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 داًشگاُ علَم پزشکی ٍ خدهات بْداشتی درهاًی گلستاى

 ایسکویکهرکز تحقیقات اختالالت          

 

 صجح  8:30غبعت  03/05/1395هَزخ زٍش یکشٌجِ جلػِ شَزای پطٍّشی هسکص تحقیقبت اختالالت ایػکویک 

ٍ ثسگصاز ثیوبزغتبى صیبد شیساشی  اتبق جلػبت هسکص گَازؼ ٍ کجد ٍاقع دزشَزا دز هحل هحتسم ثب حضَز اعضبء 

 هَازد ذیل ثسزغی ٍ هَزد تصَیت قساز گسفت.

 

خبًن  ٍ زاُ کبزّب ٍ پیشٌْبداتخبًن پَزاثَک کبزشٌبظ هسکص گصازشی اجوبلی اش هبهَزیت ثِ تْساى دز اثتدا آقبی 

هجٌی ثس ازغبل هػتٌدات الشم جْت کػت هَافقت  کبزشٌبظ هساکص تحقیقبتی قطعی ٍشازت ثْداشت ثسّوت

س جرة آقبی دکتس آقبی دکتس شًدُ دل زئیع هسکص تحقیقبت ثیَلَضی غسطبى هجٌی ث پیشٌْبد ٍ ّوچٌیيقطعی 

 ًوَدًد.علیوحودعلیصادُ عضَ ّیئت علوی داًشگبُ تْساى ثِ عٌَاى عضَ پبزُ ٍقت هسکص زا اعالم 

 

 زد تصَیت قساز گسفت:هَازد ذیل ثسزغی ٍ هَغپع 

جْت ازائِ ثِ ٍشازت  هسکص جْت کػت هَافقت قطعیهػتٌدات الشم  1395تب پبیبى غبل هقسز گسدید  . 1

 جوع آٍزی ٍ تکویل گسدد.ثْداشت ٍ کػت هَافقت قطعی 

بررسی ًحَُ  "تحت عٌَاى حػي اغوبعیلی ٍ خبًن هسین کَچکی دکتس یبى آقب پبیبى ًبهِ ای طسح تحقیقبتی. 2

هعبدل  کلی ثب اعتجبز "طَالًی شدُ در ًَزاداى هتَلد از هادراى دیابتیک دٍراى بارداری QTتَزیع فاصلِ 

 گسفت. قساز تصَیت هَزد ثسزغی اش پعطسح ٍ  زیبل  000/395/69

 "تحت عٌَاى هصَة هسکص  پبیبى ًبهِ ای طسح تحقیقبتی دزخَاغت آقبی دکتس عبزف صبلحی اغتبد زاٌّوب. 3

شدُ با احتوال  یبستر واراىیعرٍق کرًٍر در ب یریدرگ ساىیبا ه  D يیتاهیٍ یسطح سره یّوراّ یبررس

آذز ثِ  5اش ثیوبزغتبى صیبد شیساشی ٍ ثیوبزغتبى  هحل ًوًَِ گیسیتغییس هجٌی ثس  " عرٍق کرًٍر یریدرگ

 هطسح ٍ پع اش ثسزغی ثب دزخَاغت ایشبى هَافقت گسدید.ثیوبزغتبى کسدکَی 
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بررسی سطح  "تحت عٌَاى پبیبى ًبهِ ای آقبی دکتس هْدی شاّدی ٍ خبًن فسٍش صیدی  طسح تحقیقبتی. 4

سرهی کَرتیکَاسترٍى در بیواراى هبتال  بِ سٌدرٍم کرًٍری حاد هصرف کٌٌدُ ٍ غیر هصرف کٌٌدُ 

ثب  "ترکیبات اپیَئیدی هراجعِ کٌٌدُ بِ بیوارستاى ّای شْید صیاد شیرازی ٍ پٌجن آذر شْرستاى گرگاى 

 گسفت. قساز تصَیت هَزد ثسزغی اش پعهطسح ٍ  زیبل 800/721/57هعبدل  کلی اعتجبز

 

 صجح ثِ پبیبى زغید. 10ػِ دز غبعت دز ًْبیت جل
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