
عنوان و یک پروپوزال برگسار گردید، و مصوبات ذیل در مورد هر کدام به تصویب  6جلسه به منظور بررسی و داوری 

 رسید.

 

 

 و مصوبات ذیل در مورد هر کدام به تصویب رسید.داوری سه پروپوزال برگسار گردید جلسه به منظور بررسی و 

 1335-1332بررسی علل مرگ ومیر در شهرستان تربت حیدریه در سال  عنوان 

 1335-1330مشهد در سال بررسی علل مرگ و میر در شهرستان 

شجَیی دس حبل اجشا دس یک صهبى هی ببشذ ٍ بب 4بب تَجِ بِ ایٌکِ ّش عضَ ّیئت علوی قبدس بِ اًجبم  مصوبه تَجِ بِ  پشٍپَصال دًا

 عشح هزکَس بب ّن ادغبم شَد. دٍ ،هحتَی هشتشک

 اصالحات

 ----------- عنوان

چکیده 
 طرح

 خالصِ عشح ًببیذ سفشًغ داشتِ ببشذ. 

بیان 
 مساله

دس هَسد علل هشگ ٍ هیش ّب صیبد بحث ًشذُ اػت. اص ًَضیحبت اٍلیِ دس هَسد هشگ ٍ هیش کبػتِ ٍ دس هَسد علل تَضیحبت بیشتش 

 رکش گشد.
 دػتِ بٌذی ّبی اپیذهیَلَطی کِ رکش شذُ اػت، قببل بحث ّؼتٌذ. هشخص شَد کِ هبدسصادیؼت؟ تصبدفی یب..؟ 

تعریف 

 واشه ها

 تعشیف ًظشی ٍاطُ هشگ ٍ هیش صحیح ًوی ببشذ.

 بِ صَست فشهَل هشخص گشدد.ٍ هیش تعشیف عولی هیضاى خبم هشگ 

ِ شبخصی ٍ تَضیح دادُ شَد دس هغبلعِ شوب چِ عَاهلی ٍ بش اػبع چ علل هشگ ٍهیش دس تعشیف ٍاطُ ّب بِ تفکیک هشخص گشدد

هی ببشذ. کِ فقظ دُ   ICD 10عالعبت هشبَط بِ هشگ ٍ هیش ثبت شذُ دس هشاکض بْذاشتی بش اػبع هَسد بشسػی قشاس هی گیشد)

 هَسد هی ببشذ. 

ایذ تقؼین بٌذی ٍ دس تعشیف ٍاطُ ّب آٍسدُ شَد. قبعذتب یب بش ایي اػبع ٍ یب بش اػبع ّوبى علل صهیٌِ ای ٍ ... کِ خَدتبى ًَشتِ 

 (.هَسد بیبى کٌیذ قبدس بِ بیبى ایي حجن اص ًتبیج ّن ًخَاّیذ بَد 999دس صَستی کِ شوب بخَاّیذ بش اػبع 

 تعشیف عولی شبخص ّبی هشگ ٍ هیش ببیذ شبخص ّب بیبى گشدد. تعشیف عولی اشتببُ هی ببشذ. دس

مرور 
 متون

 قذیوی ّؼتٌذ. بب تَجِ بِ ایي کِ دس ایي هَسد هقبالت صیبدی اسایِ شذُ اػت، لغفب اص هقبالت جذیذ تش اػتفبدُ شَد.هغبلعبت 

اهداف و 

 فرضیات

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

روش 
 کار

 دس بیبى ًَع عشح، کلوِ بٌیبدی صحیح ًوی ببشذ.

 هٌظَس اص علت هؼتقین بِ ٍضَح ًَشتِ شَد.دس جذٍل هتغیش ّب، 

 هشخص شذى ًحَُ تقؼین بٌذی علل هشگ ٍ هیش جذٍل هتغیشّب اصالح گشدد.پغ اص 

 ------------- رفرنس

                                                                 ********** 

                                 4/2/1336خ : تاری           12-14:جلسه برگساری ساعت

 بسمه تعالی

حیدریه تربت پسشکی علوم دانشگاه دانشجویی تحقیقات کمیته جلسهصورت  

 6      :شماره جلسه     

 



 

 34 لدر سا یدریهدر شهرستان تربت حمرتبط با آن  و عوامل تولد  در بدووزن  نوزادان  یبررس عنوان 

 تصَیب شذ. مصوبه

                                                                      ********** 

 همکاران محترم حاضر در جلسه:
 سحین  ػلیوبًی، علیشضب جعفشیآقبیبى:                        خبًن ّب: هشین تبتبسی، الْبم آصهَدُ          

 تحقیقبت داًشجَیی: خبًن ػیذُ غضال هَػَیل ٍاحذ پظٍّش کویتِ هؼئَ

 


