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نویسندهنیاز به کداخالقرتبهمبلغ مصوبعنوان طرحکد طرحکد رهگیریردیف

بررسی اثرمزمن بخور اسانس گیاه درمنه ایرانی(Artemisia persica Boiss) بر عملکرد14009
(show_stat.phtml?c=8443) بالینی ریوی وعالئم بیماران 6 تا 18 سال مبتال به آسم

غالمرضاخیر00
پناهنده
شهرکی

در جلسه شورای شورای پژوهشی مطرح و مقرر شد که متغ�رها، اهداف فرعی، روش بخور دادن و دستگاه مورد استفاده در گروه مورد مطالعه
یکسان شود. طرح تصویب شد.

بررسی سطح سلنیوم در بیماران مبتال به افسردگی در شهرستان شهرکرد در سال 23983-98
(show_stat.phtml?c=8391) 1397:یک مطالعه مورد-شاهدی

الهامخیر00
زارعان
شهرکی

در جلسه شورای پژوهشی مطرح و مقرر شد که در مورد روش اندازگیری سلنیوم محل انجام ،دستگاه و... به تا�د خانم دکتر طاهری برسد و
نیز حجم نمونه در صورت امکان افزایش یابد طرح تصویب شد.

بررسی شیوع، ویژگیها و عوامل خطر خودجرحی غیر خودکشی در یک نمونه از دانش آموزان33965
(show_stat.phtml?c=8355) دبیرستانی شهر شهرکرد

پروینخیر36,040,0000
صفوی

.

بررسی ارتباط بین سطح فریتین سرم، سطح هپسیدین سرم،سطح آهن سرم، TIBC و43684
(show_stat.phtml?c=7793) مارکرهای التهابی سرم در بیماران پیوند کلیه

علیخیر00
مومنی

در خواست دکتر مومنی مبنی بر تغ�ر متد اندازگیری بار مخاط آهن مطرح و مقرر شد که مجددا روش جدید پیشنهادی مورد داوری قرار گیرد.

بررسی اثر حجامت در درمان زردی نوزادان ترم در بیمارستان هاجر شهرکرد سال 539721397-98
(show_stat.phtml?c=8369)

نبی الهخیر00
اسدپور

اعتراض مجری مبنی بر داوری رای داوری مورد تا�د قرار نگرفت.

بررسی تاثیر کارگاه آموزشی معلمان بر دانش ، نگرش ، آگاهی ، میزان شناسایی و ارتباط63957
(show_stat.phtml?c=8339) معلمان با دانش آموزان دارای نقص توجه و بیش فعالی

پروینخیر00
صفوی

در جلسه شورای پژوهشی مطرح و مقرر شد که عنوان طرح به بررسی اثر آموزشی این روش بر میزان شناسایی کودکان ADHD تغ�ر یابد و
گروه پیامک حذف و به صورت کارگاه برگزار گردد و د رانتها تعداد موارد ارجاع معلمان به روانشناس بررسی شود. مدارس طوری انتخاب که

گروههای مورد مطالعه از نظر سطح اقتصادی و فرهنگی نزدیک به هم باشند. اصالحات به تا�د دکتر ازرعان برسد . طرح تصویب شد

مصوبه کلی مطرح شده در این جلسه:
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کیاوش فکری
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لیال محمودنیا
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دکتر شهال طاهری
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