
 

 ریل دس هَسد ّش کذام ثِ تلَیت سػیذ.ػٌَاى ٍ یک پشٍپَصال ثشگضاس گشدیذ، ٍ هلَثبت  6خلؼِ ثِ هٌظَس ثشسػی ٍ داٍسی 

 

 

 پشٍپَصال ثشگضاس گشدیذ. ٍ هلَثبت ریل دس هَسد ّش کذام ثِ تلَیت سػیذ. ًِخلؼِ ثِ هٌظَس ثشسػی ٍ داٍسی 

بررسی عَاهل هرتبط بب هصرف رٍغي خَراکی بر اسبس هذل پرسیذ در بیي خبًَارّبی تحت پَضص ٍاحذّبی  "طشح 

آلبی ّبدی ػلیضادُ ٍ  اػتبد ساٌّوب: خبًن ّب اکشم هالپَس ٍ ػیذُ ّبًیِ حؼیٌی هدشی: " درهبًی ضْر تربت حیذریِ-بْذاضتی

 ثِ تلَیت سػیذ.ػیَکی 

( ٍ ارتببط آى بب کیفیت TPBریسی ضذُ) ّبی هثبت اًذیطی بر اسبس تئَری رفتبر برًبهِ کٌٌذُ ارائِ الگَی تعییي "طشح 

اػتبد ساٌّوب:   ًدوِ اهبى ٍ ٍ ّب فبطوِ خٌگیهدشی : خبًن "  از زًذگی در داًطجَیبى ضْر تربت حیذریِزًذگی ٍ رضبیت 

 ثِ تلَیت سػیذ.  آلبی ػلیشضب خؼفشی

هدشی : خبًن  "تأثیر عصبرُ گلبرگ زعفراى بر رفتبر ّبی دردی در هَش صحرایی در هذل فرهبلیي ٍ صفحِ داغ:  "طشح 

 ثِ تلَیت سػیذ. دکتش حؼي اطدسی صسهْشیٍ اػتبد ساٌّوب: ّب فبئضُ هْذیضادُ ٍ فبطوِ هْذیضادُ 

آلبی هدشی : "  تبثیر طرح تحَل ًظبم سالهت بر هیساى هرگ ٍ هیر ًبضی از ببرداری در استبى خراسبى رضَی:  "طشح 

 ثِ تلَیت سػیذ.  آلبی هحوذ ػشهذیٍ اػتبد ساٌّوب:   خلیل هَهٌی 

 

 یي سببفتیي در بیوبراى هبتال بِ چبقی در هقبیسِ بب افراد سبلنببررسی سطح سرهی آدیپَک ػٌَاى 

 ثب هذًظش لشاس دادى اكالحبت ریل پشٍپَصال ًَؿتِ ٍ لؼوت ّبی اكالح ؿذُ ّبیالیت ؿَد. هلَثِ

 اكالحبت

 .کل هتي اص لحبظ اؿکبالت ًگبسؿی ثشسػی ؿَد

 ًجَد هـکالت ًگبسؿی، فًَتی ٍ ... هی ثبؿذ.ثشسػی هدذد پشٍپَصال هٌَط ثِ 

 ػٌَاى پیـٌْبدی: ػٌَاى

 . دس افشاد چبق ًؼجت ثِ ػبلن یي ػبثفتیيبآدیپَکثشسػی همبیؼِ ای ػطح ػشهی 

هؼیبسثشای دسًظش گشفتي افشاد چبق ثِ ػٌَاى ثیوبس  خبف ثیوبسی هحؼَة هی ؿَد. bmiّش چبفی کِ ثیوبسی ًیؼت هحذٍدُ 

 چیؼت؟

 اًگلیؼی اكالح ؿَد.ى اػٌَ

                                  خ :تبری         14-12:جلسِ برگساری سبعت

 بسوِ تعبلی

حیذریِ تربت پسضکی علَم داًطگبُ داًطجَیی تحقیقبت کویتِ جلسِ صَرت  
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ثیبى 
 هؼبلِ

 اػت؟ 0202اػت، چطَس گضاسؽ ػبل  0202تبسیخ چبح همبلِ دس پبساگشاف اٍل 

 اػذاد ثِ فبسػی ًَؿتِ ؿًَذ. دس لؼوت ّبی دیگش ًیض چک ًوبییذ.

 هؼبدل فبسػی تیَتشٍفیک ًَؿتِ ؿَد.

 ٌظَس دس ایشاى اػت؟ ًَؿتِ ؿَد.ه اػت،دس اًتْبی ثیبى هؼیلِ رکش ؿذُ اػت کِ تبکٌَى ّیچ هطبلؼِ ای رکش ًـذُ 

تؼشیف 
 ٍاطُ ّب

 ّش ٍاطُ کلیذی ثطَس خذاگبًِ ًیبص ثِ تؼبسیف ًظشی ٍ ػولی ّوشاُ ثب سفشًغ ّبی هشثَطِ داسد.

هشٍس 
 هتَى

 هشٍس هتَى هشتجط کفبیت هی کٌذ. 6-2توبم ثشسػی هتَى ّبیتبى سا ثش اػبع فشهت هـخق داًـگبُ ثٌَیؼیذ ٍ 

اّذاف ٍ 
 فشضیبت

ثٌظش هی سػذ ثشسػی ػطح ػشهی ػبثفتیي ثب هتغیشّبیی هثل خٌؼیت، ػي، ٍضؼیت التلبدی ٍ تغزیِ ای ٍ ... ًیض هی تَاًٌذ ثِ 

 ػٌَاى ػبیش اّذاف هطشح ثبؿٌذ. لطفب اػوبل ًوبییذ.

 لطفب ّذف کبسثشدی احتوبلی کِ اص ًتبیح احتوبلی ثذػت هی آیذ ٍ خٌجِ کبسثشدی داسد سا ثٌَیؼیذ.

 ثل کوک ثِ پضؿکبى دس تدَیض داسٍّب ٍ سطین الغشی ٍ هَاسدی اس ایي لجیل ...ه

 فشضیبت هتٌبػت ثب اّذاف اختلبكی اكالح ؿذُ ٍیشایؾ گشدد.

سٍؽ 
 کبس

 دس هحل اخشا ثیوبسػتبى یب هشکض ثْذاؿت سا ثٌَیؼیذ.

 ًَع هطبلؼِ ثشسػی همطؼی كحیح اػت ًِ هَسد ؿبّذی!

توبم ثیوبساى هشاخؼِ خض چٌذ هَسد خبف کِ دس هؼیبسّبی خشٍج رکش کشدُ ایي ًوًَِ خَى سا هی  چگًَِ ًوًَِ گیشی هیکٌیذ اص

 گیشیذ؟ دس چِ ثخـی اص ثیوبسػتبى ؟

ثِ ًظش هی سػذ هٌبػت تش اػت ًوًَِ گیشی دس هشکض ثْذاؿت اًدبم ؿَد ٍ ًوًَِ ّب ثِ ثیوبسػتبى هٌتمل گشدد ًبدس ّؼتٌذ 

بسػتبى هشاخؼِ کٌٌذٍ افشاد ثؼتشی ثِ ػلل هختلف هوکي اػت دچبس ثیوبسی ثبؿذ کِ ثش ػطخ افشادی کِ ثِ ػلت چبلی ثِ ثیو

 ػشهی ایي هبدُ اثشگزاس ثبؿذ.

 چشا اص ثیوبصػتبى؟؟؟

چشا اص ثیوبصػتبى؟ ثْتش اػت  اص هشاخؼیي ثِ هشاکض  .ثْتش اػت  اص هشاخؼیي ثِ هشاکض ثْذاؿتی ًوًَِ گیشی ؿَدًوًَِ گیشی 

 گیشی ؿَد ٍ سضبیت ًبهِ اخز ؿَد.ثْذاؿتی ًوًَِ 

سا هحبػجِ هی کٌیذ  bmiثش اػبع خَدگضاسؿی یب ًِ خَدتبى لذ ٍ ٍصى دلیك سا هی گیشد ثب یک تشاصٍ ٍ لذػٌح هـخق ٍ ػپغ 

 ایي ثٌظش هؼمَلتش هی سػذ. 

 ل ثشػذ.دس ایي كَست لذ ٍ ٍصى تَػط یک فشد یکؼبى ٍ هـخق ٍ یک اثضاس یکؼبى كَست هی گیشد کِ خطب ثِ حذال

 دس حدن ًوًَِ هـخلبت فشهَل خبگزاسی ؿَد.

 ًفش سػیذُ ایذ. رکش ؿَد . 02ثش اػبع چِ هطبلؼِ ای ٍ چِ اػذادی ثِ ػذد 

ثبّن اًدبم هی ؿًَذ ٍ ػپغ  0ٍ  0سٍؽ اخشا، هدذدا دػتَسالؼول ؿشکت ػبصًذُ سا هطبلؼِ ًوبییذ. یب هشحلِ  0دس هشحلِ 

 ؿؼتـَ داسیذ. اگش تَضیح  دیگشی داسیذ لطفب اسائِ ًوبییذ. 0اص هشحلِ  اًکَثبػیَى هی کٌیذ ٍ یب ایٌکِ لجل

 ؟02دلیمِ اػت یب  02، 6هشحلِ 

 دس هؼیبسّبی ٍسٍد اگش ثیوبس ًیؼتٌذ دس ثیوبسػتبى چِ کبس هی کٌٌذ؟ 

 هؼیبس خشٍج اكالح گشدد.

تلشی اص هطبلؼِ کِ دس هَسد خوغ آٍسی ثِ ًظش هی سػذ کبس ؿوب هـبّذُ اػت ٍ لؼوت هخدس لؼوت اثضاس گشداٍسی اطالػبت، 

 اطالػبت دهَگشافیک اػت هشثَط ثِ هلبحجِ هی ؿَد.



هحذٍدُ تفؼیش خْت الغش، ًشهبل ٍ یب چبلی سا ثتَیؼیذ.  هحذٍدُ غلظت ّب خْت تفؼیش ًشهبل یب کن ٍ یب صیبد دس خذٍل هتغیشّب

 ثَدى سا ثٌَیؼیذ.

 خَاّیذ کشد؟فمط اصهَى ّبی الصم اٍسدُ ؿَد.  دسسٍؽ تدضیِ ٍ تحلیل اص توبم آصهَى ّب اػتفبدُ

 ثب هـبٍس آهبسی هـَست ؿَد.

ثبتَخِ ثِ هطشح ؿذى طشح دس کویتِ اخالق، توبم خَاًت احتوبلی دس ًظش گشفتِ ؿَد ٍ هَاسدی هبًٌذ فشم سضبیت  اگبّبًِ ٍ... 

 اٍسدُ ؿًَذ.

 خوغ کل ّضیٌِ ّب ثِ دٍ هیلیَى کبّؾ یبثذ.

 

 ---------- سفشًغ

                          ********* 

 ارزیببی کٌترل کیفی آزهبیطگبّْبی تطخیص طبی ضْرستبى تربت حیذریِ ػٌَاى 

  

 ثب هذًظش لشاس دادى اكالحبت ریل پشٍپَصال ًَؿتِ ٍ لؼوت ّبی اكالح ؿذُ ّبیالیت ؿَد. هلَثِ

 اكالحبت

 کل هتي اص لحبظ اؿکبالت ًگبسؿی ثشسػی ؿَد.

 پشٍپَصال هٌَط ثِ ًجَد هـکالت ًگبسؿی، فًَتی ٍ ... هی ثبؿذ.ثشسػی هدذد 

 ػٌَاى اًگلیؼی اكالح گشدد. ػٌَاى

 

 دس ثیبى هؼئلِ ثِ ًتبیح هطبلؼبت هـبثِ دس ػطح اػتبى یب کـَسی اؿبسُ ؿَد. ثیبى هؼبلِ

تؼشیف ٍاطُ 
 ّب

 توبهی هٌبثغ چک ؿًَذ کِ دس هتي ثِ فبسػی ًَؿتِ ؿًَذ.

 

 حزف ؿًَذ ٍ دس ًحَُ ًَؿتي ثمیِ هَاسد ًیض اكالح ؿَد )ًتبیح ثلَست آهبسی ًَؿتِ ؿَد( 0ٍ  0هطبلؼِ ؿوبسُ  هشٍس هتَى

اّذاف ٍ 
 فشضیبت

---------- 

 اخز هدَص اص کویتِ تحمیمبت داًـدَیی ٍ کویتِ اخالق داًـگبُ اػت.  سٍؽ کبس

 ّوبٌّگی ّب ثب حشاػت ًیض اًدبم هی ؿَد.

 تحلیلی  کبسداًی ًیض اضبفِ ؿَد. دس خذٍل هتغیشّب همطغ

دسسٍؽ تدضُ تحلیل اثتذا ًشهبلیتی ثشسػی هی ؿَد ٍ ػپغ ثب آصهَى ّبی پبساهتشیک ٍ ًبى پبساهتشیک دادُ ّب 

 ثشسػی هی ؿًَذ.

 توبم سفشًغ ّب اًگلیؼی ٍ هطبثك ثب فشهت ًٍکَس ثبؿذ هبًٌذ ًوًَِ صیش: سفشًغ
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. 



                          *********                     

 ّیذرٍ الکلی گل ًسترى بر رًٍذ اضطراة در هَش سَریسی اثر عصبرُ ربر ػٌَاى 

 ثب هذًظش لشاس دادى اكالحبت ریل پشٍپَصال ًَؿتِ ٍ لؼوت ّبی اكالح ؿذُ ّبیالیت ؿَد. هلَثِ

 اكالحبت

 کل هتي اص لحبظ اؿکبالت ًگبسؿی ثشسػی ؿَد.

 ثشسػی هدذد پشٍپَصال هٌَط ثِ ًجَد هـکالت ًگبسؿی، فًَتی ٍ ... هی ثبؿذ.

 ػٌَاى اًگلیؼی اكالح گشدد. ػٌَاى

 ذف ًْبیی ثب ػٌَاى هـبثِ ًیؼت. اكالح گشدد.ّ ثیبى هؼبلِ

تؼشیف ٍاطُ 
 ّب

 ثشای ّش تؼشیف ًظشی ٍ ػولی ًیبص ثِ هٌبثغ خذاگبًِ داسیذ.

 تؼشیف ًیبص ثِ سفشًغ داسد.

 ثِ هَؿْب دادُ هی ؿَد؟دستؼشیف ػولی گل ًؼتشى ثٌَیؼیذ ایي گل سا ثب چِ دٍصی دس چِ تشکیجی ٍ چٌذثبس 

 یبفتِ ّبی همبالت ثب اػذاد ٍ اسلبم گضاسؽ ؿَد ًِ ًتیدِ گیشی همبالت. هشٍس هتَى

هطبلؼِ خذیذتش ٍ هشتجط تش ثب گیبُ ٍ سٍؽ کبس ؿوب ثشای ثشسػی هتَى ًَؿتِ ؿَد. ًحَُ ًَؿتي ثشسػی هتَى  2

 ثبصثیٌی ؿَد.

 دس هشٍس  چْبسم َّسهَى هذًظش چیؼت؟

اّذاف ٍ 
 یبتفشض

 گشٍُ داسین اّذاف ٍ فشضیبت اكالح گشدد. 4ثب تَخِ ثِ سٍؽ کبس کِ 

 ػش هَؽ ثِ ّش گشٍُ تخلیق دادُ ؿذ؟ 8دس حدن ًوًَِ ثش چِ اػبػی تؼذاد  سٍؽ کبس

 هٌجغ تْیِ گیبُ رکش ؿَد.

 ًبم سٍؽ ػلبسُ گیشی چیؼت؟ 

( آصهبیؾ هی ؿًَذ. Duplicateدٍتبیی )دس اًدبم آصهبیـبت )ػوَهب دس هطبلؼبت آصهبیـگبّی( ًوًَِ ّب ثلَست 

گشٍُ ؿبّذ  0دلیل ایٌکِ دس هطبلؼِ ؿوب گشٍُ ّب ثلَست تکی )هثال یک گشٍُ ؿبّذ داسیذ کِ دس حبلت دٍتبیی 

 ٍخَد داسد( دس ًظش گشفتِ ؿذًذ چیؼت؟ 

 دس هَسد خبیگضیي کشدى هَؽ ّب دس كَست اص ثیي سفتي تَضیح دادُ ؿَد.

 دد.ثب هـبٍس آهبسی هـَست گش

 خذٍل هتغیشّب ًیبص ثِ اكالح داسد.

 اطالػبت هشثَط ثِ ّضیٌِ ّب تکویل گشدد.

 هدذد ٍیشایؾ ؿًَذ. 02ٍ  01، 02، 00هٌبثغ  سفشًغ

 توبم سفشًغ ّب اًگلیؼی ٍ هطبثك ثب فشهت ًٍکَس ثبؿذ هبًٌذ ًوًَِ صیش:
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. 

                       ********* 



 در رابطِ بب حَادث یذریِتربت ح یداًطگبُ علَم پسضک یبىرفتبر داًطجَ یکٌٌذُ ّب ییيتع ػٌَاى 

 یبراسبس هذل اعتقبد بْذاضت ی: هطبلعِ ا یبدُعببر پ یب یيسرًط بِ عٌَاى یکیتراف 

 ثب هذًظش لشاس دادى اكالحبت ریل پشٍپَصال ًَؿتِ ٍ لؼوت ّبی اكالح ؿذُ ّبیالیت ؿَد. هلَثِ

 اكالحبت

 کل هتي اص لحبظ اؿکبالت ًگبسؿی ثشسػی ؿَد.

 هٌَط ثِ ًجَد هـکالت ًگبسؿی، فًَتی ٍ ... هی ثبؿذ.ثشسػی هدذد پشٍپَصال 

 لبثل حزف هی ثبؿذ. "ثِ ػٌَاى ػشًـیي یب ػبثشپیبدُ "ػجبست ػٌَاى

 ًیبص ثِ ٍیشایؾ خذی داسد.ػٌَاى اًگلیؼی 

 اص ًظش ًگبسؿی ٍ ٍیشایـی ثؼیبس هـکل داسد. ثیبى هؼبلِ

 آهبس لذیوی اػت.

 ثب هطبلؼِ تبى هفلل تش تَضیح دّیذ. دس ساثطِ ثب هذل تغییش سفتبس ٍ استجبطؾ

تؼشیف ٍاطُ 
 ّب

 تؼشیف ًظشی حَادث تشافیکی كحیح ًیؼت.

 دٍسُ داًـدَیی ًیبص ثِ تؼشیف ًذاسد خبهؼِ پظٍّؾ اػت.

ًیبصی ثِ تؼشیف ػولی ًوی ثبؿذ دس اداهِ ػبصُ ّبی هذل سا تَضیح خیلی هختلش دادُ ٍ دس هذل اػتمبدثْذاؿتی 

 تؼشیف ػولی ًحَُ ػٌدؾ ّش ػبصُ سا ثٌَیؼیذ. 

 ًتبیح توبم هطبلؼبت سا ثب ػذد ٍ سلن ٍ دس كَست ٍخَد گضاسؽ کٌیذ. هشٍس هتَى

اّذاف ٍ 
 فشضیبت

 هتٌبػت ثباّذاف اكالح ؿَد.فشضیبت 

 لبثل خالكِ ؿذى اػت. 2چشا ّوِ سا ثش حؼت هتغیش دهَگشافیک ًَؿتِ ایذ؟ اّذاف یک تب دس اّذاف اختلبكی 

 استجبط ثب هتغیشّبی دهَگشافیک فمط یک ّذف خبًجی اػت لطفب اّذاف اختلبكی ثبصًَیؼی ؿَد. 

 تؼذاد ػَاالت ّش آیتن تَضیح دادُ ؿَد.  سٍؽ کبس

 داسد.هؼیبس خشٍج ًیبص ثِ ثبصثیٌی 

 ؿیَُ گشداٍسی اطالػبت ثیبى ؿَد.

 ثضاس حتوب ضویوِ ؿَد.ا

 ًحَُ تؼییي سٍایی ٍ پبیبیی آٍسدُ ؿَد.

 خذٍل هتغیشّب ًیبص ثِ ثبصًَیؼی داسد.

 سٍؽ تدضیِ ٍ تحلیل دادُ ّب هـخق ؿَد. 

 ّضیٌِ ّب ثِ دٍ هلیَى کبّؾ یبثٌذ.

 ثبؿذ هبًٌذ ًوًَِ صیش:توبم سفشًغ ّب اًگلیؼی ٍ هطبثك ثب فشهت ًٍکَس  سفشًغ
1- Halpten SD, Ubel PA, Caplan AL, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. 
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                       ********* 

 یقبعذگ سترسید ضذت بر کی ة يیتبهیٍ ٍ نیکلس اثر سِیهقب ػٌَاى 

 ثب هذًظش لشاس دادى اكالحبت ریل پشٍپَصال ًَؿتِ ٍ لؼوت ّبی اكالح ؿذُ ّبیالیت ؿَد. هلَثِ



 اكالحبت

 کل هتي اص لحبظ اؿکبالت ًگبسؿی ثشسػی ؿَد.

 ٍ ... هی ثبؿذ.ثشسػی هدذد پشٍپَصال هٌَط ثِ ًجَد هـکالت ًگبسؿی، فًَتی 

 -------- ػٌَاى

 .داسد یـیشایٍ هـکل ثیبى هؼبلِ

تؼشیف ٍاطُ 
 ّب

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

 

 .گشدد رکش هشٍسّب توبم دس )ػطح هؼٌب داسی( P ضاىیه هشٍس هتَى

 .اػت ًـذُ ًَؿتِ همبلِ ػٌَاى 0دس ثشسػی هتَى ؿوبسُ 

اّذاف ٍ 
 فشضیبت

------- 

------ 

 

 هتفبٍت سًگ بیثبؿذ؟ا کٌٌذُ ؿشکت کذ اػبع ثش كیتحم ٍ ثبؿٌذ؟ سًگ کی دس ّب کپؼَل ّوِ ؼتیً ثْتش بیا سٍؽ کبس

هطلت  يیا ثب ثٌظش ػَکَس ػِ كیتحم ذیًذاسد؟ًَؿت حیثشًتب یاثش ثگبَُاخ کی دس داؿتي لشاس ثِ تَخِ ثب کپؼَلْب

 .ثبؿذ یه هتٌبلض

 اػت؟ اًدبم لبثللبػذگی  کلیػ اص یصهبً ّش دس آى لیتکو صهبى

 ؟اػت اػبى َُیؿ ثِ یبثَد؟ا خَاّذ چگًَِ ٍسٍد یبسّبیهؼ اػبع هطبلؼِ ثِ ٍسٍد یثشا بىیداًـدَ اًتخبة ًحَُ

 ؟طبلؼِه ؿشٍع اص ـَد؟لجلیه لیتکو فشد یثشا یصهبً چِ دسجت اطالػبت لبػذگی ثفشم 

 .ؿَد ًَؿتِ اثضاس ٍ هَاد کیتفک ثِ ّب ٌِیّض

 توبم سفشًغ ّب اًگلیؼی ٍ هطبثك ثب فشهت ًٍکَس ثبؿذ  سفشًغ

 هبًٌذ ًوًَِ صیش: .ؿَد چک یًگبسؿ ًظش اص
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