
عٌَاى ٍ یک پشٍپَصال بشگضاس گشدیذ، ٍ هصَبات ریل دس هَسد ّش کذام بِ تصَیب  6جلسِ بِ هٌظَس بشسسی ٍ داٍسی 

  سسیذ.

 

 

 

تشبت  یداًطگاُ علَم پضضک اىیداًطجَ یا ِیتغز یبش سفتاسّا ذیبش هذل پشس یآهَصش هبتٌ شیتاث یبشسس عٌَاى 

 36-5931دس سال  ِیذسیح

 ّایالیت ضَد.با هذًظش قشاس دادى اصالحات ریل پشٍپَصال ًَضتِ ٍ قسوت ّای اصالح ضذُ  هصَبِ

 اصالحات

 دس هطالؼات هذاخلِ ای، ًیاصی بِ آٍسدى سال ًیست. عٌَاى

 ػٌَاى با اّذاف ّواٌّگ ضَد.

 باهطَست بااستادساٌّوا، هطخص گشددکِ هذل پشسیذهَسداستفادُ قشاسهیگیشد یا پشسیذ پشسیذ؟

ّوچٌیي بشخی جوالت هبْن بَدُ، صَست گیشد.بیاى هسالِ اضکاالت ًگاسضی هَجَد هی باضذ. لطفا باصًگشی دس  بیاى هسالِ

 هجذداباصًَیسی گشدد.

رکش دسآهَصش سفتاسّای تغزیِ ای ایي هذل ٍ چشایی استفادُ اصّذف هطالؼِ، ضشٍست اًجام هطالؼِ دس اًتْای بیاى هسالِ، 

 گشدد.

 یافتِ ّای هشٍس هتَى بِ صَست ًتایج آهاسی ٍباآهاسٍاسقام رکشگشدد. هشٍس هتَى

 دسهشٍسسَم، تفاٍت قبل ٍبؼذدسدٍگشٍُ گضاسش گشدد.

 بشای بشسسی هتَى ّاسفشًس رکشگشدد.

 دسبشسسی هتَى سَم، ًَیسٌذُ اصالح گشدد. ًیاصی بِ آٍسدى اسن ًیست.

اّذاف ٍ 
 فشضیات

 صالح گشدد.اّذاف هتٌاسب بافشضیات ا

 .ّذف اختصاصی بِ خَبی بیاى ًطذُ است

 بیاى ًگشدد.تؼییي تاثیش بِ صَست هستقین 

 هیاًگیي ًوشُ آگاّی قبل ٍبؼذاصهذاخلِ آهَصضی دسگشٍُ ّای آصهَى ٍکٌتشل تؼییي گشدد.

 دسًوًَِ گیشی،بْتشاست گشٍُ ٍسٌَات تحصیلی لحاظ گشدد. سٍش کاس
 تَضیح هفصل بیاى گشدد کِ سٍش آهَصش چیست ٍتؼذادجلسات چِ تؼذاداست. دسهَسدهذاخلِ آهَصش

 ًیست.  regression ٍcorrelationبِ دلیل ایٌکِ ّذف بشسسی استباط ًیست، ًیاصی بِ استفادُ اص 

 ٍپایایی بِ تفصیل دسپشسص ًاهِ آٍسدُ ضَد. سٍاییابضاسجوغ اٍسی اطالػات، 

 توام سفشًس ّا اًگلیسی ٍ هطابق با فشهت ًٍکَس باضذ هاًٌذ ًوًَِ صیش: سفشًس
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. 
 

                                                                  ********** 

                            95/11/26: تاسیخ          14-12: جلسِ بشگضاسی ساعت

 بسوِ تعالی

حیذسیِ تشبت پضضکی علَم داًطگاُ داًطجَیی تحقیقات کویتِ جلسِ صَست  

        3ضواسُ جلسِ:    

 



بشسسی عَاهل هشتبط با سضایت جٌسی بشاساس هذل پشسیذدس صًاى هشاجعِ کٌٌذُ بِ هشاکض بْذاضتی دسهاًی  عٌَاى 

5931-36 ضْشستاى تشبت حیذسیِ دسسال  

 با هذًظش قشاس دادى اصالحات ریل پشٍپَصال ًَضتِ ٍ قسوت ّای اصالح ضذُ ّایالیت ضَد. هصَبِ

 اصالحات

 ------------- عٌَاى

 دس کل هتي ٍجَد داسد. باصًگشی صَست گیشد. اضکاالت ًگاسضی ٍجوالت هبْن  بیاى هسالِ

 جشایی استفادُ اصهذل رکشگشدد.

 دسبیاى هسالِ، حذاقل دٍهَسد هشٍسهتَى هشتبط رکشگشدد.

 دسهَسدبشخی اصػَاهل هشتبط دسبیاى هسالِ تَضیح دادُ ضَد.

 ------------------------------ هشٍس هتَى

اّذاف ٍ 

 فشضیات

 فشضیات هتٌاسب بااّذاف  ًَضتِ ضَد.

 صیشًَضتِ ضًَذ.اّذاف بِ صَست 

 تؼییي هیاًگیي ًوشُ سضایت جٌسی صًاى-

 تؼییي هیاًگیي ًوشُ ًگشش صًاى دسهَسدهسایل جٌسی-

 تؼییي هیاًگیي ًوشُ ػولکشد جٌسی صًاى-
 هستؼذکٌٌذُ، قادسکٌٌذُ، تقَیت کٌٌذُ صًاى دسهَسد ػولکشدجٌسیتؼییي هیاًگیي ًوشُ ػَاهل -

 تؼییي هیاًگیي ًوشُ آگاّی صًاى دسهَسدهسایل جٌسی-

 تؼییي استباط هیاًگیي ًوشُ،آگاّی، ًگشش، ػولکشد، ػَاهل هستؼذکٌٌذُ، قادسکٌٌذُ ٍتقَیت کٌٌذُ با سضایت جٌسی صًاى-

 ضَد. پشسص ًاهِ دٍم بِ تفصیل تَضیح دادُ سٍش کاس

 هؼیاسخشٍج ٍ ٍسٍد کاهال بشسسی ضَد.

 دسهؼیاسٍسٍد، صًاًی کِ اختالل جٌسی داسًذ ٍاسد ًطَد.

 استفادُ گشدد. FSSIبشای ػولکشداص پشسص ًاهِ استاًذاسد 

 ------------- سفشًس

                          

                                                                            ******************* 

5931بشسسی سالهت صًاى هیاًسال تشبت حیذسیِ دسسال عٌَاى   

 با هذًظش قشاس دادى اصالحات ریل پشٍپَصال ًَضتِ ٍ قسوت ّای اصالح ضذُ ّایالیت ضَد. هصَبِ

 اصالحات



 ػٌَاى اًگلیسی اصالح گشدد. عٌَاى

 تغییشپیذاکٌذ. "صًاى...ػوَهی بشسسی سالهت "ػٌَاى بِ صَست 

 هتي ٍجَد داسد. باصًگشی صَست گیشد.  اضکاالت ًگاسضی ٍجوالت هبْن دس کل  بیاى هسالِ

 

 اضکاالت ًگاسضی اصالح گشدًذ. هشٍس هتَى

 هشٍسچْاسم ًاهشبَط است.

 گشدد.یافتِ ّا باآهاسٍاسقام بیاى 

اّذاف ٍ 

 فشضیات

 ّذف کلی صحیح ًوی باضذ.

 بِ جای بشسسی اص تؼییي استفادُ گشدد.

 ّذف کاسبشدی باصًَیسی گشدد.

 دسسَاالت بِ جای تؼییي اص چگًَِ ٍچقذس استفادُ گشدد.

 بِ تفصیل تَضیح دادُ ضَد. پایایی سٍش کاس

 هؼیاسخشٍج ٍ ٍسٍد کاهال بشسسی ضَد.

 خیلی قذیوی هی باضذ، حزف گشدد. سفشًس ضواسُ ضطن سفشًس

توام سفشًس ّا اًگلیسی ٍ هطابق با فشهت ًٍکَس باضذ ضشٍع ضَد. "ٍ"ابتذای جوالت ًبایذ با .سفشًس ّا صحیح ًوی باضٌذ

 هاًٌذ ً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. 

                          

                                                                            ******************* 

کیفیت خذهات بْذاضتی اسایِ ضذُ دس هشاکض بْذاضتی ٍ دسهاًی قبل ٍ بعذ اص اجشای طشح پلی بشسسی هیضاى  عٌَاى 

 ٍاالى دس ضْش تشبت حیذسیِ

 با هذًظش قشاس دادى اصالحات ریل پشٍپَصال ًَضتِ ٍ قسوت ّای اصالح ضذُ ّایالیت ضَد. هصَبِ

 اصالحات

 ------------- عٌَاى

 ------------- بیاى هسالِ



 دسهشٍسسَم، سال اضافِ گشدد. هتَى هشٍس

اّذاف ٍ 

 فشضیات

 دساّذاف کلی بِ جای بشسسی تؼییي آٍسدُ ضَد.

 هٌَساص ّذف ضص چِ هی باضذ؟بْتشاست اّذاف یک ٍضص حزف گشدًذ.

 اّذاف یک ٍ پٌج یکساى ّستٌذ.

 ابْام داسد. اصالح گشدد.اصًظشقابلیت اجشایی بشسسی ضَد. سٍش کاس

 طشح پشسص ًاهِ ّاسا تکویل ًوَدُ اًذ چگًَِ پس اص اجشای طشح قابل دستشسی خَاٌّذبَد؟افشادی کِ قبل اص 

 سفشًس ّای ضص ٍ ّطت چک ضًَذ. سفشًس

                                                            ********** 

کٌٌذُ بِ هشاکض بْذاضتی دسهاًی ضْش گیشی اص سشطاى سشٍیکس دس صًاى هشاجعِ بشسسی عَاهل هشتبط دس پیط عٌَاى 

 تشبت حیذسیِ

 با هذًظش قشاس دادى اصالحات ریل پشٍپَصال ًَضتِ ٍ قسوت ّای اصالح ضذُ ّایالیت ضَد. هصَبِ

 اصالحات

 ------------- عٌَاى

 اضکاالت ًگاسضی اصالح گشدًذ. بیاى هسالِ

 یافتِ ّا با آهاس ٍ اسقام رکشگشدًذ. هشٍس هتَى

پیطگیشی استباط بیي ساصُ ّای تیَسی اًگیضش هحافظت باسفتاسپیطگیشاًِ دس صهیٌِ "بِ ایي صَست ًَضتِ ضَد 2ّذف

 سشطاى سشٍیکساص

اّذاف ٍ 

 فشضیات

 اصالح گشدًذ 2ٍ 1فشضیِ 

 اسویش؟سفتاسپیطگیشاًِ اص سشطاى سشٍیکس چگًَِ اسصیابی هی ضَد؟بااستفادُ اص اًجام یا ػذم اًجام پاپ  سٍش کاس

 سالگی ضشٍع ضَد. 21باضذ؟دسحالیکِ غشبالگشی بایذاص  33چشاهؼیاسٍسٍد باالی 

 ضَد.اسسال پشٍپَصال  پشسص ًاهِ ّوشاُ با 

 سفشًس ّا بشسسی ٍ باصًَیسی ضًَذ. سفشًس

 توام سفشًس ّا اًگلیسی ٍ هطابق با فشهت ًٍکَس باضذ هاًٌذ ً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. 
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                                                                            ********* 

           

 

بشسسی عَاسض پس اص عول جشاحی دس ٍاحذ سیکاٍسی  اتاق عول بیواسستاى آهَصضی دسهاًی ًْن دی تشبت  عٌَاى 

 5931حیذسیِ دس سال 

 پشٍپَصال باصًَیسی، قسوت ّای اصالح ضذُ ّایالیت ٍ هجذدا اسسال گشدد.با هذًظش قشاس دادى اصالحات ریل  هصَبِ

 اصالحات

 --------------- عٌَاى

 --------------- چکیذُ طشح

تعشیف ٍاطُ 
 ّای کلیذی

 دستؼشیف ٍاطُ ّا، تؼشیف ػولی سیکاٍسی ٍػَاسض پس اصجشاحی اصالح گشدد.

 ---------------- بیاى هسالِ

 هشٍس هتَى خیلی طَالًی هی باضذ. هشٍس هتَى

اّذاف ٍ 
 فشضیات

 اّذاف بِ صَست چْاس ّذف کلی کاّص یابذ.

 افشادی کِ ًوًَِ گیشی سا اًجام هی دٌّذ، هتؼذدًباضٌذ. سٍش کاس

 هؼیاسٍسٍد دٍهی ابْام داسد، باصضَد.

 

 سفشًس ّا بشسسی ٍ باصًَیسی ضًَذ. سفشًس

 فشهت ًٍکَس باضذ هاًٌذ ًوًَِ صیش:توام سفشًس ّا اًگلیسی ٍ هطابق با 
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 
 

********* 

 

 استباط سَاد سالهت با کیفیت صًذگی دس سابطیي سالهت عٌَاى 

 با هذًظش قشاس دادى اصالحات ریل پشٍپَصال باصًَیسی، قسوت ّای اصالح ضذُ ّایالیت ٍ هجذدا اسسال گشدد. هصَبِ

 اصالحات



 -------------------- عٌَاى

 خالصِ طشح ًیاص بِ سفشًس ًذاسد. چکیذُ طشح

 

 -------------------- بیاى هسالِ

 -------------------- هشٍس هتَى

اّذاف ٍ 

 فشضیات

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

 دسسٍش کاس، دسحجن ًوًَِ بِ جای بیاى اسن حسیٌی ٍ ّوکاساى، سفشًس دادُ ضَد. سٍش کاس

 دسحجن ًوًَِ، اگشتؼذادهحذٍداست سشضواسی ضَد.

 کل ّشیٌِ بِ دٍهلیَى کاّص یابذ.

 سفشًس ّا ضواسُ گزاسی ضًَذ. سفشًس

 اسن ًذاسد، اصالح گشدد. 12ٍ11ٍ11سفشًس 

 توام سفشًس ّا اًگلیسی ٍ هطابق با فشهت ًٍکَس باضذ هاًٌذ ً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. 

 
********** 

ًگشش کاسکٌاى بخص هذاسک پضضکی دس خصَظ اثشات سیستن اطالعات بیواسستاًی دس بخص هذاسک پضضکی  عٌَاى 

 5931دس بیواسستاى آهَصضی ًْن دی تشبت حیذسیِ دس سال 

 با هذًظش قشاس دادى اصالحات ریل پشٍپَصال باصًَیسی، قسوت ّای اصالح ضذُ ّایالیت ٍ هجذدا اسسال گشدد. هصَبِ

 اصالحات

 دسػٌَاى اًگلیسی، سال بِ صَست هیالدی ًَضتِ ضَد. عٌَاى

 خیلی طَالًی هی باضذ.خالصِ ضَد. چکیذُ طشح
 ًَع هطالؼِ کیفی ًوی باضذ.

 دسچکیذُ اّذاف اصالح ضًَذ.

 ضشٍع ضذُ است. 5دس بیاى هسالِ سفشًس ّا اص بیاى هسالِ

 صفحِ کاّص یابذ.2بیاى هسالِ ًْایتا بِ 

 دسهَسد استباط هذل باػٌَاى هطلبی بیاى ًطذُ است.

تعشیف ٍاطُ 

 ّای کلیذی

 دستؼشیف ٍاطُ ّاتؼشیف ػولی اضافِ ضَد.

 لیذٍاطُ ّای اًگلیسی اصالح گشدًذ.ک



 صالح گشدد.هتؼذدٍجَدداسد. اهطکالت ًگاسضی  هشٍس هتَى

 گضاسش ضَد.Pدسهشٍس دٍم هیضاى 

اّذاف ٍ 
 فشضیات

 بِ جای ٍاطُ بشسسی، تؼییي ًَضتِ ضَد.

 اّذاف اختصاصی اص اّذاف کلی حزف گشدد.

 فشضیات هتٌاسب بااّذاف اصالح گشدد.

 پایایی ابضاس هجذدا سٌجیذُ ضَد. سٍش کاس

 ٍٍابستِ دسستَى هشبَطِ هطخص ضًَذ.دسجذٍل هتغیشّا، هتغیشّای هستقل 

 ّضیٌِ ّا باتَجِ بِ هقذاسکن پشسص ًاهِ ّاٍّضیٌِ ّایی کِ ضشٍست ًذاسدکاّص یابذ.

 باتَجِ بِ هحذٍد بَدى حجن ًوًَِ، آیابٌظشخَتاى بِ پیاهذخاصی خَاّیذسسیذ؟

 سٍش جوغ آٍسی دادُ ّا هیذاًی باضذ.

 واسی استفادُ گشدد.دسحجن ًوًَِ باتَجِ بِ هحذٍدبَدى حجن، اص سشض
 گشدًذ.هؼیاسّای خشٍج بشسسی ٍاصالح 

 تشتیب سفشًس ّا صحیح ًوی باضذ. سفشًس

 توام سفشًس ّا اًگلیسی ٍ هطابق با فشهت ًٍکَس باضذ هاًٌذ ً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. 

 
********** 

 

 
 

:            کاساى هحتشم حاضش دس جلسِّو  

آقایاى:سحین سلیواًی، علیشضا جعفشی                                                          خاًن ّا: هشین تاتاسی، الْام آصهَدُ 

                                                                                                                                          


