
 

 

 

 

 

بالینی تحقیقات توسعه از حمایت واحد پژوهشی شورای صورتجلسه  

 

 در محل واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی  15/2/98صبح روز یکشنبه مورخ  9جلسه در ساعت 

 .آذر برگزار گردید 5واقع در طبقه دوم بخش رادیوتراپی بیمارستان  

تحا  نناران    رایاان امانیاان  باه هاننااایی ایاای ر  ار      جلیا  پاره  منصاره   طرح تحقیقاتی  پایان نامه ای خاان    -1

 در پار نییا    هییا  سیییسو  هییا  پییالولوژ  ر دیولوژییی  هییا  یافتیی  برخیی  بییر   مییین   بررسیی "

 بی  کسسید  مر جعی  بیمیار   PNS CTscan برد ر  لصویر در بیس  سپتوم  نحر ف بد     با بیمار  

مطرح و ضان تصریب مقاره ررریاب باه  ارح  یار       "8931 سیا  در گرگا  مستخب لصویربرد ر  مر کن

 اصالح رررر.

، به ر اس  به صرهت سال  " 99 نای سال ره"  ب  ذ ر چکیب  ا  یسا ی ره اس  و  ب  تکراه روباه چکیب  -  

 اصالح رررر. 1999

 نیپرتروفی اپی ا سیی،"مثالً هف ه جایگزین رررر. بکاه اصطالحات معارل فاهسی برخی اس  به ر مسئله بیان ره - 

  ب  نر  ه راه ب ، "رزاهش"  لاه مثال  رر برطرف مسئله بیان ره مرجرر نگاه ی و تایپی ا  بانات "... و ،پاترژنر

اخر  یب  ما خط و "تصاویر"  لاه سرم خط نظیر رررر اصالح بخش این به مربرط تایپی ا  بانات. اس 

 .اس   ب  تکراه روباه مسئله بیان. "ررریب خرانب"نباهت

 



 

 

 

 .NSD یا DNS  رر؟ نر  ه م ن ره ناسان صرهت به بینی سپ رم انحراف نالم  اخ صاهی

 ناخرانی منابع فهرس  با اول مطالعه نریسنب  نام. اس   ب  تکراه روباه اول ،مطالعه م رن برهسی ره -

 برهسی نه  مطالعه ناچنین. رر اس فار  م رن برهسی ره اصلی نریسنب  نام ا  اس  به ر.نباهر

 یسا  ره خصرصا پروپر ال م ن ره  ب  نر  ه انبار. با ب می صرهت ناین به نیز( 1 هفرنس)م رن

 انبار بجای Prasad مطالعه ره مثال اس   ب  جابجا مایز انها ا ثر ره و با ب می هیخ ه به  م رن برهسی

 نر  ه .172نبر  2.71 بجای Tsai مطالعه ره یا. اس   ب  نر  ه 1711 و .171 انبار ، 1171 و 1.71

 .  اس   ب 

 

 و سراالت . رر نر  ه ررو  رو بین نا  اخص برو  میزان مقایسه ای صرهت به مطالعه تحلیلی انباف -

 انباف برای.  رر نر  ه فرضیه یا سرال یک بایب نبف نر برای. نباهر مطابق  انباف با فرضیات

 نظر با فرضیات و انباف . رر نر  ه فرضیه( مقایسه و سنجی اهتباط)تحلیلی انباف برای و سرال ترصیفی

 . رر با نریسی اماه م خصص

  رر.مثالً  اوهر  م غیرنا جبول ره بایب  رر برهسی اس  یراه و  ب  اوهر  انباف ره  ه م غیرنایی ناه -

Pansinusitis مثال راهر بصرهت  ه انحراف یکی. رر اوهر  بینی سپ رم انحراف برای ن  م غیر رو 

 م غیرنا جبول .اس  نشب  اوهر  انباف ره جنس و سن. انحراف نرع ن  ریگری و با ب می نباهر

 . رر اصالح م غیرنا نای یسا  ناه و با نگری

 



 

 

 

 . ا  " نا رار  اوهی جاع هوش و ابزاه" یسا  ره نه  رر نر  ه خرر مخصرص یسا  ره نارنه حج  -

 NSDبا و ببون ) ررو  رو ره نسب  مقایسه فرمرل " رر  اس فار  نارنه تعیین حج  جه  مناسب فرمرل

 برراهی تصریر مر ز به  ننب  مراجعه بیااهان تاام هوی بر  ب  مطالعه  نر  ه اجرا هوش اب بای (. ره5

 ایزری ررران انجام و مع اب برراهی تصریر مرا ز و ررران اذه5  هبای رهمانی امر  ی بیااهس ان

نارنه تعیین  ب  اس . ارر سر ااهی می با بنیا  به  حج  ارامه ره ولی "سر ااهی یعنی"  ب خرانب

 ا   ه ای مطالعه تعیین حج  نارنه نای با ب و اررحج  نارنه تعیین  رر پس سر ااهی حذف رررر. به

  رر.  ر  هفرنس اس  تعیین  ب  نارنه حج  ان هوی

 

 معیاه سال 19 ا  سن باالتر  ه انجایی ا .  رر رار  ترضیح یسا  این ره  ام  طره به نا هوش و ابزاه -

 ا   ا ر سن پس.خاهج  رنب بخراننب  ه  رنب نای مطالعه واهر سال 19  یر افرار پس با ب می وهور

 .خروج معیاه نه اس  وهور نبم معیاه سال 19

 

 مجر  ا  اخذ ا  پس  ه  رر ذ ر بخش این ره. رررر اضافه ضاائ  یسا  ره اخالق  ای ه به مربرط فرم -

 . ب خرانب اجرا مطالعه اخالق  ای ه

 

 . رر ذ ر مطالعه نای محبوری  -

 

 .اس   ب  نر  ه طرح اجرای  مان مبت با مطابق و  مانبنبی طرح مناسب -

 

 



 

 

 

 

 نا هفرنس بقیه  بیه مسئله بیان رهان های 9  ااه  هفرنس.  رنب ناسان م ن ره نا هفرنس به مربرط انبار -

 8و 1 مثال  رنب اصالح نباهر ناخرانی م ن و فهرس  ره نریسنب  نام  ه مطالعاتی. نیس 

 

مخ ف  مرا ز میان نااننگی رلینمسئ و هاریرلرژی  اه ناسان خصرص به پرسنلی نای نزینه -

 نزینه ره اس  به ر...  و نا پرسشنامه سا ی و امار  بیااهان اوهی جاع پروسه تصریربرراهی و ناکاه ره

 . رر رنجانب  نامه پایان نای

 

 پیشنهار می رررر بیااهانی  ه تح  رهمان یراه ررف ه انب ا  مطالعه حذف  رنب. -

 

 

تح  ننران  صاریعلی تا یکیبه هانناایی ایای ر  ر  ماهیه میرمحابحسینیطرح تحقیقاتی  پایان نامه ای خان   -1

 و استییووررنی  بته  مبتت   بیماران درعود زندگی زای استرس رویدادهای ای مقایسه بررسی "

 اموزشتی  مرکتو  و آذر5 درمتانی  مرکوآموزشی به کننده مراجعه بیماران قطبی دو اخت الت

به  رط اصالحات مراهر  یر مطرح و  "پییل پرسشنامه اساس بر8931-8931 دزیانی و صیاد درمانی

 مرهر تصریب یراه ررف .

 هویبارنای یمقایسه ا برهسی. رررر اصالح  یر بصرهت و رررر حذف "نرر "ره ننران طرح واژ   -

 امر  ی مرا زبه   ننب  جعهمرا یطبی رو اخ الالت و اسکیزوفرنی به مب ال بیااهان ره  نبری  ای اس رس

 و با ترجه به تغییرات ننران انگلیسی اصالح رررر. " 1999 سال ره ررران س ان هر رهمانی

 . رر حذف ننران ا  و بیایب م ب ره مهشناپرس نامناچنین پیشنهار می رررر 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 . رر بیان نهنار حج  تعبار.  رر بیان  فاف چکیب  ره اوهی جاع ابزاه عه ومطال هوش -

 

 اسا    اب   ئاه اها نا اافی  اجارا،  هوش ولای   اب   ا ااه  مطالعه  انجام چرایی و ضروهتبه  هسب می نظر به -

 اس   رذ به ال م) .نیس  مشخص( مرثرنب رهنرر م رن طبق نااس رس  اجرا ) با ترجه به اینکه  ضروهتو

 م ارن  برهسای  و مسالله  بیاان  چکیاب ،  جالاه ا  پروپر ال، مخ لف نای بخش پیرس ، Word ه ره فای  

 (.نااینب ئهاها پژونشیاه پروپر ال ره ها مراهر ان مهھ مح رم، مجریان س ال م ا و برر  تر  ام 

 .نباهر نیز ای یسهمقا مس قی  اهتباط  ه م رنی کهاین ضان اس     جبیب مرتبط م رن  -

 ترضیحات مربرط به اسکیزوفرنی و اخ الالت رویطبی  ام  نای با ب. -

 ترانب می( مخ لط افسررری،مانیا،و)رویطبی بیااهان با سطحی باناطفه اسکیزونی بیااهان ینا اس رس  -

 مانھ بسا چه با ب بیش ر ترانب می نگانی به رهما نسب  بس ری بیااهان اس رس - با نب م فاوت  امال

 ررو  رو ره چهو ررو  یک راخ  چه مھ سنی اس رس نای ررو  نای – با ب  ب  نرر بانث اس رس نا

 ا  فا ی چه ره بیااهان - نکرر  ا رواج با  رر  ا رواج ه   فرری مثال با ب م فاوت  امال ترانب می

 اس ؟ ان نرع  بام یطبی رو اخ الل ا  منظره - س نب؟ھ بیااهی

 

 و مرضارع  مارهر  ره مرجارر  رانش خصرص ره حبوری تا و مرتبط نرام  بیااهی نا معرفی خصرص ره -

 اخ الالت با بیااهان ا  ررو  رو ره  ا اس رس نایهویبار یسهمقا چرایی اما اس ،  ب  بحث مرتبط نرام 

 یاا  ناار  ) میازان  سنجش ره پیک  مهپرسشنا  اهریریه ب بر رال ینب را بعالو  اس ، نشب   هپرراخ هوانی

 ایان  انجاام  ضاروهت  بارای  تاری  رییاق  نب ارا . نگرریب ئهاها بیااهان این ره  ا اس رس نایهویبار(  بت

 .اس  نیا  مرهر سهمقای انجام ضروهت نیز و مطالعه

 برهسی مرهر  ا، اس رس هویبارنای سال ، جاعی  ره مھان و هفرانس یک به فقط پژونشیاه پروپر ال ره -

 مقاله ره بخش برهسی م رن اهائه  بword   9  فرم  با پیرس  پروپر ال ره ررف ه  ب  اس .  یراه

-  

 



 

 

 

 

 

 

  رر،جه تر بایب مرضرع رو به  لی حال  رهولی نیچ  بام به مقایسه رو ررو  ا  بیااهان نپرراخ ه اس .   

 نناران  باه  ترجه با ثانیاً ،(با ب پیرس  فای  مث  حبای ) اهائه رررر تر  ام   یاهھپژو پروپر ال اینکه یکی

 .رررر اهائه تری م ناسب منابع ،نبافا و

مه پرسشنا ذ ر به نیا   ه نهار می رررر پیش ولی راهر، مطابق  نهاریپیش ننران و یبلی ننران با  لی نبف -

 15اهائه   لی، حال  ره( 1.  رر خ هپررا ان به  اه وشه ره  ه اس   افی و نیس   نبافا و ننران ره

 نارع  باه   مربارط  فانابا   اه  اسا   ایان پیشانهار   رانا ،  ناای  مناساب  مطالعه ها این اخ صاصی برای رفھ

 با 9 و ، 1،1 انباف  مثال برای. )رررر ارغام مھ با اییسه مقا و ررو  بیااهان رو  ای، اس رس نایهویبار

 ئاه اها "رویطبای  و اساکیزوفرنی  بیاااهان  ره مثبا   اس رس نایام یا   مقایسه  و تعیین" بصرهت و ارغام مھ

 ال م پیرسا ،  مهپرسشانا  و  اب   انجاام  بهمطالعاات مشاا   ،رنی پیشنهاری  نار  نحر  ترجه به  با( 9.( رررر

 "رارو   رو ره  ای اسا رس  نایهویابار  تعابار  مقایسه م رسط  و تعیین" بصرهت اخ صاصی بافان اس 

 .رررر ئهاها

 .رررر فهاضا مھ فرضیات ،العهمط بررن تحلیلی ترجه به باو   رر حذف سراالت و فانبا ا  میزان  لاه -

 ان ظاه و مقایسه ای هویکرر هغ  نلیو  با ب می مقطعی هوش با تحلیلی-ترصیفی نرع ا  عهمطال این

 !نگرریب ئهاهاضیه فر ،لعهمطا بررن تحلیلی

ه  اب  ولای ره هوش اجارا باه بیاااهان      امر  ی رهمانی پرراخ   به مرا ز ره ننران به بیااهان مراجعه  ننب -

مب ال به اساکیزوفرنی و اخا الالت خلقای رو یطبای مراجعاه  نناب  باه رهمانگاا  و بسا ری ره بخاش هوان           

بیااهس ان پنج  اذه ا اه   ب  اس . این رورانگی بایب برطرف رررر. ره این مطالعه برای محاسابه حجا    

 .1هویبارنای اس رس  ا بارای بیاااهان مبا ال باه اخا الالت رویطبای ا  هفارانس        رهصب نارنه ره براوهر 

اس فار   ب  اس ، این هوش تعیین حج  نارنه به سه رلی  یاب  اس نار نبرر  و مررور  19.2مربرط به سال 

با    مانی  می با ب: اوالً ن ایج ح ی االمکان می بایس  ا  یک مطالعه و با  رایط یکسان اس فار   رر، ثانیاً

سال ان ن  برای بیااهی نای نرظهاره هوانای ، ن اایج یابا  مقایساه ناای        24رو مطالعه با اخ الف بیش ا  

 با اااااب. ثالثااااااً رهصااااابنای محاسااااابه  اااااب  باااااا یاااااک پرسشااااانامه واحاااااب نبااااارر  اسااااا .   



 

 

 

 

 

 13 با ( ب و سرال 69 با (الفیسا   رو ره مکاهانھ و پیک  مهاوالً پرسشنا پیرس ،  مهره پرسشنا -

 و  ب  مطرح سرال 61 با مھان و الف بخش سراالت به فقط اجرا هوش ره اس ،  ب  رزاهش سرال

 به ام یا  رنی اصلی بحث ثانیاً  ب، خرانب حذف الف بخش سراالت ا   بامیک  ه نیس  مشخص

 پیرس   اس  پرسشنامه وال م  ب  یک رزاهش و صفر ام یا  با مجبراً و 4 تا صفر نارات با سراالت

 یا و اسکیزوفرنی با اخ الت بیااهان برای  ب  رزاهش پایایی نای و هوایی ثالثاً .رررر اهائه اساس برای

 برای حکای ترسط  اه هوش ره و رانشجریی ررو  برای پیرس  مهپرسشنا ره کهبل نبرر  رویطبی

 خرانب  ترریب رچاه مطالعه این رفھ ررو  برای سنجش مرهر ابزاه پایایی لذا اس ،  ب  انجام جانبا ان

 .اس  نیا  مرهر ان لیکرت بخش برای بریژ  ، پرسشنامه این ا  اس فار  برای بیش ری ری  و برر

 

 نگرریب ئهاها اخالیی مالحظات هنای  نحر  خصرص ره جزئیاتی یچھ  یاه،ھپژو نهساما پروپر ال ره -

 .اس   ب  ا اه  پیشگف  مراهربه  پیرس  مهرهپرسشنا ولی

 

 ا  یکای  نناران  سابقه اب ال باه بیاااهی باه    و با ب  هرا  پز ک هوان یا  ناس هوان مکاهھپیشنهار می  رر  -

 .ررررفه اضا م غیرنای مخبو گر

 . رر حذف بایب رانشجر و اساتیب پرسنلی نزینه اس  رانشجریی پروپر ال ارر -

-  

تحا  نناران    ر  ار معصارمه اساالمی    فاطااه نجفای باه هاننااایی خاان       پایان نامه ای خان طرح تحقیقاتی  -9

 در شتتده انجتتا  اندوستتیوپی ( DCR) داکریوسیستورینوستتتومی مورقیتت  میتتوان بررستتی"

مطرح  "39-31 های سال بین موثر عوامل از برخی با آن ارتباط و گرگان آذر پنج بیمارستان

 و مقره ررریب به  رح  یر اصالح رررر.

 

اماهی مر ز خان  طاطاهی اصالح رررر و باا تاییاب انیاای پژونشای      با نااننگی مشاوه  ننران پایان نامه -

 واحب جه  مراح  بعبی ایبام  ررر. پیشنهار می رررر نراهض جراحی ره ننران اوهر   رر.

 



 

 

 

 

 

 

 تحلیلای  ترصیفی و (cross sectional)مقطعی  مطالعه این نرع. رررر بیان واضح چکیب  ره مطالعه نرع -

 ریاری  انابا    ابازاهی  چاه  باا  ها  success rate چیس ؟ "نا  این ره مرفقی " ا  محقق منظره. اس 

 چاه تعابار   راررر  برهسای  ناا  ان ره مرفقیا   و ناراهض  اسا   یراه  ه بیااهانی    تعبار ؟؟خرانب  ب 

  ب؟ خراننب ان خاب چگرنه بیااهان نارنه؟ حج  اس ؟

 

 ن یجاه   اه  اذه پانج  بیااهسا ان  باه   ننب  مراجعه ا کی بینی مجرای انسبار به مب ال بیااهان ره سن میانگین -

 اثار م غیرناای   خرانیاب  مای  ارار  اناباف  ره. اسا   مرفاق  ناا  ان انبوساکرپیک  را ریرسیس رهینرس رمی

 ناای با اب   صاحیح  بااال  صارهت  باه  نبف نر  ن نحر  ییبناا اه یابی ها...  و جنس سن، ماننب مخبو گر

. پیشنهار مای  جنس و سن اساس بر  ( DCR)ی را ریرسیس رهینرس رم مرفقی  میزان یینتع": صحیح نبف

ساراالت و فرضایات بار اسااس تغییارات انااال  اب          .راررر  اصاالح  صحیحی  یر  به انباف بقیه رررر

 تصحیح  رنب.

 

  نباهر، خرنریزی)  ننب می ریری انبا    یفی بصرهت جراحی اناال ره معارال ها "نا  حین خرنریزی" -

  رر. تعریف م غیرنا جبول ره ری اب "جراحی نا  ره مرفقی "...(  و م رسط خفیف، خرنریزی

 

مشاخص راررر    تاا  راررر  تخااین  صحیحی هوش به نارنه حج  لطفا.  اس  سر ااهی ریری نارنه هوش -

مطالعه جها     Powerتعیین  برای مرضرع این نه؟ یا اس  برابر نارنه تقریبا حج  با مرجرر بیااهان تعبار

 .راهر انای  راه معنی هوابطریبن 

 

  مرفقی  ا  محقق تعریق  نیب؟ ریری انبا   اس  یراه چگرنه ها جراحی ره مرفقی  میزان نتعیی -

  رر؟؟ ریری انبا   اس  یراه نراهض  بام چیس ؟



 

 

 

 

 

نشب  ذ ر ان برای مطالعات ره خطرنا ی نراهض اس ؟ اس انباهر و هوتین نا  جراحی، نا  این ایا -        

  رر؟ می پرسیب  جراحی نا  نرع ان خاب ره بیااهان هضای  ایا اس ؟

 

با ننران    نعا  نعا  الهی ر  رایای  یبه هانناایپایان نامه ای ایای ر  ر محسن جن ی طرح تحقیقاتی  -2

 5 بیمارستان اورژانس به کننده مراجعه ترومایی بیماران در اسین تی سی های یارته بررسی"

اصالحات مقره ررریب مطرح و  "شده دیده آزاد مایع آنها سونوگراری در که 31 سال در آذر

  یرانجام  ب  ومجبراً ره جلسه بعبی  رها مطرح رررر.

 

 حساسی  برهسی یا) ری  برهسی"و به صرهت   رر ریب  مطالعه  لی نبف ،ننران ره پیشنهار می رررر -

 اذه 5 بیااهس ان اوهژانس بخش ره (FAST)ترومایی بیااهان سرنرررافی نبفانب اه یابی( ویژری و

 .تغییر یابب  "  کای بالن  ترومای برای ررران

 

ره بیااهی  مایع وجرر انای  به  ه مشابهی مقاالت. اس  نشب  مشخص مطالعه این انای  مساله بیان ره -

تعیین  مایع اینا   م غیرنایی چه نس نب، مفیب نباهر جراحی اوهژانس مباخله انبیکاسیرن و اس  پایباه  ه

 تی سی بیااهان این ناه اس  یراه ارر یا و....(  و نارا  نالی  ، جایگا  حج ، الاث  فی) نس نب  ننب 

 مساله و بیان اخر خط .راهر وجرر مایع نرع بیش ر ترصیف و  ررن  اها  ریز  به نیا ی چه  رنب اسکن

 " یسا  این ره چرا. رررر مشخص نا هفرنس م رن برهسی و مساله بیان ره .نیس  مفهرم م رن برهسی

 .پروپر ال برای نه اس  مقاله برای بحث! اس ؟؟ امب  " ریری ن یجه و بحث

 

 



 

 

 

 

 

 

 نل  لطفا با ب می حاضر ی مطالعه مشابه نینابا ارهس  یر  1995 سال ره ای مطالعه اینکه به ترجه با -

 چیس ؟ ان روباه  انجام

 fa.pdf-8383-1-http://jmums.mazums.ac.ir/article 
 

.... تعیین ویژری .... تعیین اه ش اخباهی مثب  و تعیین اه ش اخباهی  حساسی  یینتع انباف ره لطفا -

یین یاف ه نای تع را   نخرانب ا ه خرر اه ش و  یفی  مطالعه منفی ح ااً ذ ر رررر . ره غیر اینصرهت

 سی تی اسکن یکی ا  انباف می با ب.

 

 

م رنی ره اهتباط با اجرایی  مروه نیچ الرایع فی اس ، نشب  اوهر  م رن مروه ره طرح این با مرتبط مقاالت -

 ریب  نای  رر. ره پروپر ال  بن مطالعات مشابه 

 

 بر  ب  بنبی رس ه صرهت به بایب  ه اس  اسکن تی سی نای یاف ه م غیرنا جبول ره مرهر ترین اصلی -

 بنبی رس ه م غیرنا جبول ره وسع  و و  بت اساس بر تروما نای انجان مرجرر نای بنبی طبقه اساس

 م غیرنای  نیب ذ ر رییقا ها ان نای حال  و عریفت " CT Scanنای یاف ه" م غیر . بنب ذ ر و  ب 

  . رر م غیرنا اوهر  جبول ره.. . و ویژری حساسی  ماننب ری  اه یابی به مربرط

 

 و ریافرار  پاهری ماننب نس نب  یفی بعیی و نیس نب رس ه یک ا  ترومایی بیااهان ره تی سی نای یاف ه -

 پرسشنامه انها اساس بر و  ب  رار   رح هو نی به بایب  ه طحال اسیب رریب ماننب نس نب  ای بعیی

 . رر تهیه نا رار  اوهی جاع جه  مخصرص نای

 ماننب ناخرانیا مرنهای  و بپررا ر  CT و نرسر هن یج ناخرانی به بایب اانالیزن ا  ترجهی یاب  بخش  ایب -

 . میبا ب   مینه این اماهی ره مجبر مشاوه  به نیا  و  رر برر   اه به بایب ان ماننب یا  اپا  اخص

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-8383-fa.pdf


 

 

 

 

 

 

 مشابهمرهر  1 به اس نار  ایب. اس  خاهج ترصیف حرصله ا   ه اس  فراوان مطالعه نای محبوری  -

 .میکرر ا ناتر نا محبوری  این به هو مجریان می رانس 

 

 وجرر تایپی ا  بانات جاله ا . راهر با بینی به نیا   ه اس  م عبر ررامری و تایپی ا  بانات حاوی م ن -

 .اس  نا ترجاه ره فاهسی  بان رس ره به ترجه نبم و نبری صرهت به ن   ناه ره رهصبنا و انبار

 

 .اس  نشب  اوهر  ضاائ  یسا  ره ، م ن ره  ب  ا اه  جباول و ا کال -

  

 ا ار مایع مح  به اتکا صرهت ره. اس  بحث مح  اسکن تی سی و سرنرررافی ره مایع میزان تعیین -

 ترسطنا  FAST تاام انجام ، اساسا اینکه و  ب می ذ ر اجرا هوش ره بایب مطلب این ،   scoring  جه 

 لذا  . بب خران اس فار  هاریرلرژیس ها و ه یبن ها سایر رزاهش ا  ، برهسی جه  و نیس  مقبوه نفر یک

 .ریرر یراه مبنظر بایب ان امر ش و رزاه ات سا ی ناسان انجام

 

 اساسا ما  . طی نفر یک ترسط بیااهان تاام برای FAST  سرنرررافی انجام ،  ب ا اه  یبال  ه ناانگرنه -

 ناسان و امر ش صرهتیکه ره)  رننب  انجام رس یاهان سایر رزاه ات به مراجعه طرفی ا . نیس  نالی

 .اس  پرسنلی نزینه و رس ازر پرراخ  وجان  فایب(  با ب  ب  هنای  رزاه ات سا ی

 

حج  نارنه با فرمرل  . اس  نشب  ترصیف خربی به اجرا هوش.  راهر ترصیفی جنبه بیش ر حاضر مطالعه -

 بیان رررر.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 سرنرررافی نزینه باب  پرراخ ی نیچگرنه ، بیااهس ان ره سرنرررافی خبم   ننب  رهیاف  بیااهان تاام -

 می پرراخ  رهمانی سیس   ترسط نا هاریرلرژیس  و رس یاهان ترسط سرنرررافی انجام نزینه و نباهنب

 سی و سرنرررافی انجام مصرفی سائ و تاام  .اس  معنی بی  امال سرنرررافی نر برای مبلغ ییب لذا . رر

 این برای نزینه ییب لذا و  رر می تهیه بیااهس ان ترسط  اغبی رس اال و رس کش ، ژل  ام  اسکن تی

 .اس  نارهس  مراهر

. برهسی رررر بیااهان پرونب  اس  یراه و(  .9 سال روم ما  .)  اس  نگر رذ  ه مطالعه اینکه به ترجه با -

 بیااهان رهمانفراینب  جزء نا تس  این انجام ظانرا. با ب نای یبرل یاب  تشخیصی نای تس  برای نزینه

 . رر انجام بیااهان برای نیس  یراه مجبرا یعنی. اس   ب  انجام برایشان و برر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


