى هراجعِ کٌٌدُ بِ  عٌَاى 

 ۳۱هراکس بْداشتی درهاًی شْرستاى تربت جام در سال 

                                 95/10/30:    تاریخ          12-10: جلسِ برگساری ساعت

 بسوِ تعالی

حیدریِ تربت پسشکی علَم داًشگاُ داًشجَیی تحقیقات کویتِ جلسِ صَرت  

 
 

        2شوارُ جلسِ:       

 



 دادى اصالحات ریل پشٍپَصال ًَؿتِ ٍ قؼوت ّای اصالح ؿذُ ّایالیت ؿَد.تا هذًظش قشاس  هصَبِ

 اصالحات

 ------------- عٌَاى

 اؿکاالت ًگاسؿی دس کل هتي ٍخَد داسد. تاصًگشی صَست گیشد.  بیاى هسالِ

هذل  ٍاضحتش  استثاط عٌَاى تاهذل اػتفادُ ؿذُ اػت؟ دس اًتْای تیاى هؼالِ  ایيچشا تشای تشسػی اػتفادُ اص هَاد ؿَیٌذُ اص 

 هـخص ؿَد.

  رکش ًـذُ اػت. دس صَست ٍخَد رکش گشدد.ًتایح هشٍسّا تا آهاس ٍ اسقام تیاى گشدد.هشٍس هتَى دس هَسد هذل  هرٍر هتَى

 هشٍس اخش استثاعی تا عٌَاى ًذاؿتِ، حزف گشدد. 

اّداف ٍ 

 فرضیات

 فشضیات هتٌاػة تااّذاف  ًَؿتِ ؿَد.

 کاس ًاقص هیثاؿذ.سٍؽ  رٍش کار

 حدن ًوًَِ هـخص گشدد.

 تعییي ًویـَد، اص افعال آیٌذُ اػتفادُ گشدد. ایایی، پتصَیةقثل اص 

 دسصَست تاػَاد تَدى، پشػؾ ًاهِ سا خَد فشد تکویل کٌذ. ٍ دس صَست تی ػَاد تَدى تِ صَست هصاحثِ تکویل گشدد.

 صًاى هتاّل اضافِ گشدد.ٍ هعیاس ٍسٍد تاصًَیؼی ؿَد

 اضافِ گشدد.، شطی داسًذآلس خشٍج اؿتثاُ ًَؿتِ ؿذُ اػت. دسهعیاس خشٍج افشادی کِ هعیا

 توام سفشًغ ّا اًگلیؼی ٍ هغاتق تا فشهت ًٍکَس تاؿذ هاًٌذ ًوًَِ صیش: رفرًس
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 ۵۹۳۱ سال در ِیدریح ربتت شْرستاى یزًداً  افراد در Bتیپاتّ رٍسیٍ بِ یآلَدگ َعیش عٌَاى 

 تا هذًظش قشاس دادى اصالحات ریل پشٍپَصال تاصًَیؼی، قؼوت ّای اصالح ؿذُ ّایالیت ٍ هدذدا اسػال گشدد. هصَبِ

 اصالحات

 0131ؿْشػتاى تشتت حیذسیِ دس ػال دس افشاد صًذاًی Bعٌَاى تِ صَست تشسػی هیضاى )فشاٍاًی( آلَدگی تِ ٍیشٍع ّپاتیت  عٌَاى

 ًَؿتِ ؿَد. 

 کلوِ کاّؾ یاتذ.  111خالصِ عشح تِ  چکیدُ طرح

 اؿکاالت ًگاسؿی دس کل هتي ٍخَد داسد. تاصًگشی صَست گیشد.   بیاى هسالِ

 کِ ّذف هغالعِ ؿواػت چِ اّویتی داسد؟ Bدس اًتْای تیاى هؼالِ هـخص ؿَد تعییي ؿیَع ّپاتیت 

 اًتْای تیاى هؼالِ فقظ صًاى رکش ؿذُ اػت. هیضاى ؿیَع دس هشداى ٍ صًاى رکش گشدد. خاهعِ ّذف دس



 اؿکاالت ًگاسؿی دس کل هتي ٍخَد داسد. تاصًگشی صَست گیشد.   هرٍر هتَى

اّداف ٍ 

 فرضیات

 دس اّذاف سفتاسّای پشخغش چگًَِ ػٌدیذُ هی ؿَد؟ تِ تفکیک سفتاس یا ًوشُ کلی اص یک اتضاس؟ 

 ّذف ّـتن تاصًَیؼی گشدد ٍ دس فشضیات اضافِ ؿَد. 

 اضافِ ؿَد. "دس صًاى چقذس اػت HBVفشاٍاًی  "دس فشضیات ػَال

 علت اًتخاب ایي تعذاد حدن ًوًَِ ّوشاُ تا فشهَل رکش گشدد.  رٍش کار

 تصَیة عشح دس کویتِ تحقیقات داًـدَیی ٍ ًِ ؿَسای پظٍّـی داًـگاُ لحاػ ؿَد.

 اص صًذاًیاى لحاػ ؿَد. تثیک اخز سضایت ًاهِ

 هعیاسّای ٍسٍد ٍ خشٍج ًیاص تِ اصالح اػاػی داسد.

 حزف گشدد. ELISAدس خذٍل هتغیش ّا، هتغیش 

 خذٍل هتغیش ّا ًاقص ًَؿتِ ؿذُ اػت، تکویل گشدد)هتغیشّایی هثل خٌغ، اًَاع سفتاسّای پشخغش ٍ ... اضافِ گشدد(.

 سٍؽ تدضیِ تحلیل دادُ ّا ًاقص هی تاؿذ.

 توام سفشًغ ّا اًگلیؼی ٍ هغاتق تا فشهت ًٍکَس تاؿذ هاًٌذ ًوًَِ صیش: رفرًس
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بر اساس هدل  یدریِشْرستاى تربت ح یرستاًیدر دختراى دب یجاتٍسبس یَُعَاهل هرتبط با هصرف ه یبررس عٌَاى 

 ۵۹۳۱سال یدپرٍسید درپرس

 اصالحات ریل پشٍپَصال تاصًَیؼی، قؼوت ّای اصالح ؿذُ ّایالیت ٍ هدذدا اسػال گشدد.تا هذًظش قشاس دادى  هصَبِ

 اصالحات

 --------------- عٌَاى

 کلوِ کاّؾ یاتذ. 111خالصِ عشح تِ  چکیدُ طرح

 هذل تَضیح دادُ ؿَد. بیاى هسالِ

 .گشدد تاصًَیؼی هیثاؿذ. خوالت هثْنتعضی 

 تَضیح دادُ ؿَد.ِ هذل ٍ هَضَع دس اًتْای تیاى هؼال استثاط تیي

 تشسػی هتَى دسهَسد هَضَع تا هحَسیت هذل ًَؿتِ ًـذُ اػت، اضافِ گشدد.. هرٍر هتَى

 تا تفصیل ٍ دسػت ًَؿتِ ؿَد.، هشٍس هتَى هشتثظ 1دسکل فقظ 

 .گشدد ٍ اسقام تیاى آهاس یافتِ ّای ّش هغالعِ  تا

 تَضیحات هختصش ًَؿتِ ؿَد. سی دادُ ّاآٍاتضاس گشدهَسد  ّش هغالعِ، دس دس

 اص لحاػ ًگاسؿی تشسػی ؿَد.کل هشٍس 

اّداف ٍ 
 فرضیات

 ّن خَاًی داؿتِ تاؿذ. عشح  خالصِاّذاف تا هتي اّذاف 

تعییي ًوشُ ایي اتعاد چِ اّویتی داسد؟ تایذ استثاط ایي اتعاد تا ًوشُ عولکشد دس  اصالح گشدد. ،هیثاؿذ تَصیفیاّذاف صشفا 



 اّذاف تعییي گشدد.

 .اصالح گشدد اّذاف تافشضیات هتٌاػة 

تَضیح دادُ ؿَد)تعذاد ػَاالت، ًحَُ اهتیاص دّی، سٍایی،  ٍ حتی تیـتش دٍ پاساگشاف کاهلدسهَسد پشػؾ ًاهِ دسحذ  رٍش کار

 پایایی ٍ...(.

دس صَستی کِ دس هغالعات دیگش تعییي سٍایی ٍ پایایی آى اًدام  اػتاًذاسد ًـذُ، حتیپشػؾ ًاهِ ّای پظٍّـگش ػاختِ ٍ 

 ؿذُ تاؿذ ًیاص تِ تعییي هدذد دس ّش هغالعِ داسد.

 تیاى ؿَد.ًحَُ اًتخاب دقیق هذاسع هٌتخة، 

 هعیاس ٍسٍد ٍ خشٍج تفکیک ؿَد ٍ اصالح گشدد.

 هتغییش خٌغ حزف گشدد)خاهعِ ّذف دختشاى دتیشػتاًی هیثاؿٌذ.(دس خذٍل هتغیشّا، 
 اصالح گشدًذ. ل.هتغیش ّای صهیٌِ ای ّؼتٌذ ًِ هؼتق ت،هتغیش ّای ؿغل ٍ تحصیال

 گشدد. ؟ اصالحهٌظَس اص هتغیش عولکشد چیؼت

 گشدد.ًفش رکش ؿذُ اػت اصالح  011داًؾ  آهَص اها دس قؼوت تدضیِ ٍ تحلیل  131تعذاد ًوًَِ دس هتي 

 توام سفشًغ ّا اًگلیؼی ٍ هغاتق تا فشهت ًٍکَس تاؿذ هاًٌذ ًوًَِ صیش: رفرًس
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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 ۳9لدر سا یدریٍِ عَاهل هرتبط با آى در شْرستاى تربت حتازُ هتَلد شدُ ٍزى ٌّگام تَلد ًَزاداى  یبررس عٌَاى 

 تاصًَیؼی، قؼوت ّای اصالح ؿذُ ّایالیت ٍ هدذدا اسػال گشدد.تا هذًظش قشاس دادى اصالحات ریل پشٍپَصال  هصَبِ

 اصالحات

 عٌَاى اًگلیؼی اصالح ؿَد. عٌَاى

 تغییش یاتذ. 0131دس صَست اهکاى تِ  ػال اًدام تحقیق 

 تاؿذ. دس چکیذُ عشح ًیاصی تِ رکش سفشًغ ًوی چکیدُ طرح

 تیاى هؼالِ خالصِ عشح تاصًَیؼی گشدد.

 اؿکاالت ًگاسؿی هی تاؿذ. لغفا تاصًگشی صَست گیشد.داسای تیاى هؼالِ  بیاى هسالِ

 .تیاى گشددِ الدس اٍایل تیاى هؼ ،ٍصى اص ًظش ًَصادتقؼین تٌذی  اصالح گشدد. غقی ًویثاؿذ.ٌلِ هاسٍال تیاى هؼ

 رکش ؿَد.هاس خذیذتش آ، تشای ؿیَع کن ٍصًی دس ایشاى

ى آى هیپشداصیذ دس حالیکِ یک ػَم تیاى هؼالِ ؿوا دس هَسد آتٌْا یکی اص عَاهلی اػت کِ تِ تشسػی  ذًیتَدُ تؿاخص 

 یحاتی رکش گشدد.ضهَسد ػایش عَاهل ّن تِ عَس هختصش تَ دسهیثاؿذ. 

تعریف ٍاشُ 
 ّای کلیدی

 ّا رکش گشدد. طُتشاػاع ؿاخص اػتاًذاسد دس تعشیف ٍا ٍ هاکشٍصٍمعثیعی  ،تقؼین تٌذی ًَصاد تِ ػِ دػتِ ی کن ٍصى

ى تِ تعشیف عولی ٍ ًظشی عَاهل هشتثظ تا ٍصى آ تِ خای ًگش ًویثاؿذ.ٌذُ طُ کَْست آیدس تعشیف ٍاصُ ّا ًیاصی تِ رکش ٍا

 .هثل ؿاخص تَدُ تذًی؛ تپشداصیذ



 اػن ًَیؼٌذگاى دس هشٍس هتَى ًَؿتِ ًـَد. هرٍر هتَى

 قذین ًَؿتِ ؿَد. اص خذیذ تِ ٍ یاتِ خذیذ  قذیناص  یاهشٍس هتَى 

 .گشدداص لحاػ اؿکاالت ًگاسؿی تشسػی 

 د.گشدهاس ٍ اسقام تیاى آیافتِ ّای هشٍس تا 

 خولِ دس هَسد سٍؽ کاس تَضیح دادُ ؿَد. دٍدس حذٍد ّش هغالعِ تَضیح هختصشی دس 

اّداف ٍ 

 فرضیات

هشتَط تِ ًقایص تذٍ تَلذ هی ًاٌّداسی  چِ ًَع ًاٌّداسی هیثاؿذ؟ .هٌظَس. اتْام داسدرکش کلوِ ًاٌّداسی دس هَسد هادس 

 تاؿذ.

ٍ...  سعصٍدصایواى تاسداسی، ػاتقِ  اتتذای سسیضی د، عَاسض هاهایی هثل خَى ثاط عَاهلی ّوچَى ؿاخص تَدُ تذًیاست

ذاف تؼیاس هختصش هیثاؿذ. تِ گشدد.تاٍصى ٌّگام تَلذ ًیض تْتش اػت تشسػی   عَس کلی ّا

 اصالح گشدد.فشضیات تش اػاع ّذف 

 تغییش یاتذ."هیاًگیي ٍصى ٌّگام تَلذ ًَصاداى چقذس هیثاؿذ؟"ػَال تِ ایي صَست

 رکش گشدد.، دس حاهلگی کِ  دس اّذاف تیاى ؿذَُ هحاػثِ چگًَگی ٍصى گیشی هادس ًح

ٍصى ٌّگام  پیـگَیی" اضافِ ؿَددس اّذاف، ایي ّذف ، تا تَخِ تِ اػتفادُ اص سگشػیَى کِ دس سٍؽ کاس رکش ؿذُ اػت

 یا اّذاف هـاتِ هٌاػة."هتغیش ّای دهَگشافیک ٍ تاسداسیتَلذ ًَصاداى تشاػاع 

 دس هعیاس ّای ٍسٍد، ًَصاداى ًاٌّداس ٍ پشُ تشم حزف ؿًَذ.

اسی هتغیش ّای ٍضعیت اختواعی اقتصادی، تحصیالت، خَى سیضی دس عی تاسدٍ  ًاٌّداسی حزف گشدد. هتغیش ّا،خذٍل دس 
 ٍ ...اضافِ گشدد.

 توام سفشًغ ّا اًگلیؼی ٍ هغاتق تا فشهت ًٍکَس تاؿذ هاًٌذ ًوًَِ صیش: رفرًس
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. 

 
********** 

 

ارتباط بیي سَاد سالهت ٍ رفتار خَد هراقبتی از پای دیابتی براساس هدل فرایٌد هَازی تَسعِ یافتِ  عٌَاى 

 2در بیواراى دیابتی ًَع 

 الحات ریل پشٍپَصال تاصًَیؼی، قؼوت ّای اصالح ؿذُ ّایالیت ٍ هدذدا اسػال گشدد.تا هذًظش قشاس دادى اص هصَبِ

 اصالحات

 ---------------------- عٌَاى

 خظ اٍل تیاى هؼالِ هٌظَس اتتال تِ چِ هیثاؿذ؟ چکیدُ طرح

 دس هَسد اتعاد هذل تَضیحات تیـتشی اضافِ گشدد. بیاى هسالِ

 هشتَط تِ  استثاط ػَاد ػالهت تا سفتاس خَد هشاقثتی اضافِ گشدد. ّاییافتِ دسهشٍس اٍل  هرٍر هتَى

 دسهشٍس دٍم ، چگًَگی تفؼیش ًوشات رکشگشدد.

 رکش گشدد pدس هشٍس ػَم ٍ چْاسم هقذاس 



اّداف ٍ 
 فرضیات

 دس  اتتذای ّذف کلی، کلوِ تعییي اضافِ گشدد.

 

 دس هعیاس ّای خشٍج، دیاتت تاسداسی اضافِ گشدد. رٍش کار

 دس خذٍل هتغیش ّا ػاتقِ کاس پشػٌل حزف گشدد.

 ------------------------ رفرًس

 
********** 

شْرستاى تربت حیدریِ در  MSدر افراد هبتال بِ  HTLV-1بررسی شیَع سرهی اًتی بادی علیِ ٍیرٍٍس  عٌَاى 

 ۵۹۳۱سال 

 ّای اصالح ؿذُ ّایالیت ٍ هدذدا اسػال گشدد.تا هذًظش قشاس دادى اصالحات ریل پشٍپَصال تاصًَیؼی، قؼوت  هصَبِ

 اصالحات

 ----------------- عٌَاى

 عشح کاّؾ یاتذ. 111خالصِ عشح تؼیاس هفصل اػت. تِ  چکیدُ طرح

 ----------------- بیاى هسالِ

  گشدد.اضافِ  ًـذُ اػت، رکش دس تشخی اص هغالعات، یافتِ ّا تا  آهاس ٍ اسقام  هرٍر هتَى

ٍ  اّداف

 فرضیات

 تِ خایی کلوِ تشسػی اص تعییي اػتفادُ گشدد.

 تِ خای تصَیة دس  ؿَسای پظٍّؾ، کویتِ تحقیقات رکش گشدد. رٍش کار

 سٍؽ ًوًَِ گیشی تِ ػشؿواسی تغییش یاتذ.

 حزف گشدد.  ELISAدس خذٍل هتغیش ّا 

 ذ.ًتکویل گشد تاؿٌذ. هیهتغیش ّا ًاقص 

 گشدد.سٍؽ تدضیِ ٍ تحلیل دادُ ّا اصالح 

 توام سفشًغ ّا تِ صَست اًگلیؼی ٍ تش عثق فشهت ًٍکَس تاؿذ تاصًَیؼی گشدد.  - رفرًس
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. 

 
********** 

:            کاراى هحترم حاضر در جلسِّو  

خاًن ّا:صدیقِ عباسپَر، هرین تاتاری، الْام آزهَدُ         آقایاى:رحین سلیواًی، علیرضا جعفری                    


