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نویسندهنیاز به کداخالقرتبهمبلغ مصوبعنوان طرحکد طرحکد رهگیریردیف

بررسی شیوع، ویژگیها و عوامل خطر خودجرحی غیر خودکشی در یک نمونه از دانش آموزان13965
(show_stat.phtml?c=8355) دبیرستانی شهر شهرکرد

پروینخیر00
صفوی

در جلسه شورای پژوهشی مطرح و مقرر شد که تکمیل پرسشنامه ها به صورت مصاحبه انفرادی توسط روانپزشک صورت پذیرد و نیز متغ�رها
اصالح شود. حجم نمونه هم در صورت امکان مجددا با مشاور آماری بررسی شود. طرح تصویب شد.

بررسی رابطه ی اضطراب و افسردگی با درد قفسه سینه با منشا قلبی و غیر ارگانیک در23960
مراجعین به کلینیک¬های قلب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

(show_stat.phtml?c=8345)

الهامخیر00
زارعان
شهرکی

در جلسه شورای پژوهشی مطرح و مقرر شد که عنوان طرح به درد قفسه سینه غیر ارگانیک تغ�ر یابد و نیز اهداف اصالح شود و همچنین
محدودیت های طرح تکمیل شود. طرح تصویب شد.

بررسی نتایج کوتاه مدت ( یک ماهه) و میان مدت (شش ماهه) بیماران باالی ۷۵ سال با33958
تنگی عروق کرونر که تحت PCI قرار گرفته اند در مقایسه با بیمارانی که تحت CABG قرار

show_stat.phtml?) ۱۳۹۸ گرفته اند در بیمارستان هاجر و کاشانی شهرکرد در سال
(c=8341

حنیفهخیر00
گنجی

CABG در جلسه شورای پژوهشی مطرح شد و مقرر شد که معیارهای ورود اصالح شود و نیز بیمارانی وارد مطالعه شوند که اندیکاسیون انجام
و PCI برای آنها تفاوتی نداشته باشدو مقرر شد بعد از اصالحات مجددا در جلسه آینده بررسی شود.

بررسی ارتباط نسبت نوتوفیل به لنفوسیت با هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران دیابتی تیپ 439452
(show_stat.phtml?c=8315) 98 شهرکرد در سال

سعیدخیر00
مردانی

HbA1C در جلسه شورای پژوهشی مطرح و مقرر شد که محل انجام آزمایش مشخص شود و همگی در یک مرکز انجام شود و همچنین تست
و CBC همزمان انجام شود و هزینه انجام CBC به تنهایی در طرح محاسبه شود و بقیه به طور روتین به عهده بیمار است. و نیز HbA1C به
عنوان متغ�رکمی پیوسته آنالیز شود.عنوان به رابطه بین HbA1C با درصد نوتروفیل ها تغ�ر یابد و با نظر مشاور آماری حجم نمونه افزایش

یابد معیارهای خروج تکمیل شود. اصالحات به تا�د دکتر فکری برسد. طرح تصویب شد
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