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شوراي پژوهشی : شوراي پژوهشی بیمارستان هاجر

مشخصات صورت جلسه:
شماره: 1394

توضیحات:
عنوان: شوراي فروردین 96

تنظیم کننده: مرکز آموزشی درمانی هاجر
تاریخ: 1396/01/19

مشخصات شورا:
نوع شورا: شوراي پژوهشی

محل برگزاري: گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی مرکز آموزشی درمانی هاجر

 

نویسندهمقطعرتبهمبلغ پیشنهاديعنوان طرحکد طرحکد رهگیري#

113321395-
01-70-

3295

بررسی الگوي مصرف مشروبات الکلی و عوامل خطر مرتبط با آن در مراجعه¬کنندگان
به بیمارستانهاي آموزشی هاجر و کاشانی و کلینیکهاي ترك اعتیاد و الکل شهرکرد در

(show_stat.phtml?c=3089) 96_1395 سال

فروزان گنجی-1

.

29461395-
01-90-

3323

بررسی ارتباط وزن با اضطراب ،افسردگی ،تصوي ر بدنی و اختالالت خوردن در
نوجوانان چاق و داراي اضافه وزن با نوجوانان نرمال در محدوده سنی 12 تا 16 سال

(show_stat.phtml?c=2317) در شهرکرد

نوشین رستم-1
پور

داوران: دکتر کیاوش فکري و دکتر مسعود نیک فرجام

36471396-
08-90-

3357

بررسی ارتباط ویتامین D سرمی با بیماري عروق کرونر قلبی و تاثیر آن برظرفیت
عملکردي مبتالیان به آنفارکتوس قلبی بستري شده در بیمارستانهاي آموزشی درمانی

(show_stat.phtml?c=1719) شهرکرد

معصومه-1
معزي

. .

46461396-
08-90-

3362

بررسی ابعاد کلی ه با استفاده از سونوگرافی و سی تی اسکن ومقاي سه آن ها با ي
(show_stat.phtml?c=1717) کدي گر

سام-1
میرفندرسکی

.

56451396-
08-90-

3367

show_stat.phtml?) بررسی اثر اس سی تالوپرام بر درد شکمی فانکشنال درکودکان
(c=1715

کرمعلی-1
کثیري

.

66441396-
08-90-

3375

تأثی ر روي خوراکی بر کاهش مورتالی تی و موربی دي تی در نوزادان با احتمال سپسی
(show_stat.phtml?c=1713) س نوزادي

دکتر رویا-1
چوپانی

.

76431396-
08-90-

3379

بررسی اثر دانپزي ل خوراکی بر پی شگی ري از اختالالت شناختی ناشی از درمان با
show_stat.phtml?) در مبتالي ان به اختالالت خلقی (ECT)الکتروکانوالسی و

(c=1711

الهام زارعان-1
شهرکی

.

86381396-
08-90-

3396

مقاي سه سطح بی ان TNF-α در بی ماران آلوده به هلی کوباکترپی لوري با مشکل
show_stat.phtml?) ا¬¬لتهاب معده و زخم گوارشی با بی ماران غی رآلوده

(c=1701

قربانعلی-1
رحیمیان
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عضاي شورا:

نویسندهمقطعرتبهمبلغ پیشنهاديعنوان طرحکد طرحکد رهگیري#

.

96371396-
08-90-

3400

بررسی شی وع مصرف استروئی دهاي آنابولی ك و ارتباط آن با سالمت روان و تصوي ر
بدنی مردان مراجعه کننده به باشگاه هاي ورزشی شهرکرد در سال 1395

(show_stat.phtml?c=1699)

حوري وش-1
قادري

داوران : دکتر پروین صفوي و دکتر معصومه معزي

مصوبه کلی مطرح شده در این جلسه:

ابوالفضل خوشدل
حاضر وضعیت حضور: 

 

مسعود لطفی زاده
حاضر وضعیت حضور: 

 

کیاوش فکري
حاضر وضعیت حضور: 

 

دکتر شهال طاهري
حاضر وضعیت حضور: 

 

سجاد بادفر
حاضر وضعیت حضور: 

 

علی احمدي
حاضر وضعیت حضور: 

 
مسعود حفیظی

حاضر وضعیت حضور: 

 

پروین صفوي
حاضر وضعیت حضور: 
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