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شوراي پژوهشی : شوراي پژوهشی بیمارستان هاجر

مشخصات صورت جلسه:
شماره: 1481

توضیحات:
عنوان: جلسه آذر 96

تنظیم کننده: مرکز آموزشی درمانی هاجر
تاریخ: 1396/09/09

مشخصات شورا:
نوع شورا: شوراي پژوهشی

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

 

نویسندهمقطعرتبهمبلغ پیشنهاديعنوان طرحکد طرحکد رهگیري#

19611395-
01-90-

3251

بررسی ارتباط اختالالت روانپزشکی کودکان و نوجوانان با سرمایه اجتماعی ، سبک زندگی و
(show_stat.phtml?c=2347) شخصیت والدین در استان چهارمحال و بختیاري

پروین-1
صفوي

.

29601395-
01-90-

3252

بررسی اندي کاسی ون هاي انجام Percutaneous Coronary Intervention و پی
امدهاي آن در بی ماران بستري در بی مارستان هاجر شهرکرد در سال 1395

(show_stat.phtml?c=2345)

ارسالن-1
خالدي

فر

داوران: دکتر علی بازدار و دکتر علیرضا نعمت الهی

38501396-
08-70-

3590

بررسی مقایسه اي سطح سرمی ال کارنتیتین در افراد دیابتی مبتال و غیر مبتال به نفروپاتی
(show_stat.phtml?c=2125) و افراد غیر دیابتی

علی-1
مومنی

. داوران:دکتر سعید مردانی و دکتر پریسا جوادیان

48481396-
08-70-

3596

بررسی تزریق اسپرم هاي با بار الکتریکی سطحی بر میزان لقاح و کیفیت جنین در زنان
(ICSI (show_stat.phtml?c=2121 تحت درمان به روش

مریم-1
نعمتی

داوران: دکتر سپیده میرج و دکتر بلقیس محمدي

56421396-
08-90-

3382

بررسی اثر داروي سیمواستاتین در افزایش میزان موفقیت رژیم سه دارویی در ریشه
(show_stat.phtml?c=1709) کنی هلی کوباکتر پیلوري

محمد-1
کرمی

هرستانی

داوران: دکتر قربانعلی رحیمیان و دکتر جعفر نصیري.

66291396-
08-90-

3449

بررسی مقایسه اي اثر تجویز همزمان پلی اتیلن گلیکول و پروبیوتیک بر درمان یبوست
(show_stat.phtml?c=1683) مزمن عملکردي در کودکانپ

کرمعلی-1
کثیري

.

76161396-
08-90-

3547

بررسی تغییرات الکتروکاردیوگرافی در کودکان 15-5 سال با درد قفسه سینه در
مراجعه کنندگان به مراکز درمانی هاجر و امام علی (ع) شهرکرد در سال 96

(show_stat.phtml?c=1657)

نبی اله-1
اسدپور

داوران: دکتر کیاوش فکري و دکتر غالمرضا پناهنده.

86131396-
08-90-

3573

بررسی ارتباط عوارض حاملگی با سطح پروتئی ن A پالسماي حاملگی (PAPP-A) و زي ر
واحد بتاي گنادوتروپی ن کوري ونی انسانی ( Free β -HCG) در سه ماهه اول بارداري

(show_stat.phtml?c=1651)

ستاره-1
فاتحی
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عضاي شورا:

نویسندهمقطعرتبهمبلغ پیشنهاديعنوان طرحکد طرحکد رهگیري#

داوران: دکتر شیدا شبانیان و دکتر مریم نعمتی

96121396-
08-90-

3574

بررسی اثر تجویز شیاف پروژسترون در سه ماهه اول بارداري در پیشگیري از ایجاد
(show_stat.phtml?c=1649) فشارخون حاملگی

ستاره-1
فاتحی

داوران: دکتر لعبت جعفرزاده و دکتر شیدا شبانیان

106091396-
08-90-

3611

اثربخشی مداخله آموزش روانشناختی مدي ري ت انرژي و خستگی در کاهش میزان
show_stat.phtml?) خستگی در زنان مبتال به سرطان پستان تحت شی می درمانی

(c=1643

الهام-1
زارعان
شهرکی

داوران: دکتر سید کمال صولتی و دکتر ایرج گودرزي.

116081396-
08-90-

3613

بررسی ارزش تشخی صی فی برونکتی ن ترشحات سروي کوواژي نال در تشخی ص
(show_stat.phtml?c=1641) نامتقارن IUGR

دکتر-1
بلقیس
محمدي

داوران: دکتر مریم نعمتی و دکتر ستاره فاتحی

مصوبه کلی مطرح شده در این جلسه:

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: 
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