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مقایسه تاثیر بسته آموزشی حمایتی خود مراقبتی با پیامک آموزشی بر اضطراب، افسردگی،13935
show_stat.phtml?) کیفیت زندگی در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس در شهرکرد

(c=8295

ناهیدخیر00
جیواد

در جلسه شورای پژوهشی مطرح و مقرر شد مشاور آمار به طرح اضافه شود. و نیز محتوا ها قبل از اجرای مطالعه به تا�د شورای توسعه
تحقیقات بالینی هاجر برسد و نیز فیلم آموزشی به صورت کالس آموزشی همزمان به گروه اول نمایش داده شود طرح تصویب شد.

بررسی تاثیر آشنایی با روند زایمان و مراقبت های قبل و بعد از زایمان از طریق مولتی مدیا،23934
در کاهش اضطراب خانم¬های باردار شکم اول بستری در لیبر بیمارستان هاجر شهرکرد در

(show_stat.phtml?c=8293) 97-98 سال

لعبتخیر00
جعفرزاده

در جلسه شورای پژوهشی مطرح و مقرر شد مشاور آمار به طرح اضافه شود. و نیز محتوا ها قبل از اجرای مطالعه به تا�د شورای توسعه
تحقیقات بالینی هاجر برسد و نیز سابقه نازایی در معیار های خروج قرار گیرد و گروه شاهد افرادی که کالس های زایمان فیزیولوژیک به طور

سنتی شرکت کرده نمودند انتخاب شوند و نیز فیلم در سیر زایمان برای افراد پخش می شود. طرح تصویب شد.

بررسی تاثیر بسته آموزش الکترونیکی خود مراقبتی بر میزان اضطراب، افسردگی و کیفیت33930
show_stat.phtml?) زندگی بیماران دیالیزی مراجعه کننده به بیمارستان هاجر شهرکرد

(c=8285

علیخیر00
مومنی

در جلسه شورای پژوهشی مطرح و مقرر شد مشاور آمار به طرح اضافه شود. و نیز محتوا ها قبل از اجرای مطالعه به تا�د شورای توسعه
تحقیقات بالینی هاجر برسد گروه سنی افراد حداکثر 70 سال در نظر گرفته شود. طرح تصویب شد.

4384432---
3844

ارزشیابی اثر مداخله آموزشی مبتنی بر سازه حمایت اجتماعی درک شده بر ارتقای رفتارهای
خود مراقبتی بیماران دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان هاجر شهرکرد درسال98 -1397

(show_stat.phtml?c=8113)

حسنخیر15,030,0000
خالدی

سردشتی

در جلسه شورای پژوهشی مطرح و مقرر شد که مجری طرح از اعضای هیئت علمی غدد در نظر گرفته شود و یا طرح به صورت HSR از
معاونت درمان ارسال شود دیابت نوع یک فقط وارد مطالعه شوند . طرح تصویب شد

5381532---
3815

بررسی تاثیر آموزش الکترونیکی بر بهبود کیفیت آمادگی روده قبل از انجام کولونوسکوپی :
(show_stat.phtml?c=8055) کارآزمایی بالینی

جعفرخیر62,000,0000
نصیری

درجلسه شورای پژوهشی مطرح و مقرر شد که از همکاران بخش کولونوسکوپی نیز به طرح اضافه شوند. طرح تصویب شد

مصوبه کلی مطرح شده در این جلسه:
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