
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 92/04/9322مورخ شنبه دوصورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ناهنجاری های مادرزادی 
 

 احترام و سالم با
 
 در شده اعالم 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 9911ي در سال مادرزاد هاي ناهنجاري تحقیقات مرکز جلسه دومین حضوري، جلسات تشکیل خصوص
 

با کد ( 19-19 يسال ها یط ICD10ثبت ناهنجاریهاي مادرزادي در متولدین استتا  گلستتا  براستاي ستیستي کدین      طرح تحقیقاتی ) -
 .وراي پژوهشی مرکز قرار گرفتمورد بررسی قرارگرفت و در نهایت طرح پژوهشی مورد تصویب اعضاي محترم ش 999191رهگیري 

 
تحت عنوا  ،  514991 با کد رهگیريبا راهنمایی دکتر حستتن استتماعیلی  ستتتاره ایزديزارش نهایی طرح تحقیقاتی پایا  نامه اي خاني گ -

گرگا   یطالقان یدرمان یفشتارخو  با  بر اساي شاخ  نسبت فشار خو  به قد در افراد مراجعه کننده به درمانگاه مرکز مموزش  يغربالگر)
 تصویب گردید.در نهایت مصوب شد گزارش نهایی مورد بررسی قرارگرفت و ( 9911سال 

 
ه عوامل مرتبط با م  در مادرا  مراجعه کننده ب یو برخ يمادرزاد یقلب يهایبا ناهنجار نیجن یوگرافیاکوکارد جینتا یبررستترح تحقیقاتی )ط -

مورد بررسی قرارگرفت و در نهایت طرح پژوهشی ،  999111 يریکد رهگبا  (9919تا9915 يگرگا  در سالها یطالقان یدرمان یمرکز مموزش
 .وراي پژوهشی مرکز قرار گرفتمورد تصویب اعضاي محترم ش

 
به  یارجاع یقصور پزشک يپرونده ها یکارشناس جیدر نتا ياصول مستندساز تیرعا رعدمیتأث زا یم یبررس) گزارش نهایی طرح تحقیقاتی  -

مورد بررسی قرارگرفت و در نهایت مصوب شد گزارش ،  991599 يریکد رهگ )91-19 يسالها یگلستا  ط یقانون یپزشک يونهایست یکم
    تصویب گردید.نهایی 

 
–9914 يهاسال یگرگا  ط یقانون یبه پزشک نیدر مراجع یعیطب ما یاز عوارض زا یناش اتیشکا یبررست )  زارش نهایی طرح تحقیقاتیگ -

 تصویب گردید. و در نهایت مصوب شد گزارش نهایی  مورد بررسی قرارگرفت، 991599 کد رهگیري( 9919

 
 و یشانیپ نويیابعاد س یبررس) پایا  نامه اي ارشد رشته علوم تشریح با راهنمایی دکتر محمدجعفر گلعلی پور  زارش نهایی طرح تحقیقاتیگ -

و در نهایت مصوب شد گزارش  گرفتمورد بررسی قرار(  اسکن یت یفاري با استتفاده ازست   ترکمن و یدر دوگروه قوم يالریماگز نويیست 
 تصویب گردید. نهایی 

 
 يسال ها یط  ICD10ثبت ناهنجاریهاي مادرزادي در متولدین استتا  گلستتا  براستاي سیستي کدین    )  گزارش نهایی طرح تحقیقاتی -

 تصویب گردید. و در نهایت مصوب شد گزارش نهایی  مورد بررسی قرارگرفت(  9915-9914

 
ماعیلی بهناز مبینی به راهنمایی دکتر حسن اس، دکتر پزشکی عمومیه جایگزین گزارش نهایی طرح تحقیقاتی پایا  نامه اي اسکن پایا  نام -

گرگا   یانطالق یدرمان یکننده به مرکز مموزشمراجعه یقلب يمادرزاد يهايکودکا  با ناهنجار یکینیو کل کیدموگراف اتیخصوص یبررست )
 قرار گرفت. بیمورد تصو مطرح و (9919-14 يهاسال یط

 



 
 
 
 


