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

 

 

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

 سبک صًذگی عٌَاى

 با هذًظش قشاس دادى اصالحات ریل پشٍپَصال ًَشتِ ٍ قسوت ّای اصالح شذُ ّایالیت شَد. هصَبِ

 اصالحات

 ایشاد اساسی داسد، اصالح گشدد. عٌَاى

 ػٌَاى اًگلیسی هتٌاسب با ػٌَاى فاسسی اصالح گشدد.

چکیدُ 
 طرح

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

بیاى 
 هسالِ

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

تعریف 

 ٍاشُ ّا

 اشکاالت ًگاسشی داسد.

 تؼشیف ًظشی سفشًس ًذاسد.

هرٍر 
 هتَى

----------- 

اّداف ٍ 
 فرضیات

 بش اساس تیتش ّای کلی چک لیست ًَشتِ شَد.اّذاف اختصاصی 

 ّذف کاسبشدی اصالح گشدد.

 ّذف کلی با تَجِ بِ تغییش ػٌَاى تغییش پیذا کٌذ.

 جذٍل هتغیش ّا بش اساس تغییش اّذاف تغییش پیذا کٌذ. رٍش کار

 ًَع هطالؼِ اشتباُ هیباشذ.

 هٌابغ اشکال تایپی ٍ ساختاسی هتؼذد داسد. رفرًس

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

 
********** 

درشْرستاى تربت حیدریِ در  هیساى آگاّی کارکٌاى هدارک پسشکی از قَاًیي هحرهاًگی اسٌاد دربیوارستاى آهَزشی ًْن دی عٌَاى

 5931سال 

                        1396/08/06       : تاریخ        -12 14: جلسِ برگساری ساعت

 بسوِ تعالی

حیدریِ تربت پسشکی علَم داًشگاُ داًشجَیی تحقیقات کویتِ جلسِ صَرت  

 
 

 9شوارُ جلسِ:      

 



 با هذًظش قشاس دادى اصالحات ریل پشٍپَصال ًَشتِ ٍ قسوت ّای اصالح شذُ ّایالیت شَد. هصَبِ

 اصالحات

 هیضاى، ٍاطُ بشسسی آگاّی ًَشتِ شَد.بِ جای ٍاطُ  عٌَاى

چکیدُ 

 طرح

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

بیاى 
 هسالِ

 ًیاص بِ تفکیک بیاى هسیلِ ٍ اّویت هَضَع ًوی باشذ.

تعریف 
 ٍاشُ ّا

 بِ صَست ػولی ٍ ًظشی تفکیک شَد ٍ سفشًس دادُ شَد.

 آى، قَاًیي بِ طَس ٍاضح تَضیح دادُ شَد.بِ جای ٍاطُ هحشهاًگی، قَاًیي هحشهاًگی تؼشیف شَد ٍ دس تؼشیف ػولی 

هرٍر 

 هتَى

 فشهت آى بِ صَست فشهت اسسالی دس اصالحات قبلی باشذ.

 یافتِ ّا با آهاس ٍ اسقام گضاسش شًَذ.

اّداف ٍ 
 فرضیات

 بِ جای ٍاطُ هیضاى، هیاًگیي ًوشُ ًَشتِ شَد.

 فشضیات هتٌاسب با اّذاف اصالح گشدًذ.

رٍش 

 کار

 گشدد.هجذدا باصًَیسی 

ابضاس جوغ آٍسی دادُ ّا بِ تفضیل تؼذاد آیتن ّا، حیطِ ّای هختلف ٍ طیف لیکشت دس صَست ٍجَد، دس سٍش کاس قیذ 

 گشدد.

 پشسشٌاهِ ضویوِ گشدد.

 تؼییي ًویشَد ٍ ًادسست است. T Testپایایی بااستفادُ اص 

 هؼیاس خشج حزف گشدد.

 ٍاحذ کاسی اص هتغیش ّا حزف گشدد.

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

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

                                                                                                                                     


