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 ایسکویکهرکز تحقیقات اختالالت          

 

 

 صبح  8:30ساعت  18/09/1397هَرخ یکطٌبِ رٍز جلسِ ضَرای پصٍّطی هرکس تحقیقات اختالالت ایسکویک 

ٍ برگسار اتاق جلسات هرکس گَارش ٍ کبذ ٍاقع در بیوارستاى صیاد ضیرازی ضَرا در هحل هحترم با حضَر اعضاء 

 یل بررسی ٍ هَرد تصَیب قرار گرفت:هَارد ر

 

 

 
 110466کذ پصٍّطیار  تحت عٌَاى خاًن لیلی فاضلی عارفٍحیذ خَری ٍ دکتر  یآقاتحقیقاتی  عرح .1

آسمایطگاَی مذلساسی ریاضی جُت پیص بیىی آریتمی َای وامىظم بطىی با استفادٌ اس مذل "

با اعتبار  "فیبزیالسیًن بطىی الکتزیکی ، ضیمیایی ي ضبیٍ ساسی ضذٌ رایاوٍ ای در قلب جذا ضذٌ خزگًش

 صالحات ریل هَرد تصَیب قرار گرفت.هٌَط بِ اًجام ا بررسی از پسهغرح ٍ ریال  000/200/123

 
 د.ایطات تَضیح دادُ ضَیي اجرای آزهبر رٍی بغي قلب ایسٍلِ خرگَش در ح VF ًحَُ ی ایجاد پرٍتکل -

 .تَضیح دادُ ضَد VF آستاًِ هَرد ًظر برای تحریک قلب جْت اجرای پرٍتکل  -

با تَجِ بِ هتفاٍت بَدى ضرایظ قلب ّای ًوًَِ ّای هَرد آزهایص چگًَِ هی تَاى ادعا کرد کِ آستاًِ  -

 هَرد ًظر برای آًْا درست هحاسبِ ضذُ است؟

هَجَد هثل حضَر ّایپَکالوی یا ّایپَکسی یکی از آى ّا بِ عٌَاى تَصیِ هی ضَد از بیي هتغیر ّای  -

 .هتغیر بررسی ضَد

اّذاف اختصاصی ّوراُ با هتغیر اصالح ضَد. تجسیِ ٍ تحلیل دادُ ّا در بخص جاهعِ آهاری آٍردُ ضذُ  -

 .خرگَش در گرٍُ ّا تَضیح دادُ ضَد 7، از تکرار جلَگیری ضَد. علت استفادُ از 

 

 

 

 

 

 

http://217.219.179.25/show_stat_tarh.phtml?xyz=Y29kX3Rhcmg9NzMyOTg1NQ--TVRjNU1nJTNEJTNE
http://217.219.179.25/show_stat_tarh.phtml?xyz=Y29kX3Rhcmg9NzMyOTg1NQ--TVRjNU1nJTNEJTNE
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 110441کذ پصٍّطیار  تحت عٌَاى الْام هَسَی دکتر خاًنٍ  علی جباری ی دکتر آقاتحقیقاتی  عرح .2

تعییه وقص عًامل تآثیزگذار در اثزبخطی داريی ریبايیزیه در طًل درمان بیماران مبتال بٍ تب  "

هٌَط بِ اًجام  بررسی از پسهغرح ٍ ریال  000/200/32با اعتبار  "ىذٌ کزیمٍ کىگًخًوزیشی دَ

 صالحات داٍراى ٍ داٍری هجذد خاًن دکتر خذام هَرد تصَیب قرار گرفت.ا

 

 " 110528کذ پصٍّطیار  تحت عٌَاىحسي هیرزایی ٍ دکتر عارف صالحی دکتر  اىیآقاتحقیقاتی  عرح .3

پزفیًصن -بزرسی وقص محافظتی رسًراتزيل ريی میتًکىذری َای جذاضذٌ اس قلب درمذل ایسکمی

صالحات ریل هٌَط بِ اًجام ا بررسی از پسهغرح ٍ ریال  000/995/69با اعتبار  "مجذد مًش صحزایی

 ر گرفت.هَرد تصَیب قرا

 

 .در آزهایطات هَرد ًظر تَصیِ هی ضَد IC50 یا EC50 تعییي .1

بْتر است در ایي آزهایص اًذازُ گیری یک شى هَثر در هیتَکٌذری گٌجاًذُ ضَد ) بررسی بیاى شى( ٍ   .2

 .یا یک بررسی آًسیوی اضافِ گردد

جْت ایي  (Gold Standard) تستی کِ ًطاى دٌّذُ استخراج درست هیتَکٌذری هی باضذ )تست  .3

 .هغالعِ آٍردُ ضَد

 

 

 
 

 یاى رسیذ.صبح بِ پا 10سِ در ساعت در ًْایت جل -

 

 

 

 

 

 

http://217.219.179.25/show_stat.phtml?c=221307
http://217.219.179.25/show_stat.phtml?c=221307
http://217.219.179.25/show_stat.phtml?c=221307
http://217.219.179.25/show_stat.phtml?c=221481
http://217.219.179.25/show_stat.phtml?c=221481
http://217.219.179.25/show_stat.phtml?c=221481
http://217.219.179.25/show_stat.phtml?c=221481
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