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 آذر برگزار گردید. 5وتوسعه )دکتر شریف( بیمارستان واقع در طبقه همکف  ساختمان طرح 

 

  P53ارتباط  جهش  ژن  "دکتر هوشنگ پورخانی  با عنوان  -طرح تحقیقاتی دکتر رامین آذرهوش -1

با خصوصیات پاتولوژیک و بقای بیماران مبتال به سرطان کولورکتاا  مراجهاه کننان ان باه مرکاز آمو شای       

ریا    43001111و با هزینه رفع اشکاالت ذیل  و بامطرح  "1935-1931آذر  ر ان طی سالهای 5درمانی 

 مورد تصویب قرار  رفت .

 ،بقا جایگزین آن  ردد .در عنوان طرح و اهناف بهتر بجای واژه پیش آ هی   -

 کاربردی به کاربردی تغییر نماین . –نوع طرح ا  بنیادی  -

 مختلا   هاتیضاا  یفراوانا  یبررسا  "باا عناوان   محمان آبیاار    -محمود خانناشاوور طرح تحقیقاتی دکتر  -2

 -1932درساا    ر اان  شهرساتان  در یویا ر فهاا   سال  باه  مبتال مارانیب  در نهیس قفسه ساده یو رافیراد

)طارح پایاان ناماه    ریا  مورد تصویب قرار  رفات .   5511111ذیل و با هزینه  با رفع اشکا  مطرح "1939

 دانشجویی(

جهت بررسی یافته های رادیو رافی اولین رادیو رافی بیمار بایستی بررسای شاود بانلیل اینکاه پا  ا        -

 یاری ا  یافته ها ا  بین خواهن رفت و در پروپو ا  باین قین  ردد.درمان بس

کنفاران    یدرس وسالن ها یسطح صنا در کالس ها یبررس "با عنوان  یغمایی کامران طرح تحقیقاتی -4

رفع اشاکاالت ذیال و باا    و با مطرح   "39-34 لستان در سا   یدانشگاه علوم پزشک یدرمان-یمراکز آمو ش

 ریا  مورد تصویب قرار  رفت .  3321111هزینه 

 

 در قسمت ضرورت و اهناف کاربردی طرح استاننارد سطح شنوایی انسان بر حسب دسیبل قین  ردد. -

 در قسمت روش اجرا تهناد دفهات اننا ه  یری صنا در کالس های درس در ساعات مختل  باشن . -

 اهناف با فرضیات همخوانی ننارد همه اهناف ذکر شنه اختصاصی هستنن .  -

 



 

 و توبرکلو  فهاا   ccpآنتی  "طرح تحقیقاتی دکتر رامین آذرهوش با عنوان  زارش نهایی  -2

 مورد تصویب قرار  رفت .و مطرح  " ریوی

 

 وعیشا  یبررسا با عناوان    آمنی محمن –سیما صنیقی  زارش نهایی طرح تحقیقاتی دکتر  -9

و ارتبااط   کیساتم یس یتماتویلوپوس ار یماریمبتال به ب مارانیدر ب یکبن یمیاختال  آنز

 . مورد تصویب قرار  رفت ومطرح  "32سا  در استان  لستان یماریب تیآن با فهال

 

پیشنهاد می  ردد با توجه به اینکه حجم نمونه در ارائه  ازارش نهاایی کااهش یافتاه اسات باه عناوان         -

 محنودیت ها در متن  زارش ارائه  ردد.  

 

 

 پایان یافت . 12جلسه ساعت 

 


