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 داًشگاُ علَم پزشکی ٍ خدهات بْداشتی درهاًی گلستاى

 ایسکویکهرکز تحقیقات اختالالت          

 

 

 صثح  2430ساعت  11/04/1331هَسخ یکطٌثِ سٍص جلسِ ضَسای پژٍّطی هشکض تحقیقات اختالالت ایسکویک 

ٍ تشگضاس اتاق جلسات هشکض گَاسش ٍ کثذ ٍاقع دس تیواسستاى صیاد ضیشاصی ضَسا دس هحل هحتشم تا حضَس اعضاء 

 یل تشسسی ٍ هَسد تصَیة قشاس گشفت4هَاسد ر

 

 

 ی زاٍیِ ارزیابی " عٌَاى تحت جثاسی علی دکتش آقای ٍ تافشاًی عشب صّشا دکتش خاًن تحقیقاتی طشح -1

 آى هقایسِ ٍ کرًٍری عرٍق آترٍاسکلرٍتیک تٌگی بِ هبتال بیواراى در طَلی ًوای از قلب چپ بطي پیچص

 هَسد ریل اصالحات اًجام تِ هٌَط تشسسی اص پس ٍ سیال هطشح 000/020/10 ّضیٌِ ٍ "سالن افراد با

 4گشفت قشاس تصَیة

 
 .داد خَاٌّذ اًجام سا کاس( ًام ٍ تخصص رکش تا) ضخصی چِ گشدد هطخصص طشح اکَکاسدیَگشافی تخص دس -

 اطالعات آٍسی جوع تش ًظاست جْت طشح ّوکاس عٌَاى تِ اکَکاسدیَگشافی هتخصص دٍ گشدد هی پیطٌْاد -

 .گشدًذ اضافِ طشح تِ ضیشاصی صیاد تیواسستاى ٍ سجایی ضْیذ قلة هشکض اص تخص ایي

 تِ هشکض هَسس ّیات اعضای اص گشدد هی پیطٌْاد قطعی هَافقت اخز جْت دس هشکض ّای سیاست تِ تَجِ تا -

 .     گشدد اًتخاب اکَکاسدیَگشافی تخص ّوکاس عٌَاى

  

 ًقص بررسی " عٌَاى تحت لطیفی صذف خاًن ٍ خَسی ٍحیذ دکتش آقای ای ًاهِ پایاى تحقیقاتی طشح -2

 قلب ریپرفیَشى– ایسکوی هدل در  Potentilla reptans L گیاُ ریطِ سازی ضرطی پیص اپَپتَزی ضد اثر

 اعتثاس تا " اکساید ًیتریک ٍ آًصیَتاًسیي کٌٌدُ تبدیل آًسین هْار طریق از صحرایی هَش ضدُ جدا

 .    گشفت قشاس تصَیة هَسد تشسسی اص پس ٍ هطشح سیال 000/030/00
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 فشٍص خاًن ٍ خَسی ٍحیذ دکتش آقای عوَهی دکتشی دٍسُ ای ًاهِ پایاى تحقیقاتی طشح ًْایی گضاسش -3

 هصرف  حاد کرًٍری سٌدرم بِ هبتال بیواراى در کَرتیسٍل سرهی سطح بررسی " عٌَاى تحت صیذی

 پٌجن ٍ ضیرازی صیاد ضْید ّای بیوارستاى بِ کٌٌدُ هراجعِ اپیَئیدی ترکیبات کٌٌدُ غیرهصرف ٍ کٌٌدُ

 .گشفت قشاس تصَیة هَسد تشسسی اص پس ٍ هطشح "گرگاى ضْرستاى آذر

 

 
دکتش ٍحیذ آقای  Ph.D دٍسُ ای ًاهِ پایاى تحقیقاتی طشح ًْایی گضاسش جایگضیي ISI هقالِ دٍ چاج -4

 در RISK/SAFE سیگٌالیٌگ هسیر ًقص بررسی" عٌَاى تحتدکتش خذیجِ جاهی االحوذی ٍ خاًن خَسی 

 "  صحرایی هَش  ضدُ جدا قلب  پرفیَشى ری– ایسکوی هدل در تَسیي اکسی  سازی ضرط پیص هکاًیسن
 .گشفت قشاس تصَیة هَسد تشسسی اص پس ٍ هطشح هطْذ پضضکی علَم داًطگاُ تا هطتشک

 
                                         

 
 

 یاى سسیذ.ثح تِ پاص 10سِ دس ساعت دس ًْایت جل -
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