
عٌَاى ٍ یک پرٍپَزال ثرگسار گردید، ٍ هصَثبت ذیل در هَرد ّر کدام ثِ تصَیت  6جلعِ ثِ هٌظَر ثررظی ٍ داٍری 

 رظید.

 

 

 پرٍپَزال ثرگسار گردید. ٍ هصَثبت ذیل در هَرد ّر کدام ثِ تصَیت رظید.چْبر جلعِ ثِ هٌظَر ثررظی ٍ داٍری 

 4931حیدریِ  در ظبل ثررظی علل کعَرات ثیوِ ای در ثیوبرظتبى ًْن دی ترثت  عٌَاى 

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

 اصالحبت

 .کل هتي اص لحاػ اضکاالت ًگاسضی بشسسی ضَد
 بشسسی هدذد پشٍپَصال هٌَط بِ ًبَد هطکالت ًگاسضی، فًَتی ٍ ... هی باضذ.

 بشسسی داسد.ػٌَاى اًگلیسی ًیاص بِ  عٌَاى

ثیبى 

 هعبلِ

 اضکاالت ًگاسضی ٍ ساختاسی  هتؼذد دس هتي ٍخَد داسد. ّشپاساگشاف بایذ حذاقل سِ خولِ داضتِ باضذ.

 ضواسُ سفشًس ّا فاسسی باضذ.

 .ّذف اص هغالؼِ دس اًتْا بیاى ًطذُ استپاساگشاف اخش بیاى هسالِ دس 

تعریف 
 ٍاشُ ّب

هغالؼِ ضوا چگًَِ سٌدیذُ هی  رکش گشدد کِ دسشیف ػولی دس تؼتؼاسیف ًظشی هٌبغ ًذاسد ٍ بشای ٍاطُ کسَسات 

 ضَد؟

 کل  هشٍس هتَى ّا ًیاص بِ باصبیٌی خذی داسد. هرٍر هتَى

 سال هغالؼِ سا بیاى کٌیذ. ًتایح با اػذاد ٍ اسقام بیاى ضَدهشٍس اٍل ٍ دٍم  دس

 الؼِ سا اًدام دادُ دس چِ سالی؟چِ کسی هغ ًاقص است. هشٍس سَم

اّداف ٍ 
 فرضیبت

 فشضیات هتٌاسب بااّذااف اختصاصی ًَضتِ ضَد.

 اّذاف اختصاصی بِ صَست صیش ًَضتِ ضَد:

 4931در ثیوبرظتبى ًْن دی ترثت حیدریِ در ظبل  تعییي هیساى کعَرات ثیوِ ای-4

 4931ترثت حیدریِ در ظبل تعییي علل کعَرات ثیوِ ای در ثیوبرظتبى ًْن دی -2

 کاّص یابذ.  ّضیٌِ ّا بِ یک هیلیَى رٍغ کبر

 سٍش تدضیِ ٍ تحلیل دادُ ّا خیلی ًاقص است. 

 استفادُ ضَد.استفادُ ضَد خْت افضایص اػتباس  spssًشم افضاس  تَصیِ هی ضَد اص

، ٍاطُ ّای کسَسات ٍ ػلل آى بِ تفکیک 5دس اداهِ  هَسد  حزف گشدًذ. ٍ 8ٍ  7ٍ  6دس خذٍل هتغیشّا، هتغیشّای  

 تَضیح دادُ ضَد. 

 هؼیاس ّای خشٍج ٍ ٍسٍد رکش گشدًذ.

 سٍش خوغ اٍسی اعالػات هیذاًی است.

 ًوًَِ گیشی سیستواتیک بِ تفضیل تَضیح دادُ ضذُ است.

           14_12:جلعِ ثرگساری ظبعت
                                 1396/4/4خ :تبری

 ثعوِ تعبلی

حیدریِ ترثت پسؼکی علَم داًؽگبُ داًؽجَیی تحقیقبت کویتِ جلعِ صَرت  

   42  :ؼوبرُ جلعِ     

 



 کدا سیستواتیک رکش ضذُ است.سٍش ًوًَِ گیشی دس دٍ قسوت تٌاقض داسد. باال دس خذٍل آساى سٍ تیک صدیذ ٍ ی

 توام سفشًس ّا اًگلیسی ٍ هغابق با فشهت ًٍکَس باضذ هاًٌذ ًوًَِ صیش: رفرًط
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 رضبیتوٌدی هردم از ارائِ ی خدهبت طرح تحَل ًظبم ظالهت در حبؼیِ ؼْر ترثت حیدریِثررظی هیساى 

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

 اصالحبت

 .کل هتي اص لحاػ اضکاالت ًگاسضی بشسسی ضَد
 ًگاسضی، فًَتی ٍ ... هی باضذ.بشسسی هدذد پشٍپَصال هٌَط بِ ًبَد هطکالت 

 شسذ:بِ ًظش هیػٌَاى ریل هٌاسبتش  عٌَاى

 ”اص اسائِ خذهات عشح تحَل ًظام سالهت ذی ساکٌیي حاضیِ ضْش تشبت حیذسیِبشسسی هیضاى سضایت هٌ“

 ػٌَاى اًگلیسی ًیاص بِ اصالح داسد.

  .ای ًطذُ استیلی خالصِ است بِ اّویت هَضَع چٌذاى اضاسُ بیاى هسالِ خ ثیبى هعبلِ

 .دس هَسد عشح تَضیح دادُ ضَد بْتش است ابتذای پاساگشاف اٍل

دس هَسد هضایای عشح اسایِ خذهات دس حاضیِ ضْشّا ٍ فَایذ آى ٍ بشتشی آى ًسبت بِ عشح ّای قبل 

 .بٌَیسیذ

 .ٍخَد گضاسش چٌذخغی اص هغالؼات قبلی دس ایي صهیٌِ بِ غٌای بیاى هسالِ هی افضایذ

 .با چِ ابضاسی سٌدیذُ هی ضَد دس تؼشیف ػولی بیاى کٌیذسضایتوٌذی   ّب تعریف ٍاشُ

ؼشیف ػولی تیذ. باصًَیسی ٍ یا کاهل ضَد ٍتتاسیخچِ عشح سٍ ًَضدس تؼشیف ًظشی عشح تحَل ًظام سالهت  

 اى اصالح ضَد.

 .تؼشیف ػولی حاضیِ ضْش هٌظَس کذام هٌاعق تشبت است با اسن بٌَیسیذدس 

 حزف گشدد.اساهی کَچک هحققاى  هرٍر هتَى

 هشٍس ًَضتِ ضَد. 5ًْایتا 

 ًتیدِ هشٍس دٍم  ٍ ّفتن با اػذاد ٍ اسقام رکش گشدد.

 هشٍس سَم پٌدن ٍ ضطن ٍ ّفتن دس چِ سالی است؟

  ا ػٌَاى هغابقت ًذاسدّذف کلی ب اّداف ٍ فرضیبت

 ًقغِ چیيبِ صَست  سم سا بِ صَست کاهل بیاى کٌیذ ًِّذف چْا

 اص خذهات بیواسی ّا دس ّذف پٌدن چیست؟هٌظَس  

 .ّش گشٍُ یؼٌی چِ؟ هغالؼِ تَصیفی ٍ تک گشٍّی هی باضذ ،دس حدن ًوًَِ رٍغ کبر

ٍ  CVRفشهت پشسطٌاهِ اسسالی دس دفِ بؼذ ّواى ًسخِ ای باضذ کِ بِ بیواس دادُ هی ضَد ٍ اص قالب 

CVI  .دس آٍسدُ ضَد 

سَاالت هشبَط بِ هشاقب سالهت دس پشسطٌاهِ بٌظش هی سسذ ًاقص هی باضذٍ ًیاص بِ بشسسی داسد چَى هثال 



ت ًذاسد اص کدا هی فْوذ کِ بشای ایي دٍ گشٍُ اص بیواساى ٍاقؼا دسست ابیک بیواسی کِ فطاس خَى ًذاسد یا دی

 تا ًبَد. 21سَاالت بٌظش دس پشسطٌاهِ اقذام هی ضَد دس ضوي تؼذاد 

 .اضافِ ضَد 27تا  9دس خذٍل هتغیش ّا کلوِ سضایت بِ اٍل آیتن ّای 

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

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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 یتراله ی یچِپرٍالپط در ثیوبراى ثب ظٌدرٍماظطَخَدٍض ثر اضطراة  یعصبرُ  یرتبث عٌَاى

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

 اصالحبت

 .کل هتي اص لحاػ اضکاالت ًگاسضی بشسسی ضَد
 بشسسی هدذد پشٍپَصال هٌَط بِ ًبَد هطکالت ًگاسضی، فًَتی ٍ ... هی باضذ.

 ---------------- عٌَاى

 اصغالحات سا کاهل بٌَیسیذ. ثیبى هعبلِ

 --------------- هرٍر هتَى

اّداف ٍ 
 فرضیبت

 با ػٌَاى هغابقت ًذاسد. ّذف کلی

  

 الؼِ کاسآصهایی بالیٌی هی باضذ.ًَع هغ رٍغ کبر

 سٍش اخشای عشح خیلی خالصِ است.

 هدذد بیواس سا کی بشسسی هی کٌیذ چٌذ سٍص یا چٌذ هاُ بؼذ اص ضشٍع هغالؼِ؟

 دٍص داسٍ ًحَُ تدَیض ؟

ا ّش داسٍیی کِ بخَاّیذ استفادُ کٌیذ بایذ حتوا هَسد تاییذ بشای تْیِ ػصاسُ اسغَخَدٍس بایذ دسًظشبگیشیذ کِ ضو

 اس سا هَسد استفادُ قشاس دّیذ.ًوی ضَد  داسٍیی اص باص داسٍساصی داًطگاُ هشبَعِ باضذ. داًطکذُ

 ضیَُ گشداٍسی اعالػات هیذاًی است.

 .تَضیح دادُ ضَدا سٍایی ٍ پایایی هطخصات پشسطٌاهِ بِ تفضیل ّوشاُ ب

 ٍاسد گشدًذ. هتغیشّا هتغیشّای صهیٌِ ای  ٍ هذاخلِ گش هثل سي ٍ خٌس ٍ...دس خذٍل 

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

 .ًیاص بِ باصبیٌی خذی داسد 12ٍ 3هٌبغ 

 



 

                       ********** 

ًْضت  ای ثر آگبّی ٍ عولکرد آهَزؼیبراىهقبیعن  هقبیعِ تبثیر دٍ رٍغ آهَزغ ایعتگبّی ٍ چٌد رظبًِ عٌَاى

 ظَاد آهَزی در هَرد احیبی قلجی ریَی

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

 اصالحبت

 هتي اص لحاػ اضکاالت ًگاسضی بشسسی ضَد. کل

 بشسسی هدذد پشٍپَصال هٌَط بِ ًبَد هطکالت ًگاسضی، فًَتی ٍ ... هی باضذ.

 

 ػٌَاى اًگلیسی بشسسی ضَد. عٌَاى

 اگش دس بیاى هسیلِ گضاسش هطابِ باضذ، بْتش است ٍ کیفیت آى سا بیطتش هیکٌذ. ثیبى هعبلِ

تعریف 
 ٍاشُ ّب

 تؼاسیف ػولی رکش ًطذُ است.

 ًیاصی بِ رکش ًام فشد ًوی باضذ. هرٍر هتَى

 .ًتایح سا با اسقام رکش بفشهاییذدسهشٍس سَم 

اّداف ٍ 
 فرضیبت

 اّذاف ٍ فشضیات باّن تغابق ًذاسًذ.  فشضیات اصالح گشدًذ. 

 هطتشک ّستٌذ. 4ٍ  1اّذاف 

 هحل اخشا داًطگاُ ػلَم پضضکی ًوی باضذ. هحل فقظ اداسُ اهَصش پشٍسش باضذ. رٍغ کبر

 بَد؟َست خَاّذ ایستگاّی ٍ چٌذ سساًِ ای بِ چِ ص آهَصش ٍش اخشا سا کاهل تش تَضیح دّیذ.سٍش ًوًَِ گیشی ٍ س

بَد. ایا بشای اسصیابی اص اى استفادُ هیکٌیذ؟  گفتیذ چک لیست دس سٍش کاس؟ دس   osceلِ صحبت اص دس بیاى هسا

 سٍش اخشا هفصل تَضیح دادُ ضَد.

 تَضیح دادُ ضَد.تَضیح ابضاس ابضاس هفصل ّوشاُ با ًحَُ تؼییي سٍایی ٍ پایایی دس صیش ایي بخص 

ًام گزاسی کشدُ بَدیذ دس پیَستْابا تَخِ بِ عیف لیکشت بلِ خیش ًوی داًن بشای "ػولکشد"ابضاسی سا کِ تحت ػٌَاى 

 لغفا ابضاسّا هدذدا بشسسی ضَد.. سٌدص ػولکشد هٌاسب ًوی باضذ

 .گشٍُ ّای تحت هذاخلِ خضء هتغیشّا ًوی باضذ حزف ضَد

 آگاّی ٍ ػولکشد ّش دٍ هتغیش ٍابستِ ّستٌذ.

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

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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