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شوراي پژوهشی : شوراي پژوهشی بیمارستان هاجر

مشخصات صورت جلسه:
شماره: 1412

توضیحات:
عنوان: شوراي خرداد 96

تنظیم کننده: مرکز آموزشی درمانی هاجر
تاریخ: 1396/03/02

مشخصات شورا:
نوع شورا: شوراي پژوهشی

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

 

نویسندهمقطعرتبهمبلغ پیشنهاديعنوان طرحکد طرحکد رهگیري#

113301395-
01-
70-

3316

بررسی تغی ي رات پلی مورفی سم هاي rs2283265 در ژن گی رنده D2 دوپامی ن (
DRD2 ) و rs27072 در ژن ناقل دوپامی ن( SLC6A3) در بی ماران ADHD مراجعه
(show_stat.phtml?c=3085) کننده به درمانگاه کلی نی ك امام علی (ع) شهرکرد

پروین-1
صفوي

.

29551395-
01-
90-

3264

بررسی اثر ایبوپروفن خوراکی بر بسته شدن مجراي شریانی باقی مانده در نوزادان ترم
(show_stat.phtml?c=2335)

نبی اله-1
اسدپور

داوران: دکتر ابوالفضل خوشدل و دکتر رویا چوپانی

39511395-
01-
90-

3279

بررسی احتمال سقوط(زمی ن افتادن) در سالمندان مبتال به بی ماري قلبی عروقی در بی
(show_stat.phtml?c=2327) 1396 مارستان هاجر شهرکرد در سال

ارسالن-1
خالدي فر

داوران: دکتر مرضیه نصیري و دکتر رضوان نورمند

49451395-
01-
90-

3326

بررسی ارتباط می ان سطوح اي نترفرون گاما و CD119 سرم و بروز لنفادنوپاتی آگزي
(show_stat.phtml?c=2315) الري متعاقب تزري ق واکسن ب.ث.ژ

محمد علی-1
زمانی

59431395-
01-
90-

3342

بررسی و مقاي سه اثر پلی اتی لن گلی کول و شربت انجی ر بر درمان ي بوست مزمه
عملکردي در کودکان مراجعه کننده به کلی نی ك امام علی شهرکرد 1396و1397

(show_stat.phtml?c=2311)

کرمعلی-1
کثیري

داوران: دکتر غالمرضا پناهنده - دکتر مجید حمیدي

66401396-
08-
90-

3392

بررسی اثر تجوي ز داخل تراشه اي ان استی ل سی ستئی ن و هپاري ن بر بهبود عالي م
بی ماران سندرم نارساي ي حاد تنفسی و کانتی وژن ري ه بستري در بخش مراقب هاي

(show_stat.phtml?c=1705) وي ژه

حمید-1
روحی

بروجنی

داوران: دکتر بهرام خرم و دکتر فریدون خواجعلی

76391396-
08-
90-

3395

بررسی فراوانی گروه هاي خونی فرعی در اهداکنندگان خون استان چهارمحال و بختی اري
(show_stat.phtml?c=1703) 1397در سال 1396 و

کیاوش-1
فکري
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عضاي شورا:

نویسندهمقطعرتبهمبلغ پیشنهاديعنوان طرحکد طرحکد رهگیري#

داوران: دکتر ابوالفضل خوشدل و دکتر مریم برخوردار

86341396-
08-
90-

3411

بررسی عوامل خطر بیماري هاي قلبی عروقی در زنان داراي سابقه فشارخون بارداري
(PIH) در سالهاي 85 تا 90و ارتباط آن با نتایج سونوگرافی کاروتید

(show_stat.phtml?c=1693)

معصومه-1
معزي

داوران: دکتر فروزان گنجی- دکتر محمد علی دیانی - دکتر منصور مفتخر

96321396-
08-
90-

3425

بررسی اثر وي تامی ن E و ال-کارنی تی ن بر پاي داري غشا RBC و همولی ز در بی ماران
(show_stat.phtml?c=1689) تاالسمی ماژور

کیاوش-1
فکري

داوران: دکتر نوشین رستم پورو دکتر ابوالفضل خوشدل

106311396-
08-
90-

3433

بررسی شیوع و انواع بالینی واکنش هاي دارویی ناخواسته پوستی به دنبال استفاده از
آنتی  بیوتیک ها در بیماران بستري در بخش اطفال بیمارستان هاجر شهرکرد

(show_stat.phtml?c=1687)

محمد علی-1
زمانی

داوران: دکتر غالمرضا پناهنده- دکتر کیاوش فکري

116271396-
08-
90-

3453

بررسی و مقاي سه ي اثر مکمل هاي امگا 3 با منشا گی اهی (دانه کتان) و حی وانی بر
show_stat.phtml?) سطح فتوئی ن در بی ماران مبتال به نارساي ي مزمن کلی ه

(c=1679

لیال-1
محمودنیا

داوران: دکتر سعید مردانی و دکتر علی مومنی.

126241396-
08-
90-

3474

بررسی تاثی ر عصاره هی درو- الکلی گی اهان خاکشی ر و مرزنجوش بر سطح سرمی
(show_stat.phtml?c=1673) هورمون هاي تی روئی د در رت هاي نر

محمود-1
میرحسینی

داوران:دگتر مهشید معصوم بابایی و دکتر کیهان قطره

136231396-
08-
90-

3475

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی زنجبیل بر سطح سرمی هورمون هاي تیروئید در رت هاي
(show_stat.phtml?c=1671) نر هایپوتیروئیدي القا شده با پروپیل تیو اوراسیل

محمود-1
میرحسینی

داوران:دگتر مهشید معصوم بابایی و دکتر کیهان قطره

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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