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عضاي شورا:

شوراي پژوهشی : شوراي پژوهشی بیمارستان هاجر

مشخصات صورت جلسه:
شماره: 1452

توضیحات:
عنوان: شورا مهر 96

تنظیم کننده: مرکز آموزشی درمانی هاجر
تاریخ: 1396/07/23

مشخصات شورا:
نوع شورا: شوراي پژوهشی

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

 

نویسندهمقطعرتبهمبلغ پیشنهاديعنوان طرحکد طرحکد رهگیري#

16331396-
08-
90-

3424

بررسی مقایسه میزان ریشه کنی عفونت هلیکوباکترپیلوري در دو رژیم درمانی تریپل تراپی
استاندارد و تریپل تراپی همراه با کپسول حاوي اسانس آویشن شیرازي در مبتالیان مراجعه

show_stat.phtml?) 96 کننده به بخش آندوسکپی بیمارستان هاجر شهرکرد سال
(c=1691

مسعود-1
حفیظی

اصفهانی

داوران: دکتر قربانعلی رحیمیان و دکتر رویا حبیبیان

26281396-
08-
90-

3450

بررسی ارتباط بین سطح سرمی منیزیم و هایپرلیپیدمی مقاوم به درمان در افراد مبتال به
show_stat.phtml?) دیابت و یا پر فشاري خون مراجعه   کننده به کلینیک هاي شهرکرد

(c=1681

سعید-1
مردانی

داوران: دکتر علی مومنی و دکتر پریسا جوادیان

36261396-
08-
90-

3456

بررسی زیست سازگاري و خواص آنتی باکتریال نانوالیاف متشکل از کیتوزان/پلی اتیلن
(show_stat.phtml?c=1677) اکساید حاوي الوسون

اسماعیل-1
شریفی

داوران: دکتر کیاوش فکري و دکتر سید لطف اله افضلی و دکتر اکرم علیزاده

46171396-
08-
90-

3538

بررسی اثر پروبی وتی ك ها در درمان اسهال غی رالتهابی حاد کودکان 2تا ده سال بستري در
(show_stat.phtml?c=1659) بخش اطفال بی مارستان هاجر شهرکرد

کرمعلی-1
کثیري

داوران: دکتر محمدعلی زمانی و دکتر علی اصغر ربیعی

56141396-
08-
90-

3552

بررسی   تأثی ر داروي می واي نوزي تول و N-acetyl-L-cysteine بر بهبود شاخص  هاي کمی
و کی فی اسپرم هاي فراوري شده جهت استفاده در درمان هاي نوي ن کمک باروري

(IVF/ICSI) (show_stat.phtml?c=1653)

مریم-1
نعمتی

داوران: دکتز سپیده میرج و دکتر شیدا شبانیان

مصوبه کلی مطرح شده در این جلسه:

http://78.39.35.111/show_stat.phtml?c=1691
http://78.39.35.111/show_stat.phtml?c=1681
http://78.39.35.111/show_stat.phtml?c=1677
http://78.39.35.111/show_stat.phtml?c=1659
http://78.39.35.111/show_stat.phtml?c=1653
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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: 

 
 


