
 

 

  

 سمه تعاليب

  پرديس بين الملل، دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشكده پزشكي جلسه شوراي پژوهشيدومين 

 پرديس بين المللدانشكده پزشكي  شوراي پژوهشي   :عنوان جلسه

 11 -12:30 :ساعت برگزاري          بين الملل دانشگاهستاد مركزي پرديس  :مكان جلسه          ٠۵/٩٢/ ٢٧ يكشنبه :تاريخ جلسه

 :دستور جلسه
مركز پژوهش هاي دانشجويان دانشكده پزشكي فعاليت هاي انجام شده دربحث و گفتگو در زمينه  •

 جناب آقاي دكتر عفت پناه: ارائه دهنده -بيمارستان ضيائيان در پرديس بين الملل
 
 :بررسي طرح هاي ارسالي  •

بر سنيت قلبي  -تري يدو تيرونين – ۳Tبررسي مكانيسم اثرات : موضوع طرح(  عبداللهي دكتر محمدجناب آقاي -الف
 .)و ميتوكندريال ناشي از آلومينيوم فسفايد

مقايسه روش زايمان فيزيولوژيك با روش زايمان تسهيل شده بر : وضوع طرح م( مريم خوشيدهدكتر سركار خانم  -ب
 ) 1391-92پيامدهاي مادري و نوزادي در مادران باردار مراجعه كننده به بيمارستان آرش در سال 

ن اثر بخشي مترونيدازول خوراكي در مقايسه با دارونما بر درما بررسي: موضوع طرح(  دكتر اعظم خراسانيخانم  -ج
 از بيمارستان ضيائيان) فيشز حاد در يك كارآزمايي باليني تصادفي شده دوسوكور

بررسي قدرت تشخيص سونوگرافي در افراد مراجعه : موضوع طرح(  دكتر واقف داوريبازبيني طرح جناب آقاي  -د
 91-92كننده به بيمارستان ضياييان در سال 

 

 

 :مطرح و مصوب گرديد27/05/92جلسه شوراي پژوهشي مورخ  دومينمراتب ذيل در

 مصوبات )1

تا تاريخ  86جهت دانشجويان ورودي  تعيين زمان قطعي جهت ارائه موضوع پايان نامه و انتخاب استاد راهنما •



 

 

 خبر در سايت پژوهشي دانشكده پزشكي پرديس بين المللدرج و01/08/92

سايت دانشكده پزشكي پرديس  ك مركز پژوهشهاي دانشجويان در قسمت پژوهشينلي تصويب اضافه نمودن •
  بين الملل

 گزارشات مطرح شده در شوراي پژوهشي)2

 گزارش جناب آقاي دكتر عفت پناه ازفعاليت هاي انجام شده در مركز دانشجويان بيمارستان ضياييان •

 .برگزاري كارگاه يك روزه يادگيري، آماده سازي و كاربرد آن در آموزش پزشكي توسط آقاي دكتر شريعتي-1
 برگزاري كارگاه طراحي سواالت و آزمون هاي كتبي شفاهي در مركز فعاليت هاي دانشجويان-2

جهت دانشجويان گروه اول توسط جناب آقاي دكتر ،1برگزاري كارگاه روش هاي جستجوي منابع الكترونيك -3
 1392كبيري در خرداد ماه 

دانشجويان گروه اول توسط جناب آقاي دكتر جهت ،2برگزاري كارگاه روش هاي جستجوي منابع الكترونيك -4

 1392كبيري در تيرماه 

جهت دانشجويان گروه دوم توسط جناب آقاي دكتر ،2برگزاري كارگاه روش هاي جستجوي منابع الكترونيك -5
 1392كبيري در تيرماه 

 حجوباعالم استعفاي دبير مركز فعاليت هاي دانشجويي جناب آقاي كاالشلي و انتصاب جناب آقاي م •

 

 : بررسي طرح هاي ارائه شده)3

در صورتي قابل بررسي از  عبداللهي آقاي دكتر محمدجناب  ح ارائه شده توسططربر اساس مصوبات قبلي ، •
بهارلو، ضيائيان (سوي دانشكده پزشكي پرديس بين الملل مي باشد كه مجري طرح از همكاران هيئت علمي 

 .باشد و يا يكي از  دانشجويان پرديس بين الملل در اجراي طرح همكاري داشته باشد ) و ستاد

پايان نامه در سطح دستياري باليني در حوزه ، با توجه به انجام  خوشيدهارائه شده توسط خانم دكترطرح  •
 .به دانشكده پزشكي دانشگاه ارسال گردد بايدبررسي بيشتر و جهت پرديس قابل طرح نمي باشد

و نيازمند تغييرات ذيل مي ، خانم دكتر خراساني توسط گروه پژوهشي تاييد شدطرح ارائه شده توسط كليات  •

 :باشد



 

 

.فرمول آماري محاسبه و ضميمه گرددحجم نمونه يا تعداد بيماران با-
 .زمان مشخص شود-

 .دكتر عفت پناه محاسبه شود جناب آقايبا نظر جناب آقاي دكتر شكوري وها هزينه -

 . قرار نگرفت شورا مورد تاييدبا توجه به شكل فعلي طرح طرح جناب آقاي دكتر واقف داوري  •
 


