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شوراي پژوهشی : شوراي پژوهشی هاجر97

مشخصات صورت جلسه:
شماره:

توضیحات:
عنوان: 14 مراد 96

تنظیم کننده: نجمه شاهین فرد
تاریخ: 1397/05/14

مشخصات شورا:
نوع شورا: شوراي پژوهشی

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

 

نویسندهمقطعرتبهمبلغ پیشنهاديعنوان طرحکد طرحکد رهگیري#

1378432---
3784

بررسی نیاز هاي آموزشی قبل از ترخیص مادران کودکان بستري در بخش اطفال بیمارستان
هاجر شهرکرد از دیدگاه پزشک متخصص ، رزیدنت ، اینترن ، پرستاران بخش و خود مادر

(show_stat.phtml?c=7993)

غالمرضا0
پناهنده
شهرکی

در جلسه شوراي پژوهشی مطرح و مقرر شد که زمان تکمیل پرسشنامه توسط مادر زمان مناسب و مادر در شرایط روحی مناسب و دستور
ترخیص کودك صادر شده باشد. حجم نمونه اصالح شود و در یک دوره سه ماهه این مطالعه انجام شود. متخصص آموزش بهداشت به طرح

اضافه شود. اصالحات به تایید دکتر لطفی زاده برسد. طرح تصویب شد

2376032---
3760

بررسی ارتباط سطح سرمی استئوپروتگرین و فتوئین آ با کلسیفیکاسیون دریچه هاي قلبی در
(show_stat.phtml?c=7945) بیماران همودیالیزي با نظر به معیار گالسگو

ارسالن0
خالدي

فر

در جلسه شوراي پژوهشی مطرح و مقرر شد که حجم نمونه به 160 نفر کاهش یابد مشاور آماري به طرح اضافه شود و نیز اهداف و فرضیات
اصالح شود. و مجددا در جلسه شوراي پژوهشی مطرح شود.

بررسی ارتباط افسردگی بعد از زایمان با مواجهه با توکسوپالسما و سطوح سرمی آنتی بادي33706
هاي IgG و IgM ضد توکسوپالسما گوندي در زنان باردار مراجعه کننده به بخش زایمانی

(show_stat.phtml?c=7837) بیمارستان هاجر شهرکرد

فهیمه0
کاوه باغ

بهادرانی

در جلسه شوراي پژوهشی مطرح و مورد تصویب قرار نگرفت

بررسی ارتباط بین سطح فریتین سرم، بار آهن سلول¬هاي مخاط دهان و مارکرهاي التهابی43684
(show_stat.phtml?c=7793) سرم در بیماران پیوند کلیه

علی0
مومنی

در جلسه شوراي پژوهشی مطرح و مقرر شد که عنوان انگلیسی اصالح شود افراد گروه شاهد به جاي افراد سالم از افراد کاندید پیوند انتخاب
شوند و مجددا در جلسه آینده مطرح شود.

تاثیر افزودن اسانس دارچین بر رژیم درمانی زنان Postmenopause مبتال به اختالل53744
(show_stat.phtml?c=7913) افسردگی ماژورتک قطبی تحت درمان با سرترالین

حوري0
وش

قادري

در جلسه شوراي پژوهشی مطرح و مقرر شد که معیار خروج سابقه افسردگی اضافه شود و نیز از زمان مونوپوز شدن 6 ماه تا 2 سال گذشته
باشد. اصالحات به تایید دکتر فکري رسیده شود. طرح تصویب شد.

66121396-
08-
90-

3574

بررسی ارتباط بین مصرف پروژسترون در سه ماه اول بر ابتال به اختالالت فشارخون حاملگی
د رزنان مراجعه کننده به کلینیک زنان حضرت رسول شهرکرد در سال 97

(show_stat.phtml?c=1649)

ستاره0
فاتحی

در جلسه شوراي پژوهشی مطرح و تصویب شد

مصوبه کلی مطرح شده در این جلسه:

http://78.39.35.111/show_stat.phtml?c=7993
http://78.39.35.111/show_stat.phtml?c=7945
http://78.39.35.111/show_stat.phtml?c=7837
http://78.39.35.111/show_stat.phtml?c=7793
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عضاي شورا:
دبیر شورا

نجمه شاهین فرد
حاضر وضعیت حضور: 

 

عضو شورا
پروین صفوي

حاضر وضعیت حضور: 

 

عضو شورا
شیدا شبانیان

حاضر وضعیت حضور: 

 

رییس شورا
کیاوش فکري

حاضر وضعیت حضور: 

 

عضو شورا
پریسا جوادیان

حاضر وضعیت حضور: 

 

عضو شورا
دکتر شهال طاهري

حاضر وضعیت حضور: 

 
عضو شورا

مسعود لطفی زاده
حاضر وضعیت حضور: 

 
 


