
 
 

 

 

 

 

 

 

 01/06/1400مورخ شنبه یکصورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ناهنجاری های مادرزادی 

 

 احترام و سالم با

 هاي محدودیت و اجتماعی گذاري فاصله طرح تداوم بر مبنی کرونا کنترل مرکزي ستاد دستورالعمل به توجه با رساند می استحضار هب

 .گردد می برگزار 1400مادرزادي در سال  هاي ناهنجاري تحقیقات مرکز جلسه دومین حضوري، جلسات تشکیل خصوص در شده اعالم

 

 110524با کد رهگیري   شهره وثوقبا راهنمایی دکتر  فاخره طاهریدکتر گزارش نهایی طرح تحقیقاتی پایان نامه اي رزیدنتی زنان  

زودرس در مرکز  مانیهفته در معرض زا 37- 34در مادران باردار  يو نوزاد يمادر يها امدیبتامتازون در پ قیتزر ریتاث یبررستحت عنوان )

 ( مورد بررسی قرارگرفت و گزارش نهایی تصویب گردید.گرگان يرازیش ادیص دیشه یو درمان یآموزش

 

یري  با کد رهگمحمد جعفر گلعلی پور با راهنمایی دکتر شایق نجمه  کارشناسی ارشدگزارش نهایی طرح تحقیقاتی پایان نامه اي  

( مورد بررسی و سالم یابتیمادران باردار د یطیدرخون مح CDKN2Bو  CDKN2A يژنها ونیالسیمت زانیم یبررستحت عنوان ) 110526

 قرارگرفت و گزارش نهایی تصویب گردید.

 

د رهگیري  با کپور  یدکتر محمد جعفر گلعلبا راهنمایی  عطیه پسندیدهارشد  یکارشناسگزارش نهایی طرح تحقیقاتی پایان نامه اي  

( مورد بررسی يباردار ابتید صیدر خون مادران با تشخ PSD3و  CDKAL1 يژنها ونیالسیمت زانیم یبررستحت عنوان ) 111207

 قرارگرفت و گزارش نهایی تصویب گردید.

 

رهگیري   با کدپور  یدکتر محمد جعفر گلعل ییراهنمابا  سعید نبی افارشد  یکارشناسگزارش نهایی طرح تحقیقاتی پایان نامه اي  

 ( مورد بررسی قرارگرفت و گزارش نهاییو سن تیو قوم تیصورت بر اساس جنس یانیابعاد اسکلت م راتییتغ یبررستحت عنوان ) 160411

 تصویب گردید.

 

  با کد رهگیريپور  یدکتر محمد جعفر گلعلبا راهنمایی  آتنا مهرآرا عمومیپزشکی گزارش نهایی طرح تحقیقاتی پایان نامه اي  

استان  یقانون یبه پزشک نیمنجر به سقط در مراجع يمادرزاد يها يعوامل موثر در بروز ناهنجار یبرخ یبررستحت عنوان ) 111962

 گردید.( مورد بررسی قرارگرفت و گزارش نهایی تصویب 1398-1397 يسالها یگلستان ط

 

یري  با کد رهگپور  یدکتر محمد جعفر گلعلبا راهنمایی  مائده برزگر یعموم یپزشک ينامه ا انیپاگزارش نهایی طرح تحقیقاتی  

سال  یدر استان گلستان ط کیدفولیآرد با اس يساز یبه دنبال غن یلوله عصب يها ينا هنجار وعیش زانیم یبررستحت عنوان )  311196

 مورد بررسی قرارگرفت و گزارش نهایی تصویب گردید.( 1395 -1396 يها

 

 


