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تاریخ جلسات برگزار شده 

 شورا 
 درج تاریخ و مصوبات جلسه 

18/01/98 

بررسی یک فقره گزارش نهایی 

 وپیام پژوهشی طرح تحقیقاتی

 - پایان نامه 

 - طرح تحقیقاتی 

 گزارش نهایی 

 وپیام پژوهشی  

 ران یماد  دگالهیا از د  دربالین   یبهره ور ▪

ماا ار     ،یپارتاا الر ااااماث  و  ماااعاو 

 یفنمطلیعه ک

28/01/98   

 بررسی  چهار پروپوزال 

 پایان نامه ای  

اپنادمنایا ی  ▪ پایان نامه  مرورتاانماا کالپنام 

افاعا  مالیبابالک ریای  نر تاا ی در 

 ایران

پال نر اعکال بال ب الدی  در کالزا من ان   ▪

افاع  بعد از بناپمای پراع  رک ل  

پروتاا الر در بنکالران م اابا  باه 

روتا لر در بنکلرتا لن املی تارالن پ

 1395-98زلی رضل)ع( در ای تل 

بررتای ایوای مالوم  نع ی بناپنبی  ▪

در عکاعاه زالی ک اا  بان بنکالران 

بماا ری در بنکلرتاا لن املی بکن ی 

 1395-97کرملع له در تل  

بررتای ایوای مالوم  نع ی بناپنبی  ▪

بالک ری زالی مایاد افاعا  ادراری در 

ادرار   بنکالران بشا  عکاعاه ک ااا  

افاعی بنکالرتاا الن امالی بکن ی )ره( 

 1397-1395کرملع له در تل  

 - طرح تحقیقاتی 

 گزارش نهایی 

 وپیام پژوهشی  
- 

11/02/98 

بررسییی یک پروپوزال پایان نامه  

ای و بررسیییی یک فقره گزارش  
 پایان نامه 

بنکلران مب ال ی کنفن  زعدگی مالیمه ▪

پاارومااباااز  اادیااکاای   بااه 

ای ئافکارا )علرتاالیی وریدی م م (  

پح  درملن بل بلیان اعژیاپالتاا ی و 

 ات   ) بث و بعد(
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تاریخ جلسات برگزار شده 

 شورا 
 درج تاریخ و مصوبات جلسه 

طیرح  پیژوهشیییی  پییییام  و  نیهییاییی 

 تحقیقاتی

 طرح تحقیقاتی 
- 

 گزارش نهایی 

 وپیام پژوهشی 

م  اعنشاا   یبررتاا  ▪ ماالوما     اننو 

جدا      ابلک رناتاا   یزل هیتااا ییدارو

  ار نوکلرک لن و پجه  کلراننشاده از ب

امالی   کالرتاا الننب  ICU  یزال بشا

 96  ینرضل کرملع له در پلبم لن و پل

05/04/98 

بررسیییی پو پروپوزال پیاییان نیامیه  

نهیایی   فقره گزارش  ای و سییییه 

 وپیام پژوهشی طرح تحقیقاتی

 پایان نامه 

 یاگه  اناااماث ما ر در پ  یبررتاا  ▪

فارمل  یمای   ابالتاا املنبل گ    کلراننب

کرملع اله  یدر داع اوله ا ای پ شاب 

(97-87) 

 یکالرناب ال باه ب  لننا رابطاه م  یبررتاا  ▪

 Omega3اروق کاچام بال تااط   

با  در  ما ا    کالراننا باان    ی تااابا اه 

باه    منا ماااباکا یا کا ا اده  ماراجاعاه 

 1398در تل   یفلراب کلرت لننب

 - طرح تحقیقاتی 

 گزارش نهایی 

 وپیام پژوهشی 

مای نپث  ب  وپنونری بنکلران مب ال به   •

اتااب روزی  در اتاا لن کرملع االه  

1396-1398 

پجلرب زیما ه داع اجایلن پرتا لری  •

 از پدیده مرگ بنکلر

 یاااماث مرپب  بال نشااف و   یبررتاا  •

تاال  نبر   لنیا در داع ااجا  یابال 

در کرملع اله در تال     یرشا ه پرتا لر

1397 

23/04/98 

 و    پروپوزالبررسی پنج  
 پایان نامه 

ااامث ما ر بر بروز تاا دری بررتاای  ▪

دیماا رت پ فماای دالد در بنکالران 

 مب ال به باعری ی دابث م  ی



 شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی 

 کرمانشاه مجتمع بیمارستانی امام رضا)ع(                                            

 

تاریخ جلسات برگزار شده 
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کادکلن  بررتای ااامث ما ر در بالی ▪ پو طرح ریجستری 

بادبند در داع ااواله ا ای  بال گ نای 

 (87-97پ شبی کرملع له )

 کادکلن  بالیبررتاای ااامث ما ر در  ▪

در داع ااوله ا ای   مدویابالتاا املبل  

 (87-97پ شبی کرملع له )

رتاای شااناع مالوم  بلک ریل  در بر ▪

در  کالمپا اناباه  ادراری  زالی  افااعا  

بنکلران بماا ری در بنکلرتاا لن املی 

 1397رضل)ع( در تل  

بررتای شاناع اتا ئاپروز در زعلن عژاد  ▪

کرد شاهرتا لن کرملع اله بن  تال   

 99-94زلی 

و  • طرح تحقیقاتی  بنکالری  ب ادی  عظالی  با  مرد اه 

بنکلران مب ال به  محلتابه من ان بالی  

تاارالن پماا لن، کایان و رک ای در 

 ات لن کرملع له

 

مب ال باه تااراالن   کالراننعظالی  با  ب •

 کلرتاا لن نپماا لن مراجعه ک  ده به ب

 املی رضل )ع( شهر کرملع له

 گزارش نهایی 

 وپیام پژوهشی 
- 

13/05/98 

 بررسی  چهار  پروپوزال 

 پایان نامه ای  

 پایان نامه 

مالزنا  پالپایا یام  پاینا  بررتاای   •

کایان در بنکلران   Diminutiveزلی  

مراجعه ک  ده به بشا نعدوتااباپی 

بنکالرتاا الن امالی رضاال)ع( وک ن نام 

 ویژه داع وله

گنالزی  بررتاای   • داروی  ا ربش اای 

ااکا اباردزالی   باهابااد  روی  بار  ماکاارا  

 ش لب ی بنکلران مب ال به نی ایکر
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فراواعی بنکالران کالعادیاد   بررتاای   •

لن پرومباین  وریادی در دریالفا  درما 

ما ا ی  باه تاابا اه  مابا اال  باناکالران 

ایماابکنم دلد در بنکلرتاا لن املی 

 1397رضل)ع(کرملع له در تل 

بررتی ااامث ما ر بر پنلمد بلین ی در  •

بنکالران مب ال باه اتااپالعادی از گردعی 

 پح  ال م نب امی و فنا ن

 - طرح تحقیقاتی 

 گزارش نهایی 

 وپیام پژوهشی 
- 

10/06/98 

 بررسی چهار پروپوزال  

 پایان نامه ای 

 پایان نامه 

بررتای تانما کلپنم پرکنبلر ابنعی  •

 Cوگنلزلن دارویی بر درملن زپلپن 

بررتای تانما کلپنم پرکنبلر ابنعی  •

 Bو گنلزلن دارویی بر درملن  زپلپن   

 ی  م  ژ  ناعشاا   نماا کلپنممرور تاا  •

 نکلری ب  ی و ااامث مماب  ا یل بلک ر

 ک ار تل  ابنر در  10 در

در  • زباد  اافااعا   فاراواعای  باررتاای 

جرادی زالی ارپاپادی و اااماث مرپب   

بال نن در بنکالران مراجعاه ک  اده باه 

تال   5بنکلرتا لن املی رضال)ع( ای  

 ابنر

 - طرح تحقیقاتی 

 گزارش نهایی 

 وپیام پژوهشی 
- 

 پایان نامه  27/06/98
بررتاای فراواعی  ن زالی ب الالک المالز  •

انف گما رده و ای  ورون زلی کالت 

در منالن ای ویاه زالی اتاان  ا    2و  1



 شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی 

 کرمانشاه مجتمع بیمارستانی امام رضا)ع(                                            
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ای بررسی سه پروپوزال پایان نامه

گزارش نهایی وپیام  و یک فقره 

 پژوهشی طرح تحقیقاتی

بلک ر باملعی جدا شااده از عکاعه زلی 

پ اماعی وابماا ه به وع نالپار بنکلران 

بنکالرتاا الن امالی رضااال)ع( شااهر  

 کرملع له

بررتای ف اپنپی و  عاپنپی مالوم  به   •

اتاا الفانا ااکاات  در  وعاباامالیماانا  

اورئات زالی ماالوی باه م ی تاان ن  

جدا شاده از بنکلران بنکلرتا لن املی 

 98رضل)ع( کرملع له در تل  

کا ا اده   • مماا اعاد  ااااماث  باررتاای 

ران بل افاع  پلی نمپاپلتانان در بنکل

دیلب ی بم ری در بنکلرت لن نمازشی 

درملعی املی رضاال)ع( ای تاال  زلی  

97-95 

 - طرح تحقیقاتی 

 گزارش نهایی 

 وپیام پژوهشی 

ارزیالبی مهالرپهالی بالین ی پرتاا الران   •

شاال ث در بنکلرتاا لن املی رضاال)ع(  

کرملع اله بل اتا فلده از نزمان نتابی  

 1397درتل  

07/07/98 

بررسی پو پروپوزال پایان نامه 

  خالصه پروپوزال9ای و بررسی 

 سوم فراخوان مربوط به 

 پایان نامه 

بررسیینتایی روترهات ی متحیمتگی    نتت •

   متاسک رتسزاررن

ه اار تت • بررسیینتوییماکت ی مرهوه نت

 ی ررمتهنیمینتن تررتحی امت ی متبی ررارتت

ا ی  تت بمسی رسیییی  ت مییی بتبی ت  رانعی ت

 1390-ت1398رض )ک(تطنتس له مت

بررسیینت مزا تاراهاانتهتااکتوییکی ری ت • طرح تحقیقاتی 

سیی اتاحمرتررتتتت5ه اا لت رتبطتب ن تررتت

 هاگ توک ر ت

بررسینتارتب  تسیاارتسی   تهمم م تت •

 وا گنتررتبمس را ترر بینتااکتره 

http://research.kums.ac.ir/main/cartable.action
http://research.kums.ac.ir/main/cartable.action
http://research.kums.ac.ir/main/cartable.action
http://research.kums.ac.ir/main/cartable.action
http://research.kums.ac.ir/main/cartable.action
http://research.kums.ac.ir/main/cartable.action
http://research.kums.ac.ir/main/cartable.action


 شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی 

 کرمانشاه مجتمع بیمارستانی امام رضا)ع(                                            

 

تاریخ جلسات برگزار شده 

 شورا 
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بررسینت اار توهرر تمب متطنتسی تتتت •

     تاهاتبع تاوتپماا ت غزتاسیخاا 

بررسیینت مزا ت فییرآتارنهرربت ی مت •

سیی اتت10وییمرمتتررتوای  تبی ررارتررطنتت

  رهرتسمسیس تمکت-تاحمر

بررسیینت مزا ت فییرآتارنهرربت ی متتت •

سی اتتت10ویمرمتتررتا ا تن اوا تررطنتت

  رهرتسمسیس تمکت-تاحمر

نتررتبمس را تبررسنتاحی التتالکیرهلمیتت •

 پمی ت غزتاسیخاا 

تجرب تورسیی تبمس را تسیرط انتاوتتپارتتت •

  ط لع تپ ر ارتوی سنت-تهرر م

ررتت • هاضییطیرا ت ااسییررگینت وییمیاکت

تت-رااشییجاری  ت  ا تپزوییکنتررتاررا ت

  رهرتسمسیس تمک

بررسیینتت مزا ت  اای تمی تیرتبمسی را تتت •

بیزرگیییررینتت ررت اسییییخیاا ت پیمیاای ت یغیزت

تبمس رسی  تغر تمشار

 ایی گزارش نه

 وپیام پژوهشی 
- 

 

06/09/98 

 بررسی چهار پروپوزال 

 پایان نامه ای  

 پایان نامه 

هتتتن  فیی تتمی اهلتتمین  امتبی لتتنبررسییت •

بیتنتتحی ر ت ی فیی یت بی تتتمیسی را ررت  یبییی ت

 رانعی تمییی بتبی تتتمی ره ی تااتتری نرتر

ا ی  تتتتمسی رسیییی  برر ی ا ی بتباسیییی  تت

وییهرسییی  تمر  اشیی بتطنتترضیی )ک(تت

 98تتراروهرتتالنتت97تتراروهر

ارور بنتگسی سیم تسیمسییمتتشیخم تب ت •

می  یریمیاتیرتت ررتتتت Neuro Adviseمیسیکت

تتشخم تبمس رمت  مت غزتهتا ف  

ارتبی  تاسییبی ت ی متحاانتت • بررسیینت

(NLR,PLR,LMRتهتپمی  ی  ی متبمسی را ت)

حاربخارمتت راحیلت غزمت ت حااررزمت بی ت
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تاریخ جلسات برگزار شده 
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ا ی  تت بمسی رسیییی  ت مییی بتبی ت  رانعی ت

ت1399رض )ک(تررتس ات

 ثب تتتHIVتتااراربررسیینتاپم  ماکرکنتت •

ت97ت تتت92ررتاسی  تمر  اش بتاوتس ات

 - طرح تحقیقاتی 

 گزارش نهایی 

 وپیام پژوهشی 
- 

20/09/98 

 بررسی سه پروپوزال  

 پایان نامه ای 

 پایان نامه 

 ق ه  تاسیب تب تتتتمکاه تتناراهااتتنبررسیت •

ت تمم بستتم  تت رررتساتت   رکاومیاگ من ت

تتنیمب لتمن اتویی بتاوتاساا ت  ت مپیا اا

ا ی  ترضیی )ک(توییهرتتتسی رسیییی  مررتب

 مر  اش ب

بییرهوت یی رمییرتتتناییراهااییتتتنبییررسیییت •

تتپمررتپالتتPMS2تنسمسیییاوییتمسااا را

 نراا  تاوتمالا تم  

تتنبیررسییت • ت هت یسی یکیررتتت ای یرات راای ت ت

پزوییکی  ت یخفیی تتاسییب تب تااج  تت

تتمتهی ترسی رمبتتترنررت راگیلتاایهی تتتماهتی ای و

بیت ررت الیعی  ت تتمبسییییرتتسی را میتصییعیلت

هتا   ترضی تتتتتنط لق اتم  تتتس رسیی  مررب

مر  اشیی بتررتتتتنرااشیی  بت  ا تپزوییک

ت1398س ا

 - طرح تحقیقاتی 

 گزارش نهایی 

 وپیام پژوهشی 
- 

18/10/98 

 بررسی پنج پروپوزال 

 پایان نامه ای 

 پایان نامه 

بییمیی  ت یی رمییرت • بییررسییینت ییمییزا ت

ررتم رسیمیا تتتتki-67ارسااا مسییاویمسنتت

بیرحینتت بی ت ن ت ارتیبی  ت هت می یمی ت سیی یاات

 حفاصم تتپ تالاکرکنتتا ار
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بررسیینتویی ح ت  متاپم  مالاکرکتهت •

می یمیییمیکیاپی تیالیاکریکتبی حیمیسینت ی متت

مالارمیی اتبمسی را ت رانعی تمییی بتبی تت

بخ ترارراتراپنتناکالاکمتبمس رسییی  ت

ر  اشی بتبمنتسی اتا   ترضی تویهرسیی  تم

 1395  ت ت1380  مت
بررسینتاراهاانتک ت  مت ق ه  تب تناینت •

( ررتت (qacE/qacE∆1سیییریییمیکت ی ت

تییاب میرتمهتاسییتتاارهکریاواتسییاره اا  

تس را تمب حمطتبمس رسیی  تهتتن اتوی بتاوتت

بسیییرمتررتبمس رسییی  تا   ترضیی ت)ک(تت

 1398مر  اش بتررتس ات

پمی  ی تبی لمینتتتت بیتتترتبطبررسیینت اا یلت ت •

 یاسییطتتی تبی تتره ی مت غزمتتمارمی  تت

 رانع تمیی بتب تبمس رسیی  تتا   تتتتوی ر 

 97-ت92رض )ک(تطنتس ات  مت

برهوتت • بمسی را تتتDELبررسیینت مزا ت ررت

 بی تبی تلی ا ت رانعی تمییی بتبی ت رمزت

)ک(تت-تن یاوویین رضییی ت ا ی  ت رر ی اینت

ت1398ت تت1388اوتس اتتتت  مر  اش ب

 - طرح تحقیقاتی 

 گزارش نهایی 

 وپیام پژوهشی 
- 

11/12/98 

ای  بررسی سه پروپوزال پایان نامه

  خالصیییه پروپوزال 15و بررسیییی  

   فراخوان چهارممربوط به 

 نامه پایان 

بررسینت ق رسی تامتمم م توا گنتپ ت •

اوتنراگنتراحیلت رهینتهتنراگنتبی وتررتت

 Infrarenal Aneurysm بمس را ت بی تب 

بیمین • بی ت oncocytoma ه RCC اایییرابت

اوت یی رمییر یی متت اسییییییی یی ربت

  ه CK7 اریسیاایا یمسییییاوییمیسیمی رین

Vimentinت
تزرررتهرری مت یمزرا ت • بررسیینتتی  مرت

اایقیبی  ت اوت پیمشیی یمیرمت ررت سییالی ی تت
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 ضی انتا وینتاوتتحررکت فیلتابیراتارت

 TURBT ررتنراگن

ت

ت •

 طرح تحقیقاتی 

بررسیینتارتبی  تهضییعمی تای تااانتبی ت •

بیمیسی را ت ررت تیاا تحیار یراییبییینت

نرترری تره ی تاامی ت رانعی تمییی بتبی ت

)ک(مر  اشی بتتبمس رسیی  تا   ترضی تت

 99ررس اتت

ررتت CO2 fractional بررسینتا رتلمزر •

ب وتوی  تر   تهتم   ترره ت  مت

رهرتلیلتهتررتبمسی را تاسییک رهرر نت

می یمیییمیکیهی متت بی ت مییییی بت  یرانیعی ت

 رااش  بت  ا تپزوکنتمر  اش ب

  ب توحمت  مت ز ن •

بررسیینتوییماکتا تااانتنیسیینتررتت •

بمسی را ترری بینت اانعی تمییی بتبی تت

 1398 رمزترر ب تمر  اش بتررتس ات

 رسیی  ت ب ت ااررتسیاحی نتررتبمس •

 ساحی نتمر  اش ب

پیرهپیالیتتتنبیررسییت • بیرتتتت میتا یرت یکیسیلت

ت تن ار ااتت تنکم یی بالتتم ی ویی ح 

تتسییمتم یی بالتتزا مهت تتنیمبی لت تنالیهی ب

ررتوا  ت بی تب تسی ر تتخس ا تتت رپ 

 تکمسیممتنپ 

پیرپیرهتی یمینتت • رکریمت تی  یمیرت بیررسیینت

اا بی ت یسیرابت یکیسیلت -پیرمی لیرمت

اا بییی ت-تگی یاتی  یمین ت هت نرکایمینت

 می رهمسیینتبیی ت یمیلتباتمراتتبرت

-ت50بهبارتوحمت  متاش رمتبمس را ت

سی ل تبسییرمتررتبمس رسیی  ت  متتت20

 وهرتمر  اش ب
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بررسیینتت  مرتانرامتبرا   تب وتااانت •

هت ا یمی ت وای گین ت یمیزا ت میمی یمی ت بیرت

 ااسررگنتبمس را ت سارر لمزم

بررسیینت مزا توییماکتحاررر ی انتت •

 نتررتتبی  کسیلت ی تهتراره ی متگمی 

اسی  تمر  اش بتررتس ات MS بمس را 

98 

 ضیی انتهت-تت  مرتتسرری تت فییبن •

پم ت تررتن تررت قی رسیی تبی تن ت

رر  انتراروتهتپم ت تررتحشیکنتبرت

یی رتت ضیی این تت بیهیبیارت یسی یکیرر ت

هتمم می تت مییراتپی سییور ت تعی را ت

بی ت الیمریلتتوای گنتت بمسی را ت بی ت

 اسک رهور 

ا ربخشینت شی ت  ی تن ترر  انتهت •

ررر ت یسی یکیررتت بیرت پیمی تی ت تیسیررییی تت

ررام تپ سیورتسییا تاقراتتهتتاور تت

 اشیی رتمپتپ رنتررتبمس را ت بی تب 

Ankylosing Spondylitis 

بررسیینتارتب  ت شییخفیی تتاررم تت •

انیسی  ن تسییبیکتوای گنتهت مزا تت

 اانه تب ترهر ارت  متاسیییر تواتب ت

 سرط  تپاس 

 رتاسیی  ربتاوتا اا ترسیی  بتبررسینتا •

وا تهراتب ت سرابتب تپرربتن یماتمکت

اارارتت نیمنتنهی تتر ممتوحمتپی مت

 رر بین

تتمت  مس رمبتتنوا گتت میت ماظی  ت بی تم •

نیسیعیت سییرطی  تتت تنییتمیتسییرطی  ت

رشیمت تتتمبرسی  تتره  تنس رسیی امب

سییکی تت تماررتنی بت ممبی ترر  تاگ

تت  راسییک رهوتتریلمگی ر ت الیتتنی ب

تت ر میتلاپا  تا یتت  تمیتره ی تااتت ریتنرتر
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( تنس رسیی ام)حشیاا تبت رنوارتهتاذ

 نهتاحی التترهاات  مس 

ناییینت • لیاپیا ت نو یا ت  یسیبسیییی ینت

ااعقی رمتت بی تنو ا ت ی مت مااگاالای ت

پی می تتتت PTT تتPT راریو تیعی ارت هت

)ضییرهرتتااج  تنو ا تلاپا تناینت

تمااگاالا تررتوا  تیبلتاوتوارس  (

 گزارش نهایی 

 وپیام پژوهشی 
- 

 
 

 

 

 توجه:

خیممیم مویاونیم تحقیقیا  و فنیروری مر ز    ،CD، بصیییور  محرمیانیه پر  یا ی   مصیییوبیا  هر   سیییه ➢

 هماهنگی و توسیوه تحقیقا  مواونم برنامه ریزی امور پژوهشیی، ارسیال الیم بزم به ا ر اسیم فیزیک  

 باالم.پر واحم بایگانی می صورتج سه ها
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