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هجشی: خبًن ّب هْتبة صٌَثشی  "در زوان وخست باردار آمًزش مبتىی بر الگًی ريی بر میسان سازگاری با بارداری"طشح 

 هشضیِ هَسَی ٍ  استبد ساٌّوب: خبًن الْبم آصهَدُ  ثِ تصَیت سسیذ. ٍ

ارتباط وگرش بٍ وقص جىسیتی ي وگرش وسبت بٍ قاعذگی با ضذت درد قاعذگی در داوطجًیان دختر داوطگاٌ علًم "طشح 

 یذ.هجشی : خبًن ًجوِ هختبسی ٍ استبد ساٌّوب:  خبًن الْبم آصهَدُ  ثِ تصَیت سس "پسضکی تربت حیذریٍ

بررسی سطح استرس، اضطراب، افسردگی ي اختالل استرس بعذ از تريما در زوان با سقط ي بارداری خارج رحمی ي مقایسٍ "طشح 

 هجشی : خبًن هحذثِ دّقبى ٍ استبد ساٌّوب:  خبًن الْبم آصهَدُ  ثِ تصَیت سسیذ.  "آن با زوان دارای بارداری طبیعی

 با مذل فرمالیه ي صفحٍ داغ رفتار َای دردی در مًش صحرایی تاثیر عصارٌ گلبرگ زعفران بر ػٌَاى 

 

 ثب هذًظش قشاس دادى اصالحبت ریل پشٍپَصال ًَضتِ ٍ قسوت ّبی اصالح ضذُ ّبیالیت ضَد. هصَثِ

 اصالحبت

 .کل هتي اص لحبظ اضکبالت ًگبسضی ثشسسی ضَد

 هی ثبضذ.ثشسسی هجذد پشٍپَصال هٌَط ثِ ًجَد هطکالت ًگبسضی، فًَتی ٍ ... 

 ------------ ػٌَاى

 .تشتیت سفشًس ّب دس هتي هطکل داسد ثیبى هسبلِ

تؼشیف ٍاطُ 
 ّب

 تؼشیف ٍاطُ ّبی ػولی اضبفِ ضَد.

 ------------- هشٍس هتَى

اّذاف ٍ 
 فشضیبت

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

 لحبظ ًطذُ است؟؟ 01mgچشا دس گشٍُ ّبتپالیت گشٍُ ثب دٍص  سٍش کبس

 سفتیذ؟؟ 7ثِ  4گشٍُ ّب اص چشا دس ضوبسُ ثٌذی 

 .جوغ کل ّضیٌِ ّب دس طشح ًَضتِ ضَد

 توبم سفشًس ّب اًگلیسی ٍ هطبثق ثب فشهت ًٍکَس ثبضذ هبًٌذ ًوًَِ صیش: سفشًس

                                  خ :تاری           14_12:جلسٍ برگساری ساعت

 بسمٍ تعالی

حیذریٍ تربت پسضکی علًم داوطگاٌ داوطجًیی تحقیقات کمیتٍ جلسٍ صًرت  

  
 15 :ضمارٌ جلسٍ   
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وًع دي در ضُرستان تربت  یابتید یمارانکىىذٌ کىترل وامطلًب قىذ خًن در ب یطگًییپ یفاکتًرَا ػٌَاى 

 یذریٍح

 اصالحبت ریل پشٍپَصال ًَضتِ ٍ قسوت ّبی اصالح ضذُ ّبیالیت ضَد.ثب هذًظش قشاس دادى  هصَثِ

 اصالحبت

 کل هتي اص لحبظ اضکبالت ًگبسضی ثشسسی ضَد.

 ثشسسی هجذد پشٍپَصال هٌَط ثِ ًجَد هطکالت ًگبسضی، فًَتی ٍ ... هی ثبضذ.

 ػٌَاى اًگلیسی اصالح گشدد. ػٌَاى

 .خَى( سَگیشی داسد ثْتش است کٌتشل قٌذ خَى ثبضذػٌَاى فبسسی ایشاد داسد)کٌتشل ًبهطلَة قٌذ 

 ّذف دس اًتْبی ثیبى هسئلِ اصالح ضَد. ثیبى هسبلِ

تؼشیف ٍاطُ 
 ّب

 .تؼشیف ٍاطُ ّب ػولی ٍ ًظشی ضَد

 ثشسسی هتَى ّب ضوبسُ گزاسی ضَد. هشٍس هتَى

 سفشًس ّب دس هشٍس هتَى ثِ تشتیت ًیست.

اّذاف ٍ 
 فشضیبت

 قٌذ ًبهطلَة دس ّذف اختصبصی اٍل چیست؟هٌظَس اص هیضاى کٌتشل 

 .ّذف کلی هثل ػٌَاى تغییش کٌذ

 اّذاف اختصبصی ایشاد داسد)هتٌبست ثب ّذف کلی ثبضذ(ّذف ضوب پیطگَیی ثَدُ است.

 .فشضیبت هتٌبست ثب اّذاف ًَضتِ ضَد

 ّوجستگی.-تَصیفی تحلیلی است ًِ تَصیفی-ًَع هطبلؼِ سٍش کبس

 .هحل اجشا هطکل داسد

 .اجشا ًبقص است)کل کبس، هحل اجشا، اثضاس، ًحَُ ی سٌجص قٌذ خَى ًَضتِ ضَد(سٍش 

 دس جوؼیت هَسد هطبلؼِ، هٌظَس اص دسهبًگبُ دیبثت کذام است ؟

 .دس ساثطِ ثب هحیط ًوًَِ گیشی دقیقب تحقیق ٍ هطخص گشدد

 .سٍایی ٍ پبیبیی هطخص ضَد

 اًجبم ضذُ است.افؼبل ثِ صَست آیٌذُ ًگش ثبضذ ًِ ثِ صَستی ک قجال 

اص هشٍس ثش هتَى ثشسسی گشدد کِ آیب داضتي دیبثت حذ اقل یک سبل پبیِ ػلوی داسد ٍ یب اص یک  ٍسٍد بس ّبیهؼیدس 

 هتخص سَال ضَد.

دس جذٍل هتغیشّب، ثب سطین غزایی ، تحشک ) پبیجٌذی ثِ سطین دسهبًی ٍ سجک صًذگی سبلن ، ّوچٌیي ثب کٌتشل دٍسُ 

 ى ًبضتب ًیض اص ػَاهل پیطگَیی کٌٌذُ ّستٌذ .ای قٌذ خَى ، قٌذ خَ

ثؼذ گفتیذ اًذاصُ گیشی پیَستِ است ٍ  051ّبیپشتشیگلیسشیذهی دس جذٍل هتغیش ّب اصالح ضَد)ًَضتیذ ثیطتش اص 



 سٌجص ّن دسست ًیست(.  ًحَُ ی

 .دس قسوت جوغ آٍسی دادُ ّب ٍ آًبلیض ثبص ثیٌی گشدد 

 .ثِ هشٍس هتَى اصالح ضَداثضاس پیَست ضذُ کبهلتش تش ٍثب تَجِ 

 توبم سفشًس ّب اًگلیسی ٍ هطبثق ثب فشهت ًٍکَس ثبضذ هبًٌذ ً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. 

                       ********* 

 

 ّوکبساى هحتشم حبضش دس جلسِ:

 ، فبطوِ ثشجستِطبّشُ سشثَصی حسیي آثبدی، الْبم آصهَدُ، هشین تبتبسین ّب: خبً

 سلیوبًیسحین ، ػلیشضب جؼفشیآقبیبى: 

 


