
 بسمه تعالي

 (دانشکده / مرکز مرکز توسعه پژوهشهاي باليني مجتمع رسول اکرم)ص مربوط به ۳۰۶۹۴۰۲جلسه 

 ۳۰۶۹۴۰۲:  شماره جلسه

 ۳2/۰0/۹۴: جلسه تاريخ

 
جلسه وضعيت طرحها در اين  

بب عٌْاى هقبیظَ اثز هبْدیپيي ّ آهلْدیپيي بز فيبزّس ّ خًْزیشی عزّق هغشی ایجبد ػذٍ  ۰۱۸۱۳-۴۳۲-۳۰-۶۴طزح تحقيقبتي بَ ػوبرٍ 
 03-96در رًک  ۰ّ رتبَ  ۱00۳۳۳۳۳در هْع ُبی صحزایی هبتال بَ پز فؼبری خْى هجزي آقبي / خبًن عبذالَ اهيزفزٌُگی بب بْدجَ 

 هصْة ػْرا م ت /د ػذ 
۱ 

   

بب عٌْاى بزرطی ّ هقبیظَ اّلتزاطًْْگزافيک ضخبهت تبًذًِّبی آػيل ّ تعييي عْاهل  ۰۱۲۳۶-۴۳۲-۳۰-۶۴طزح تحقيقبتي بَ ػوبرٍ 
هصْة ػْرا  03-96در رًک  0ّ رتبَ  ۱0۰0۸۳۳۳۳هزتبظ بب در بيوبراى دیببتی ّ غيز دیببتی هجزي آقبي / خبًن اًْػَ حقيقی بب بْدجَ 

 م ت /د ػذ 
۴ 

   

بب عٌْاى بزرطی هؼخصبت بيوبراى طزطبى پظتبى تحت درهبى ًئْادجْاًت در طبلِبی  ۰۱۰0۰-۴۳۲-۳۰-۶۴طزح تحقيقبتي بَ ػوبرٍ 
 03-96در رًک  ۱ّ رتبَ  ۱0۸۳۳۳۳۳۳در بيوبرطتبى حضزت رطْل ّ خبتن االًبيب هجزي آقبي / خبًن ًبُيذ ًفيظی بب بْدجَ  ۸0-۶0

 هصْة ػْرا م ت /د ػذ 
۰ 

   

( بز کبُغ ػذت عالین ACTبب عٌْاى اثزبخؼی درهبى هبتٌی بز پذیزع ّ تعِذ ) ۰۱۰۲۶-۴۳۲-۳۰-۶۴طزح تحقيقبتي بَ ػوبرٍ 
 03-96در رًک  0ّ رتبَ  ۱0۸۳۳۳۳۳۳رّاًؼٌبختی ّ عالین پْطتی بيوبراى ّیتيليگْ هجزي آقبي / خبًن هحوذرضب قبطوی بب بْدجَ 

 هصْة ػْرا م ت /د ػذ 
۲ 

   

بب عٌْاى تعييي اثزبخؼی دارّی کپظيتببيي بز هيشاى بقبء بيوبراى طزطبى پظتبى پض اس  ۰۱۴۳۱-۴۳۲-۳۰-۶۴طزح تحقيقبتي بَ ػوبرٍ 
 03-96در رًک  ۴ّ رتبَ  ۱۳۳۳۳۳۳۳۳ػيوی درهبًی ًئْادجْاًت ّ اًجبم عول جزاحی هجزي آقبي / خبًن فزػيذ فزداد بب بْدجَ 

 هصْة ػْرا م ت /د ػذ 
۳ 

   

در بيوبرطتبى رطْل اکزم )ؽ( هجزي  Bبب عٌْاى ارسیببی الگْی هصزف آهفْتزیظيي  ۴۶۴۶۶-۴۳۲-۳۰-۶۴رٍ طزح تحقيقبتي بَ ػوب
 هصْة ػْرا م ت /د ػذ  03-96در رًک  0ّ رتبَ  00۳۳۳۳۳آقبي / خبًن طويَ ًصيزی پْر بب بْدجَ 

۴ 
   

( در CRPSبب عٌْاى بزرطی اثزبخؼی اکظی کذّى خْراکی در کبُغ اتزّفی طْدک ) ۴۶۴۰۴-۴۳۲-۳۰-۶۴طزح تحقيقبتي بَ ػوبرٍ 
قزار هی گيزًذ هجزي آقبي / خبًن اهيز طبحبًی  pinningػکظتگی ُبی دیظتبل رادیْص کَ تحت جباًذاسی بظتَ ّ پزکْتبًئْص 

 هصْة ػْرا م ت /د ػذ  03-96در رًک  4ّ رتبَ  0۴0۳۳۳۳۳عزاقی بب بْدجَ 
0 

   

 
 تْضيحبت

   
 

 


