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عضاي شورا:

شوراي پژوهشی : شوراي پژوهشی هاجر97

مشخصات صورت جلسه:
شماره: 27
توضیحات:

عنوان: 27 خرداد
تنظیم کننده: نجمه شاهین فرد

تاریخ: 1397/03/27

مشخصات شورا:
نوع شورا: شوراي پژوهشی

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

 

نویسندهمقطعرتبهمبلغ پیشنهاديعنوان طرحکد طرحکد رهگیري#

بررسی اثر تالیدوماید خوراکی همراه با آسپیرین بر کاهش وابستگی به دریافت خون در13686
(show_stat.phtml?c=7797) بیماران مبتال به بتا تاالسمی ماژور

روح اهللا-1
معصومی

در جلسه شوراي پژوهشی مطرح و مقرر شد که مطالعه در بین مردان باالي 18 سال انجام و رضایت آگاهان از بیمار خصوصا در خصوص توجیه
بیمار در مورد خطر ترومبوز کسب شود. پیشنهاد شد که مطالعه روي افراد تاالسمی انترمدیا انجام و یا مطالعه پایلود بر روي بیماران تاالسمی

ماژر انجام پذیرد . مالحظات اخالقی تکمیل گردد و در آن مقاالت مرتبط با تالیدوماید و تاالسمی اشاره و ضمیمه گردد. در صورت امکان بااهواز
جهت تکمیل هر چه سریع تر نمونه ها لینک شوند. طرح تصویب شد.

ارزیابی عالیم و عوامل خطر بیماري وسواس جبري و فکري در مراجعین کلینیک آموزشی23628
(show_stat.phtml?c=7681) شهرستان شهرکرد و مقایسه آن با گروه شاهد

فروزان-1
گنجی

در جلسه شوراي پژوهشی رد شد.

مقایسه سطح اینترلوکین 6 و RAGE در افراد داراي اضافه وزن وچاق مبتال به آسم با افراد33683
(show_stat.phtml?c=7791) غیر مبتال

غالمرضا-1
پناهنده
شهرکی

در جلسه شوراي پژوهشی مطرح و مقرر شد که گروه هاي مورد مطالعه 1- افراد آسمی الغرو گروه 2- افراد آسمی چاق تعیین شوند. در اهداف
نوع چاقی هم اضافه شود و در آنالیز آماري اضافه وزن و چاقی به طور جداگانه مورد آنالیز قرار گیرند. در گروه مورد مطالعه تعداد افراد داراي

اضافه وزن و چاق اختالف معنی دار نداشته باشند. طرح تصویب شد.

مقایسه سطح اندوتلین-1 و اینترلوکین-13 درافراد داراي اضافه وزن و چاق مبتال به آسم43679
(show_stat.phtml?c=7783) آلرژیک در مقایسه با افراد چاق غیرمبتال

محمد-1
علی

زمانی

در جلسه شوراي پژوهشی مطرح و مقرر شد که گروه هاي مورد مطالعه 1- افراد آسمی الغرو گروه 2- افراد آسمی چاق تعیین شوند. در اهداف
نوع چاقی هم اضافه شود و در آنالیز آماري اضافه وزن و چاقی به طور جداگانه مورد آنالیز قرار گیرند. در گروه مورد مطالعه تعداد افراد داراي

اضافه وزن و چاق اختالف معنی دار نداشته باشند. طرح تصویب شد.

مصوبه کلی مطرح شده در این جلسه:
طرح جناب آقاي دکتر فکري با عنوان بررسی رابطه بین فریتین و پارامترهاي فاز حاد التهاب جهت اصالح فریتین با توجه به پارامترهاي فاز حاد التهاب در جلسه شوراي پژوهشی

مطرح و با تغییر دانشجو موافقت شد.

دبیر شورا
نجمه شاهین فرد

حاضر وضعیت حضور: 

عضو شورا
مسعود حفیظی اصفهانی

حاضر وضعیت حضور: 

عضو شورا
محمدتقی مرادي

حاضر وضعیت حضور: 

عضو شورا
پروین صفوي

حاضر وضعیت حضور: 

عضو شورا
شیدا شبانیان

حاضر وضعیت حضور: 

رییس شورا
کیاوش فکري

حاضر وضعیت حضور: 
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عضو شورا

مرتضی سدهی
حاضر وضعیت حضور: 

 

عضو شورا
پریسا جوادیان

حاضر وضعیت حضور: 

 

عضو شورا
دکتر شهال طاهري

حاضر وضعیت حضور: 

 
 


