
 

 ریل دس هَسد ّش کذام ثِ تصَیت سسیذ.ػٌَاى ٍ یک پشٍپَصال ثشگضاس گشدیذ، ٍ هصَثبت  6خلسِ ثِ هٌظَس ثشسسی ٍ داٍسی 

 

 

 ٍ هصَثبت ریل دس هَسد ّش کذام ثِ تصَیت سسیذ.ثشگضاس گشدیذ ٍ دٍ ػٌَاى پشٍپَصال  سِخلسِ ثِ هٌظَس ثشسسی ٍ داٍسی 

هقشس ضذ هَسد تبییذ قشاس گشفت ٍ  "رابطِ دسترسی بِ خدهات بْداضتی ٍ درهاًی ٍ سالهت رٍاى سالوٌداىثشسسی  "ػٌَاى

 پشٍپَصال ًَضتِ ٍ اسسبل گشدد.

هَسد  "6931داًطجَیاى داًطگاُ علَم پسضنی تربت حیدریِ در سال ًقص آیٌدُ ضغلی در اًگیسُ تحصیلی  "ػٌَاى 

 پشٍپَصال ًَضتِ ٍ اسسبل گشدد.س گشفت ٍ هقشس ضذ تبییذ قشا

 در تربت حیدریِ ضْرستاى ّاي هْدمَدك  هرامس ٍرهینَالریس در اًترٍبیَس فراٍاًی بررسی عٌَاى 

 6931سال

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

 اصالحبت

 .کل هتي اص لحبػ اضکبالت ًگبسضی ثشسسی ضَد

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

 هْذکَدک ؟ هْذکَدک ثِ تٌْبیی کبفی است.هشاکض  عٌَاى

 ػٌَاى اًگلیسی ًیبص ثِ ثشسسی داسد.

بیاى 

 هسالِ

 ثیبى هسئلِ ثسیبس هختصش است )فبقذ سفشًس هی ثبضذ( ٍ ثِ ًَػی اّویت سا ًطبى ًذادُ است.

 ثب ًشم افضاس اًذًَت هٌبثغ سا ٍاسد ًوبییذ.

 ثبضذ.گضاسش هغبلؼِ ی هطبثِ دس ثیبى هسئلِ هَخَد ًوی 

 قسوتی کِ دس هَسد ضبهجبًضُ گضاسش ضذُ است حزف گشدد.

تعریف 

 ٍاشُ ّا

 ضشٍست تؼشیف ًظشی ٍ ػولی کلیذ ٍاطُ ّب ٍخَد داسد.

 ّوچٌیي تؼبسیف ًظشی ًیبص ثِ سفشًس داسد.

 تؼبسیف ٍاطُ ًیبص ثِ رکش هٌجغ هؼتجش داسًذ.

 ًیبصیجِ رکش ایي ّوِ هشٍس هتَى ًوی ثبضذ هرٍر هتَى

 هغبلؼبت داخلی ضوب ثسیبس قذیوی لست

 ت ضوب ػٌَاى هغبلؼِ رکش ًطذُ استّیچ کذام اص هغبلؼب

 تؼذاد هغبلؼبت سا ثِ پٌح هَسد کِ ّن خذیذ است ٍ ّن هشتجظ کبّص دّیذ

                                 22/1/31خ :تاری          64-62:جلسِ برگساري ساعت

 بسوِ تعالی

حیدریِ تربت پسضنی علَم داًطگاُ داًطجَیی تحقیقات مویتِ جلسِ صَرت  

  
 63:ضوارُ جلسِ   

 



اّداف ٍ 

 فرضیات

 دس ّذف کلی ثِ خبی ٍاطُ ثشسسی اصتؼییي استفبدُ کٌیذ.

 ِ ضَد.دس اّذاف ثِ خبی ٍاطُ ی ضیَع فشاٍاًی ًَضت

 اّذاف ٍ فشضیبت ثب یکذیگش ّوخَاًی ًذاسًذ.

پیطٌْبد هی ضَد استجبط ضیَع ایي اًگل ثب ًَع هْذ کَدک )خصَصی ٍ دٍلتی( ٍ ٍضؼیت اضتغبل دس فشضیبت 

 ٍالذیي ثشسسی ضَد.

 هحل اخشا هْذکَدک هی ثبضذ. رٍش مار

صَست خَضِ ای یب عجقِ ای اًدبم ضَد ٍ  ًوًَِ گیشی تصبدفی ثشای عشح ضوب هقذٍس ًوی ثبضذ ًوًَِ گیشی یب ثِ

 ًفش حدن ًوًَِ اص هشاکض هختلف اًتخبة ضًَذ. 033

 فشهَل تؼییي حدن ًوًَِ سا رکشکٌیذ.

 کَدکبى تحت دسهبى خضء هؼیبس ّبی خشٍج دسًظش گشفتِ ضَد.

 اسد.دس خذٍل هتغیشّب هتغیش اصلی یؼٌی فشاٍاًی اًتشٍثیَس )اثتال یب ػذم اثتال ثِ اًگل( ٍخَد ًذ

 ًقص هتغیش تؼذاد اػضبی خبًَادُ چیست؟

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

                         ********* 

 بررسی تاثیر آیَرهنتیي در درهاى زخن سالل در هدل هَش آزهایطگاّی عٌَاى 

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

 اصالحبت

 کل هتي اص لحبػ اضکبالت ًگبسضی ثشسسی ضَد.

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

 پیطٌْبد هی ضَد ػٌَاى ثِ صَست هقبیسِ ی تبثیش آیَسهکتیي ٍ گلَکبًتیي ًَضتِ ضَد. عٌَاى

بیاى 
 هسالِ

 .کل پشٍپَصال ٍیشایص ضَداضکبالت ًگبسضی هتؼؼذی دس هتي ٍخَد داسد. 

 خذا قذیوی است. 7سفشًس 

 هٌظَس اص اٍلَیت چیست؟ 8دس سفشًس 

 فًَت اػذاد فبسسی ضَد.

 یک پبساگشاف اص ًتبیح هغبلؼبت هختلف دس هَسد تبثیش داسٍّبی هختلف دس هذل ّبی حیَاًی هجتال ثِ سبلک ثٌَیسیذ.

ػَاسضی ک  رکش کشدُ ایي چیست؟ایي داسٍ هگش هخذس ّیچ ػبسضِ ای گضاسش ًطذُ؟؟؟ پس  11ٍ  12دس سفشًس 

 است؟دس هَسد داسٍ ثیطتش تَضیح دّیذ گیبّی است کِ هقشٍى ثِ صشفِ ثبضذ؟

 ّذف اس اًدبم هغبلؼِ تبى سا دس پبیبى ثیبى هسبلِ ثْتش است رکش کٌیذ.

تعریف 

 ٍاشُ ّا

 ًِ داسٍ دادُ ضَد ثب چِ دٍصی ٍ.....ّیچ کذام اص تؼبسیف ضوب هٌجغ ًذاسًذ. دس هغبلؼِ تبى قشاس است چگَ



ثب تَخِ ثِ ایٌکِ هغبلؼبت هطبثِ ثب صثبى التیي ٍخَد داسد تَصیِ هی ضَد ثِ خبی هشٍسّبی هشثَط ثِ هغبلؼبت  هرٍر هتَى

 تَصیفی هغبلؼبت هذاخلِ ای کِ سٍی صخن سبلک اًدبم ضذُ ًَضتِ ضَد.

 خولِ اٍل ًیبص ثِ ًگبسش داسد.

 ٍ اسقبم آهبسی رکش کٌیذ.ًتبیح سا ثب اػذاد  

 اػذاد فبسسی ضًَذ.

 هشٍس دٍم قذیوی است. حزف گشدد.

 دس هشٍس سَم اسبهی هحققبى خالصِ اٍسدُ ضَد.

 هشٍس چْبسم سفشًس ًذاسد.

اّداف ٍ 
 فرضیات

 ثب ٍاطُ تؼییي خبیگضیي ضَد.دس ّذف کلی ثشسسی 

 اّذلف اختصبصی ثبتَخِ ثِ تغییشػٌَاى ثبصًَیسی ضَد.

 .س ثیبى هسئلِ تَضیحبتی دادُ ضَدد ّذف سَمدس هَسد 

 فشضیبت هتٌبست ثب اّذاف ثبصًَیسی ضَد.

 آیب ثشای اًدبم کبسّبی آصهبیطگبّی ًیبص ثِ تؼییي حدن ًوًَِ ٍخَد داسد؟ رٍش مار

 سٍش اخشا خیلی ًبقص ًَضتِ ضذُ است ٍ ثبیذ خیلی هفصل تش ٍ ثب خضئیبت ثیطتش ًَضتِ ضَد.

 ّب ٍهیضاى تلقیح سا ثٌَیسیذ.ًحَُ ی تْیِ ی هَش 

 حذاکثش چٌذ سٍص عَل هی کطذ تب صخن ایدبد ضَد؟

 ضشایظ ًگْذاسی، تغزیِ، ًَس ٍ دهب خْت ًگْذاسی هَش ّب سا تَضیح دّیذ.

 ؟02تب یب 03دٍ قسوت تٌبقض داسد.  

 دس گشٍُ دٍم دٍص داسٍّب ًَضتِ ضَد.

 .ثصَست ّذف رکش ضَد گشٍُ چْبسم دس اّذاف اختصبصی 

 اسصیبثی تؼذاد اًگل دس صخن ثِ چِ صَست است؟

 هؼیبس خشٍج صحیح  ًیست ایي هَضْب اصال ٍاسد ًطذُ اًذ کِ خبسج ضًَذ. 

 هتغیش گلَکبًتیَم  ٍاثستِ ًیست داسٍی دیگشی است کِ استفبدُ هی کٌیذ. 

 غیش ضوب هستقل است؟تشکییت آیَسهکتیي ٍ گلَکبًتین ٍ ّش کذام ثِ صَست خذاگبًِ، ٍاثستِ ًیستٌذ. پس کذام هت

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

                       ********* 

    

 بررسی عفًَت سایتَهگالَ ٍیرٍس در زًاى در سٌیي بارٍري هراجعِ مٌٌدُ بِ هرامس بْداضتی  عٌَاى 

 6931ضْرستاى تربت حیدریِ در سال 

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



 اصالحبت

 کل هتي اص لحبػ اضکبالت ًگبسضی ثشسسی ضَد.

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

 دس ػٌَاى اضبفی هی ثبضذ. "دس"ٍاطُ  عٌَاى

 اًگلیسی ثبصًَیسی ضَد.ػٌَاى 

بیاى 
 هسالِ

 تَالی سفشًس ّب دس ثیبى هسئلِ ثشسسی ضذُ ٍ سفشًس ّب فبسسی ضَد.

 هتي اص لحبػ اهالیی ٍ ًگبسضی دٍثبسُ ٍیشایص ضَد.

 .پیَستگی هغبلت ٍخَد ًذاسددس ثیبى هسیلِ 

ّوچٌیي یک پبساگشاف یک پبساگشاف دس هَسد ًتبیح هختلفی اص هغبلؼبت اًدبم ضذُ ثٌَیسیذ. دس اًتْبی ثیبى هسیلِ 

 دیکش دس هَسد ّذف ایي هغبلؼِ ٍ ضشٍست اًدبم ایي تحقیق ثٌَیسیذ

تعریف 
 ٍاشُ ّا

 تؼبسیف ضوب هٌجغ ًذاسد ٍ ایٌکِ تؼشیف ػولی ًٌَضتِ ایي دس هغبلؼِ ضوب چگًَِ اًذاصُ گیشی خَاّذ ضذ. 

 خبی صًبى ثبسداس صًبى سٌیي ثبسداسی سا تؼشیف ػولی ٍ ًظشی ًوَدُثِ 

 تشثت حیذسیِ ًیبص ثِ تؼشیف ًذاسد.

هرٍر 

 هتَى

 ثب تَخِ ثِ ٍخَد هغبلؼبت هطبثِ ثبػٌَاى ضوب هغبلؼبت هشتجظ سا دس هشٍس هتَى خبیگضیي کٌیذ.

اػذاد ٍ اسقبم آهبسی رکش ثفشهبییذ ٍػٌَاى هغبلؼبت توبم هشٍس هتَى ّبی ضوب ًیبص ثِ ٍیشایص داسد. ًتبیح هغبلؼبت سا ثب  

 سا داخل گیَهِ ثیبٍسیذ.

 هؼبًی فبسسی اختصبسات اًگلیسی سا ٍساد کٌیذ.

اّداف ٍ 

 فرضیات

 ٍاطُ تؼییي خبیگشیي کٌیذ. دس اّذاف کلی ثِ خبی ثشسسی 

 ٍاطُ ی فشاٍاًی استفبدُ ضَد.ثِ خبی ٍاطُ ی ضیَع ثبتَخِ ثِ هحذٍد ثَدى حدن ًوًَِ اص دس اّؼذاف اختصبصی 

 فشضیبت ثِ صَست تؼییي استجبط ًَضتِ ضَد.

 هحل اخشا داًطگبُ ًیست. رٍش مار

 تؼذاد حزف ضَد ٍ فقظ خوؼیت رکش ضَد.دس خوؼیت هَسد هغبلؼِ 

 ًوًَِ گیشی ثِ سٍش تصبدفی اهکبى پزیش ًوی ثبضذ ًوًَِ گیشی ثِ سٍش آسبى یب دسدستشس هٌغقی تش است.

هی سسذ؟ دس ٍاسد کشدى ٍ ًَضتي اػذاد دقت کبفی سا داضتِ ثبضیذ.  133ًفش ثب دُ دسصذ سیضش ثِ  83 دس حدن ًوًَِ 

 اػذاد ثب ّن ّوخَاًی ًذاسًذ. هدذدا چک ضَد.

 تب حدن ًوًَِ هٌبست ایي کبس تَصیفی ثبضذ. 93ثِ ًظش ًوی سسذ 

 ثبسداسی چیست؟ثِ ػٌَاى سي  20-04هجٌبی دس ًظش گشفتي دس هؼیبس ٍسٍد 

ػلت حزف صًبى ثب سبثقِ ی سقظ خٌیي چِ هی ثبضذ؟ ٍ چغَس صًبى ثب ػفًَت ّبی داخل سحوی سا دس هؼیبس خشٍج 

 اسصیبثی هی کٌیذ؟

 

 سفشًس ّبی قذیوی ثب سفشًس ّبی خذیذ خبیگضیي ضًَذ. رفرًس

 

********* 

    



          

 

 

 

 ّوناراى هحترم حاضر در جلسِ:
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