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نویسندهنیاز به کداخالقرتبهمبلغ مصوبعنوان طرحکد طرحکد رهگیریردیف

1384932---
3849

مقایسه نتیجه بارداری در بیماران نابارور مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک دریافت کننده داروی منوگان به تنهایی و بیماران دریافت
کننده ترکیب گونال اف و منوگان جهت تحریک تخمک گذاری در زنان مراجعه کننده به کلینک ناباروری حضرت زهرا شهرکرد در سال 1397

(show_stat.phtml?c=8123)

مریمخیر32,940,0000
نعمتی

در جلسه شورای پژوهشی مطرح و مقرر شد که در متغ�رها مشخص شود منظور از موفقیت بارداری مشخص شود. طرح تصویب شد

2381732---
3817

(show_stat.phtml?c=8059) 96 زینخیر00بررسی خطاها ی موجود درتکمیل گواهی فوت در بیمارستان هاجر شهرکرد در سال 95 و مقایسه با سال
العابدین
ملک پور

در جلسه شورای پژوهشی مطرح و مقرر شد که در بررسی ها سال 95 با سال 97 مقایسه شود و نیز گواهی صادر شده توسط پزشکی متخصص پزشکی قانونی با رزیدنت مقایسه شود. متغ�ر
نوع خطا کیفی تعریف شود. طرح تصویب شد.

33691show_stat.phtml?) بر اختالالت کبدی و کلیوی در مادران مبتال به پره اکالمپسی بعد از زایمان E مقایسه اثر سیلیمارین و ویتامین
(c=7807

لیالخیر61,260,0000
محمودنیا

در جلسه شورای پژوهشی مطرح و مقرر شد که در معیار ورود به مطالعه مقدار عددی کراتینین و آنزیم های کبدی مشخص شود وگروه های مطالعه با هم از نظر مقدار آنزیم های کبدی و
کراتینین با هم مچ شوندنیز گروه پالسبو حذف و به جای گروه ویتامین ای گروه دیگری مثل ان استیل سیستئین جایگزین شود. و اصالحات به تا�د خانم دکتر شبانیان برسد. طرح تصویب

شد

بررسی اثر اسانس دارچین بر عالئم افسردگی و شناختی سالمندان مبتال به اختالل افسردگی ماژور غیرسایکوتیک تحت درمان با اس-43859
(show_stat.phtml?c=8143) 1397 سیتالوپرام مراجعه¬کننده به کلینیک¬های آموزشی شهرکرد در سال

حوریخیر00
وش

قادری

در جلسه شورای پژوهشی مطرح و مقرر شد که ضرورت استفاده این دارو در سالمندان واضحتر بیان شود و نیز در اهداف عوارض دارویی ذکر شود و نیز پرسشنامه توسط محقق تکمیل شود.
طرح تصویب شد.

مصوبه کلی مطرح شده در این جلسه:

عضو شورا

پان ت آ رمضان نژاد

حاضر وضعیت حضور: 

 

دبیر شورا

نجمه شاهین فرد

حاضر وضعیت حضور: 

 

عضو شورا

مسعود حفیظی اصفهانی

حاضر وضعیت حضور: 

 

عضو شورا

محمدتقی مرادی

حاضر وضعیت حضور: 

 

عضو شورا

پروین صفوی

حاضر وضعیت حضور: 

 

عضو شورا

شیدا شبانیان

حاضر وضعیت حضور: 

 

ر�س شورا

کیاوش فکری

حاضر وضعیت حضور: 

 

عضو شورا

لیال محمودنیا

حاضر وضعیت حضور: 

 

عضو شورا

دکتر شهال طاهری

حاضر وضعیت حضور: 

 

عضو شورا

مسعود لطفی زاده

حاضر وضعیت حضور: 

 

 

http://78.39.35.111/show_stat.phtml?c=8123
http://78.39.35.111/show_stat.phtml?c=8059
http://78.39.35.111/show_stat.phtml?c=7807
http://78.39.35.111/show_stat.phtml?c=8143

