
 بسمو تعالي

مربٌط بو ۲۰۵۹۴۰۲جلسو   (دانشکده / مرکز مركز تٌسعو پژًىشياي باليني مجتمع رسٌل اكرم)ص 

 شوارٍ جلسَ:۲۰۵۹۴۰۲

۵۹۹۴/۰۵/۲۲  تاريخ جلسَ:

 
 ًضعيت طرحيا در اين جلسو

با عٌْاى بررسی ارتباط بيي سفيذ شذى زّدرش هْی سر ّ شذت درگيری عرّق کرًّر  ۴۸۸۸۲-۴۱۲-۱۰-۶۹طرح تذقيقاتي بَ شوارٍ 
 ۶4سال( هراجعَ کٌٌذٍ بَ بيوارستاى رسْل اکرم در سال  54)هرداى زیر  premature CADدر بيواراى کاًذیذ آًژیْگرافی هشکْک بَ 

 را م ت /د شذ هصْب شْ 01-96در رًک  ۸هجري آقاي / خاًن رضا قٌْاتی با بْدجَ ّ رتبَ 
۰ 

   

با عٌْاى بررسی تاثير دارّی ّازّپرسيي ّ هکاًيکال ليگاسيْى شریاى ردوی بر رزرّ  ۴۸۹۶۲-۴۱۲-۱۰-۶۹طرح تذقيقاتي بَ شوارٍ 
هصْب شْرا م ت  01-96در رًک  4تخوذاًی در طی عول الپاراتْهی هيْهکتْهی هجري آقاي / خاًن سپيذٍ خذاّردی با بْدجَ ّ رتبَ 

 /د شذ 
۴ 

   

با عٌْاى بررسی شيْع ًرهی هفاصل در هذارش تِراى هجري آقاي / خاًن علي يگاًَ با  ۴۸۹۸۱-۴۱۲-۱۰-۶۹طرح تذقيقاتي بَ شوارٍ 
 هصْب شْرا م ت /د شذ  01-96در رًک  6بْدجَ ّ رتبَ 

۲ 
   

با عٌْاى بررسی ارتباط سطخ دی دایور ّ یافتَ ُای آًژیْگرافيک در بيواراى هراجعَ  ۴۸۸۸۰-۴۱۲-۱۲-۶۲طرح تذقيقاتي بَ شوارٍ 
کٌٌذٍ با آًژیي قلبی ًاپایذار طی شش هاٍ بعذ از هذاخلَ ی کرًّری از راٍ پْست در بيواراى هراجعَ کٌٌذٍ بَ بيوارستاى رسْل اکرم 

 هصْب شْرا م ت /د شذ  04-95ر رًک د ۸هجري آقاي / خاًن رضا قٌْاتی با بْدجَ ّ رتبَ  ۶4در سال 
۲ 

   

با قرص خْراکی  Dienogest( دارّی خْراکی efficacyبا عٌْاى هقایسَ اثربخشی ) ۴۸۸۰۱-۴۱۲-۱۴-۶۲طرح تذقيقاتي بَ شوارٍ 
( هرتبظ با آًذّهتریْز در زًاى هبتال بَ اًذّهتریْز هراجعَ کٌٌذٍ بَ Pelvic painدر درهاى درد ُای لگٌی )OC-LDجلْگيری از بارداری 

 02-95در رًک  5درهاًگاٍ ُای زًاى ّ زایواى بيوارستاى رسْل اکرم )ص( هجري آقاي / خاًن ابْالفضل هِذي زادٍ با بْدجَ ّ رتبَ 
 هصْب شْرا م ت /د شذ 

۲ 
   

در سلْل ُای Bax  ّBcl-2ى بررسی اثرات ضذ سرطاًی ّ هيساى بياى ژى ُای با عٌْا ۴۸۲۶۹-۴۱۲-۱۴-۶۲طرح تذقيقاتي بَ شوارٍ 
 02-95در رًک  ۰، در هجاّرت ًاًْ ررات اکسيذ فلسی هجري آقاي / خاًن سپيذٍ خذاّردی با بْدجَ ّ رتبَ MCF-7ردٍ سرطاى پستاى 

 هصْب شْرا م ت /د شذ 
۹ 

   

با عٌْاى بررسی تاثير سوپاتکتْهی رژیًْال شریاى تيبيال خلفی در بِبْد زخن دیابتی پا  ۴۸۲۲۹-۴۱۲-۱۴-۶۲طرح تذقيقاتي بَ شوارٍ 
؛ کار آزهایی باليٌی تصادفی هجري آقاي / ۰۲۶4ّ  ۰۲۶5در بيواراى هراجعَ کٌٌذٍ بَ بيوارستاى رسْل اکرم )ص( در طی سالِای 

 ب شْرا م ت /د شذ هصْ 02-95در رًک  ۴خاًن شِرام ًاظراًی ُْشوٌذ با بْدجَ ّ رتبَ 
۸ 

   

با عٌْاى بررسی اثر کابرگْليي در کاُش سایس اًذّهتریْها در بيواراى هبتال بَ اًذّهتریْز  ۴۸۱۶۲-۴۱۲-۱۴-۶۲طرح تذقيقاتي بَ شوارٍ 
 02-95ک در رً ۲هجري آقاي / خاًن ابْالفضل هِذي زادٍ با بْدجَ ّ رتبَ  ۶5هراجعَ کٌٌذٍ بَ بيوارستاى رسْل اکرم )ص( در سال 

 هصْب شْرا م ت /د شذ 
۸ 

   

 
 تْضيذات

   
 

 امضاء حاضرين در جلسو

 
  ُالَ دادگستر

 
  ًادر تْکلی

 
  اهيذ هرادي هقذم

 
  ًاُيذ ردين زادٍ

 
  الِام بِرًگی



 
  سويَ ًصيری پْر

 
  اهير سبذاًی عراقی

 
  هِرداد شيخ ّطي

 
  بابک هِشيذفر

 
  عبذالَ اهيرفرٌُگی

 
  ًفيسیًاُيذ 

 
  اًْشَ دقيقی

 
  بٌِام شريعتي

 
  فرزاد سيٌا

 
  عليرضا ُجرتي

 
  فرشيذ فرداد

 
  راهيي هذسٌي

 


