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عضای شورا:

نمایش و چاپ صورت جلسه شورای پژوهشی : شورای پژوهشی هاجر97

مشخصات صورت جلسه:
شماره:

توضیحات:

عنوان: 25 شهریور

تنظیم کننده: نجمه شاهین فرد

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

مشخصات شورا:
نوع شورا: شورای پژوهشی

محل برگزاری: گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی ( مركز آموزشي درماني هاجر )

 

نویسندهنیاز به کداخالقرتبهمبلغ مصوبعنوان طرحکد طرحکد رهگیریردیف

1375932---
3759

بررسی تراکم استخوان در بیماران پیوند کلیه و مقایسه با تراکم استخوان
در بیماران نارسایی کلیه و افراد نرمال مراجعه کننده به مرکز سنجش تراکم
(show_stat.phtml?c=7943) استخوان کلینیک امام علی(ع)شهرکرد

علیخیر00
مومنی

در جلسه شورای پژوهشی مطرح و مقرر شد گروه های مورد مطالعه گروه شاهد هم اضافه شود. طرح تصویب شد.

2378832---
3788

بررسی میزان شیوع کمبود ویتامین D در بیماران مبتالبه فیبروکیستیک
پستان و ارتباط آن با عالئم بیماری به خصوص درد پستان در استان

(show_stat.phtml?c=8001) شهرکرد

شیداخیر00
شبانیان

در جلسه شورای پژوهشی مطرح و مقرر شد که در روش کار مطالعه دو گروه افراد سالم و مبتال به فیبروکیستیک وارد مطالعه
و کمبود ویتامین د و آنالیز کمی و کیفی انجام گردد. از نظر سن مچ شوند. هزینه انجام ازمایش فقط در گروه شاهد برآورد

شود. طرح تصویب شد اصالحات به تا�د دکتر فکری برسد. 

3376032---
3760

بررسی ارتباط سطح سرمی استئوپروتگرین و فتوئین آ با کلسیفیکاسیون
دریچه های قلبی در بیماران همودیالیزی با نظر به معیار گالسگو

(show_stat.phtml?c=7945)

ارسالنخیر00
خالدی

فر

در جلسه شورای پژوهشی مطرح و پیشنهاد شد حجم نمونه طوری تنظیم که شود که دو کیت خریداری شده مورد استفاده
کامل قرار گیرند. طرح تصویب شد

بررسی ارتباط افسردگی بعد از زایمان با مواجهه با توکسوپالسما و سطح43706
تیتر سرمی آنتی بادی های IgG و IgM ضد توکسوپالسما گوندی در زنان

باردار مراجعه کننده به بخش زایمانی بیمارستان هاجر شهرکرد
(show_stat.phtml?c=7837)

فهیمهخیر00
کاوه باغ
بهادرانی

در جلسه شورای پژوهشی مطرح و مقرر شد که عنوان طرح اصالح شود تمام نمونه های سرمی در منفی 70 نگهداری و
سپس همزمان با یک کیت و یک دستگاه تیر آن چک شود. معیار ورد افسردگی بین 2 هفته تا 2 ماه بعد از زایمان زیر نظر

استاد مشاور روانپزشک به تا�د برسد. طرح تصویب شد.

مصوبه کلی مطرح شده در این جلسه:

دبیر شورا

نجمه شاهین فرد

حاضر وضعیت حضور: 

 

عضو شورا

مسعود حفیظی اصفهانی

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

فهیمه کاوه باغ بهادرانی

حاضر وضعیت حضور: 

 

عضو شورا
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دکتر شهال طاهری

حاضر وضعیت حضور: 

 

 


