بسمه تعالی
کمیته تحقیقات دانشجویی

صورتجلسه:شورای ژپوهشی کمیته تحقیقات 2
جلسه با نام و یاد خدا مورخ  97/10/ 22ساعت13در محل دفتر مدیریت تحقیقات و فناوری برگزار گردید .طرح
های تحقیقاتی ذیل در جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات مورد بررسی قرار گرفتند و تصمیمات متخذه به
صورت زیر می باشد.

رد

مجری مسئول ،

عنوان طرح

یف

مصوبات

هزینه طرح

سایر مجریان و
همکاران طرح

1

بررسییی مقایسییه ای تاثیر مجری مسئول:
مال قات حضییوری بی مار و

20000000ریال

آقای خیر اندیش  ،مجری طرح ابتدا با حضوووردر
جلسه  ،توضیحاتی در مورد طرح دادند.
 -1عنوان طرح مبهم و طوالنی است ،اصالح شود
و بررسوووی نوال مال قار بر می ان اضوووررا در
مراقبتهای
ی ویژه قلبی ذکر گردد.
 -2ه ینووه ریر 20000000ریووال شوووود ی نی
 19900000نوشته شود.
-3پس ار انجام اصووالحار و تایید آقای کرمی به
کمیته اخالق ارجاال داده شود.

31500000ریال

 -1در جدول ه ینه پرسنلی حق ال حمه مربی
در سووواعت ار  250000ریال به  233000ریال
کاهش یابد.
 -2در جدول ه ینه مسافرر ،هواپیما حذف شود
و قرار ذکر گردد.
 -3ه ینه طرح تا سقف  30000000ریال شود
ی نی  29900000ریال شود.
-4پس ار انجام اصووالحار و تایید آقای کرمی به
کمیته اخالق ارجاال داده شود.

وحید خیراندیش

مالقات از پ شت شی شه بر سایر مجریان:
م یزان اضییارا ب ی ماران هادی بهرامی
بسییتری در بخش مراق بت همکاران اصلی:

2

ویژه ی قلبی

آذر حسینی
سیده کوثر موسوی

بررسییی اثربخشییی محاف

مجری مسئول:

پرتویی بیسییموت بر دوز امیر حسین رییسی
در یا ف تی ت خ مدان ها و سایر مجریان:
کیفیت تشخیصی تصویر در وحید کرمی
رضا رضا راده فرخ
رادیوگرافی لگن کودکان
همکاران اصلی:
بهنار شوشی نسب
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4

بررسی شیوع ژن های  cmyمجری مسئول:
 fosC2، acc،و fosA3در

رویا محمودی نژاد

سویه های اشریشیا کلی

سایر مجریان:

مقاوم به چند دارو جدا
شده از بیماران بستری در

دکتر فاطمه ریاحی
س ید خشنود

بیمارستان های منتخب

همکاران اصلی-- :

شهر اهواز در سال 97-98

-

برر سی ویژگی های جمعیت مجری مسئول:

57530000ریال

خووانم محمودی نژاد  ،مجری طرح ابتوودا بووا
حضوردر جلسه  ،توضیحاتی در مورد طرح دادند.
 -1باید شوویوال ن ها را در کسووانی که مقاوم به
دارو هسوووتند مشووو.د کند.در مرال ار قبلی
شیوال چقدر ا ست محا سبه شود  ،اگر م ش.د
نشد ار مرال ار مشابه استفاده کند.
-2اگر ار روش  PCRبرای شووو ناسوووایی ن ها
اسوووتفاده می شوووود چرا ار روش RAPD PCR
انجام می شود؟
-3در جلسوووه ب دی دکتر ریاحی جهت رفا پاره
ای ار ابهامار حضور یابد.

 24600000ریال

خانم رشووویدی  ،مجری طرح ابتدا با حضووووردر
جلسه  ،توضیحاتی در مورد طرح دادند.
 -1با توجه به اینکه داده ها آماده اسوووت و می
توانید ار مرک بهداشوووت و درمان این داده ها را
بگیریوود ه ینووه طرح کوواهش و حووداک ر بووه
15000000ریال شود.
 -2پس ار انجام ا صالحار و تایید آقای کرمی به
کمیته اخالق ارجاال داده شود.

15000000ریال

خانم پاپی احمدی  ،مجری طرح ابتدا با حضوردر
جلسه  ،توضیحاتی در مورد طرح دادند.
-1با مت.صوود رنان و رایمان مشوواوره نمایید و
شاخد های دیگری مانند هموگلوبین را برر سی
کنید.
-2در طرح ناولیتی ایجاد شود و دوباره به شورای
پژوهشی ارجاال داده شود.

شناختی خودکشی منجر به فاطمه رشیدی
فوت و اقدام به خودکشییی سایر مجریان:
در جمع یت ت حت پوشییش مریم منصوری
دانشیی گاه علوم پزشییکی همکاران اصلی:
دزفول (شییهرسیی تان های -----

دزفول  ،شوش ،گتوند) طی
سالهای 1391-96

5

بررسی شاخص های پالکتی مجری مسئول:
در زنان باردار سییال و پره فهیمه پاپی احمدی
اکالمپ سی مراجعه کننده به سایر مجریان:
ب ی مارسیی تان گ ن جو یان مهنار نصرر آبادی
شهر ستان دزفول در سال همکاران اصلی:
1397

محبوبه خدادادی
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بررسییی ارت باب بین هوش مجری مسئول:

19420000ریال

اخالقی و صالحیت بالینی با مرضیه سبحانی
نگرش نسبت به ایمنی بیمار سایر مجریان:

 عنوان طرح مبهم است و به دلیل عدم حضورمجری طرح در جلسه ،به شورای پژوهشی ب دی
ارجاال داده شود.

در پرسیی تاران شییا رل در علی حاتمی
بیمارسییتان های وموزشییی هادی بهرامی
شهر ستان دزفول در سال همکاران اصلی:
1397

7

----

بررسییی اثر محاف پرتویی مجری مسئول:
بیسییموت بر دوز در یافتی مهیار نجاریان
با فت پسیی تان و کیف یت سایر مجریان:
تشخیصی تصویر در وزمون وحید کرمی
های توموگرافی کامپیوتری همکاران اصلی:
( )CTقفسه صدری

محسن آلبوصوف

 55750000ریال

َآقای نجاریان  ،مجری طرح ابتدا با حضووووردر
جلسه  ،توضیحاتی در مورد طرح دادند.
-1در جدول ه ینه م سافرر ،هواپیما بردا شته و
قرار نوشته شود.
 -2پس ار انجام ا صالحار و تایید آقای کرمی به
کمیته اخالق ارجاال داده شود.
-3ه ینه طرح به کمتر ار سه میلیون تومان
کاهش یابد.
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