
عٌَاى ٍ یک پرٍپَزال برگسار گردیذ، ٍ هصَبات ریل در هَرد ّر کذام بِ تصَیب  6جلسِ بِ هٌظَر بررسی ٍ داٍری 

 رسیذ.

 

 

 پرٍپَزال برگسار گردیذ. ٍ هصَبات ریل در هَرد ّر کذام بِ تصَیب رسیذ. سِجلسِ بِ هٌظَر بررسی ٍ داٍری 

اثرات سیستن اطالعات بیوارستاًی در بخص هذارک  ًسبت بِبررسی ًگرش کارکٌاى بخص هذارک پسضکی  عٌَاى

 1335پسضکی در بیوارستاى ّای آهَزضی ًْن دی تربت حیذریِ 

 ٍ لسوت ّبی اصالح ضذُ ّبیالیت ضَد. ثبصًَیسی ثب هذًظش لشاس دادى اصالحبت ریل پشٍپَصال هصَبِ

 اصالحات

 آهَصضی ًْن دی دس حبلیکِ فمظ یک ثیوبسستبى داسین. ّبی دس ػٌَاى ًَضتِ ضذُ ثیوبسستبى عٌَاى

 ػٌَاى اًگلیسی هطکل داسد.

چکیذُ 
 طرح

 عجك هصَثِ خذیذ کل ثخص چکیذُ حزف ضَد. 

ّش پبساگشاف ثبیذ حذالل سِ خولِ -ثیبى هسبلِ پیَستگی الصم سا ًذاسد. )پبساگشاف ّبی هتؼذد ثذٍى استجبط ثب ّن بیاى هسالِ

 داضتِ ثبضذ.(

 دس ثیبى هسبلِ گضاسش یکی دٍ هَسد کبس هطبثِ دس حذ دٍ سِ خظ رکش گشدد. 

تعریف ٍاشُ 
 ّا

 اضتجبُ هی ثبضذ، تصحیح گشدد: هٌظَس ًشم افضاسی است کِ... "سیستن اعالػبت ثیوبسستبى"تؼشیف ٍاطُ ی ػولی

 ثَعِ سا ثٌَیسیذ.دس تؼشیف ػولی ًگشش ثبیذ ًحَُ سٌدص ًگشش دس هغبلؼِ خَد ثب استفبدُ اص اثضاس هش

 هشٍس هشتجظ تش ٍ خذیذتش ثب تبکیذ ثش ثخص یبفتِ ّب ًَضتِ ضَد.  5اص ثیي هشٍس هتَى، فمظ  هرٍر هتَى

اّذاف ٍ 
 فرضیات

 ّذف کلی ثب ػٌَاى هتفبٍت هی ثبضذ. ثش هجٌبی هَسد دسست تش یکسبى سبصی ػٌَاى ٍ ّذف کلی صَست گیشد.

 است ًِ داًطگبُ ػلَم ..... ًْن دیثیوبسستبى هحل اخشای عشح  رٍش کار

ثب تَخِ ثِ هحذٍد ثَدى خوؼیت هَسد هغبلؼِ پیطٌْبد هی گشدد دس صَست اهکبى ثیوبسستبى ساصی ًیض هَسد اسصیبثی 

  لشاس گیشد. 

 توبم افؼبل دس سٍش کبس ثِ صَست آیٌذُ ًَضتِ ضَد.

 ػٌَاى، ّذف کلی، سٍش اخشاٍ اثضاس ثب ّن دس یک ساستب ثبضذ.

 خشا ثْتش ٍ هفصلتش ًَضتِ ضَد.سٍش ا

 اثضاس گشدآٍسی اعالػبت ثِ تَضیح هفصل اثضاس ّوشاُ ثب ًحَُ تؼییي سٍایی ٍ پبیبیی اضبسُ ضَد. اثضاس حتوب ضویوِ ٍ دس ثخص 

ثب تَخِ ثِ ایٌکِ هؼیبسّبی خشٍج سا دس هؼیبسّبی ٍسٍد رکش کشدُ ایذ ًیبصی ثِ رکشهدذد ًوی ثبضذ)هؼیبسّبی خشٍج حزف 

 (.گشدد

 (سبیتْب ًیض اضتجبُ هی ثبضذ.ًیبصی ثِ رکش سبیت ّبی الکتشًٍیکی ًوی ثبضذ)ًگبسش ّوِ 

 ّضیٌِ ّب ثِ یک هیلیَى کبّص دادُ ضَد. 

 25/3/1336خ :تاری           12-14:جلسِ برگساری ساعت

 بسوِ تعالی

حیذریِ تربت پسضکی علَم داًطگاُ داًطجَیی تحقیقات کویتِ جلسِصَرت  

     10:ضوارُ جلسِ     

 



 توبم سفشًس ّب اًگلیسی ٍ هغبثك ثب فشهت ًٍکَس ثبضذ هبًٌذ ً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. 

                                                                 ********** 

ی پسضکی بیواراى بیوارستاى  ًْن دی تربت حیذریِ در اٍراق هربَط بِ جراحی در پرًٍذُبررسی کوی ٍضعیت ثبت اطالعات در 

 1334ی دٍم سالًیوِ

 ٍ لسوت ّبی اصالح ضذُ ّبیالیت ضَد. ثبصًَیسیثب هذًظش لشاس دادى اصالحبت ریل پشٍپَصال  هصَبِ

 اصالحات

 ػٌَاى اًگلیسی هطکل داسد. عٌَاى

 عجك هصَثِ خذیذ کل ثخص چکیذُ حزف ضَد.  چکیذُ طرح

 دس ثیبى هسبلِ گضاسش یکی دٍ هَسد کبس هطبثِ دس حذ دٍ سِ خظ رکش گشدد. بیاى هسالِ

 . ٍاطُ اسصیبثی هؼیبسّبی اسصیبثی اٍساق رکش گشدددس تؼشیف ػولی  تعریف ٍاشُ ّا

ثب ) ثب تفضیل ثیطتش ٍ ثب تبکیذ ثش سٍی یبفتِ ّبهشٍس هتَى لذیوی هی ثبضذ. دس صَست ٍخَد پٌح هشٍس خذیذ  هرٍر هتَى

 آهبسٍ اسلبم( ًَضتِ ضَد.

 ثِ ػٌَاى هثبل ًَضتیذ سفشًس رکش ضذُ دس ثخص هٌبثغ ثب ًبم ًَیسٌذُ دس ثخص هشٍس هتَى تغبثك ًذاسد)

یب  هشثَط ثِ آًبفیلیپس ًوی ثبضذ 8دادُ ایذ دس حبلیکِ دس هٌبثغ سفشًس  8س ٍ ّوکبساى ٍ سفشًس پآًبفیلی

 (. دس ثسیبسی اص خبّب ایي اضتجبُ تکشاس ضذُ لغفب چک کشدُ ٍ هٌبثغ ثبصًَیسی ضَد. ٍ ... 11هشٍس 

 سفشًس ضدبع ثبالخشُ هشثَط ثِ داًطگبُ اسٍهیِ است یب ضْیذ ثْطتی 

تؼییي "اص ٍاطُ  "ثشسسی ٍضؼیت کوی ثجت"ثب تَخِ ثِ ضشٍست لبثل اًذاصُ گیشی ثَدى اّذاف ثدبی ٍاطُ اّذاف ٍ فرضیات

 استفبدُ ضَد.  "هیضاى ثجت...

 فشضیبت هتٌبست ثب اّذاف تغییش کٌذ. 

 صهبى افؼبل ثِ آیٌذُ تغییش یبثذ. رٍش کار

 سٍش ًوًَِ گیشی تصبدفی سبدُ ًجَدُ ثلکِ هٌظن یب سیستوبتیک است. 

 ثب تَخِ ثِ حدن ًوًَِ خَة تَصیِ ثِ ًَضتِ همبلِ پس اص اتوبم کبس هی ضَد. 

 هیلیَى کبّص یبثٌذ. 1کل ّضیٌِ ّب ثِ 

 ------------------------------------ رفرًس

********** 

 

 بررسی ارتباط ًگرش ًسبت بِ قاعذگی با عولکرد جٌسی زًاى سٌیي بارٍری ضْر تربت حیذریِ عٌَاى

 ٍ لسوت ّبی اصالح ضذُ ّبیالیت ضَد.ثبصًَیسی ثب هذًظش لشاس دادى اصالحبت ریل پشٍپَصال  هصَبِ



 اصالحات

 -------------------- عٌَاى

 ثشخی اضکبالت ًگبسضی هَخَد دس هتي اصالح گشدد.  بیاى هسالِ

 -------------------- تعریف ٍاشُ ّا

 دس صَست ٍخَد هشٍس هتَى خذیذتش خبیگضیي گشدد.  هرٍر هتَى

اّذاف ٍ 

 فرضیات

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

 -------------------- رٍش کار

 -------------------- رفرًس

 

 ّوکاراى هحترم حاضر در جلسِ:
 آلبیبى:  سحین  سلیوبًی، ػلیشضب خؼفشی                     عبّشُ سشثَصی حسیي آثبدین ّب: هشین تبتبسی، الْبم آصهَدُ، خبً

 ل ٍاحذ پظٍّص کویتِ تحمیمبت داًطدَیی: خبًن سیذُ غضال هَسَیهسئَ

 


