
 بیمار ایمنی تحقیقات مرکز پژوهشی کمیته مصوب تحقیقاتی های طرح

 

 عنوان مجری طرح تاریخ ردیف

 دکتش پیشًظاد 41/41/41 1

عشاحی یک ػیؼتن پـتیثاى تصوین گیشی پیؾ تیٌی هذت صهاى 

تؼتشی تیواساى هثتال تِ اًفاسکتَع حاد هیَکاسد دس تیواسػتاى تا 

 هصٌَعیاػتفادُ اص سٍؽ ؿثکِ ّای عصثی 

 دکتش آقاخاًی 3/41/41 2
تشسػی افؼشدگی ٍ اضغشاب دس تیواساى هثتال تِ ػشعاى تؼتشی دس 

 هشاکض آهَصؿی دسهاًی داًـگاُ علَم پضؿکی اسٍهیِ

 خاًن چشاغی 41/3/49 3

 ّای عفًَت اص پیـگیشی هذیشیت تخصصی کاسگاُ تشگضاسی تاثیش تشسػی

 ؿاغل کاسؿٌاع پشػتاساى دس عفًَت کٌتشل سعایت هیضاى تش تیواسػتاًی

 اسٍهیِ دسهاًی آهَصؿی هشاکض دس

 خاًن چشاغی 41/3/49 4

 تش داسٍیی خغاّای هذیشیت تخصصی کاسگاُ تشگضاسی تاثیش تشسػی

 هشاکض دس ؿاغل کاسؿٌاع پشػتاساى دس داسٍیی خغاّای ًوشات هیاًگیي

 اسٍهیِ دسهاًی آهَصؿی

 دکتش خلخالی 11/3/49 5

 عَل تٌذی هذل دس تقاء تحلیل ٍ آهیختِ پَآػي تَصیع کاسایی هقایؼِ

 صَست ٍ فک ًاحیِ دس ؿکؼتگی علت تا تشٍها تخؾ دس تؼتشی صهاى

 4344-4341 ػالْای عی اسٍهیِ( سُ) خویٌی اهام تیواسػتاى

6 41/1/49 

دکتش حوذالِ 

ؿشیفی)پایاى ًاهِ 

 (صحشا کَّکي

 دس تؼتشی تیواساى دس )TPN( ٍسیذی تام تغزیِ تجَیض الگَی تشسػی

 ػالْای دس اسٍهیِ ؿْش خویٌی اهام تیواسػتاى ٍیظُ هشاقثتْای تخؾ

4341-4341 

7 11/8/49 
)پایاى  دکتش پیش ًظاد

 (ًاهِ پشػتَ اهیشی

عشاحی ٍ ایجاد یک ػیؼتن پـتیثاى تصوین هثتٌی تش قَاعذ تشای 

تذاخالت داسٍیی ؿذیذ ٍ هتَػظ دس تیي ؿایعتشیي داسٍّای تیواساى 

 پیًَذ کلیِ دسهشکض پیًَذ کلیِ داًـگاُ علَم پضؿکی اسٍهیِ

8 11/8/49 
دکتشؿشیفی)پایاى ًاهِ 

 (هٌْاص ًاصشی

تشسػی تذاخالت داسٍیی دس ًؼخ پضؿکاى هتخصص اػتاى آرستایجاى 

 4341-4341غشتی،ایشاى،دس ػال ّای 

9 11/4/49 
دکتش ؿشیفی)پایاى 

 (ًاهِ ًؼشیي ًیک آرس

داسٍ دس ًؼخ هتخصصیي هختلف سؿتِ ّای  اسصیاتی الگَی تجَیض

 4341-4341پضؿکی دس اػتاى آرستایجاى غشتی،اص ػال 

11 14/4/49 

دکتش پیشًظاد )پایاى 

ًاهِ خاًن صّشا 

 یاػوی(

 الـْذا ػیذ تیواسػتاى تؼتشی تیواساى دس دسهاًی داسٍ فشآیٌذ تشسػی

 فشآیٌذ ایي سٍی تش تیواسػتاى اعالعات ػیؼتن تاثیش ٍ اسٍهیِ

 آقای جعفشی صادُ 3/1/49 11

 تیواساى دس هعٌَی ػالهت ٍ ػاًحِ اص پغ سؿذ تیي استثاط تشسػی

 دس اسٍهیِ( سُ) خویٌی اهام دسهاًی آهَصؿی هشکض دس تؼتشی ػَختگی

 4349 ػال

 دکتش یَػفی اصل 49/8/49 12

 دس ؿذُ اظْاس پضؿکی خغای تا دیٌذاسی ٍ اخالقی تعْذ استثاط تشسػی

 پضؿکی علَم داًـگاُ دسهاًی آهَصؿی هشاکض دس ؿاغل پشػتاساى

 4349اسٍهیِ،



 دکتش آقاخاًی 49/8/49 13

 تِ کٌٌذُ هشاجعِ صًاى دس ًاتاسٍسی اص ًاؿی ایوٌی پیاهذّای فشایٌذ "

 اسٍهیِ هغْشی ؿْیذ تیواسػتاى کَثش ًاتاسٍسی دسهاًی تحقیقاتی هشکض

 کیفی پظٍّؾ یک:4349 ػال دس

 جعفشی صادُاقای  11/4/49 14

 ّای تخؾ پشػتاساى دس خؼتگی ٍ رٌّی کاسی تاس تیي استثاط تشسػی

 اسٍهیِ پضؿکی علَم داًـگاُ دسهاًی آهَصؿی هشاکض ٍیظُ ّای هشاقثت

 4349 ػال دس

 دکتش تقایی 11/4/49 15

 تقای ٍ آهپَتاػیَى هیضاى ٍ دیاتتی پای صخن تِ هثتال تیواساى تشسػی

 ػال عی دس اسٍهیِ دسهاًی آهَصؿی هشاکض دس آهپَتاػیَى اص تعذ تیواساى

 4389-4349 ّای

 دکتش پیشًظاد 41/1/41 16

 اجتواعی ّای ؿثکِ عشیق اص آهَصؿی ّای پیام اسػال تاثیش تشسػی "

 هشکض تِ کٌٌذُ هشاجعِ کلیِ پیًَذ تیواساى دس خَد اص هشاقثت دس

 4341 اسٍهیِ پضؿکی علَم داًـگاُ خویٌی اهام دسهاًی آهَصؿی

 دکتش چْشُ قاًی 41/1/41 17

 هصشف اص ًاؿی ػشدسد دسهاى دس داسٍیی سطین ػِ هقایؼِ تشسػی

 تیواسػتاى ًَسٍلَطی دسهاًگاُ تِ کٌٌذُ هشاجعِ تیواساى دس صیاد هؼکي

 4341 ػال دس اسٍهیِ خویٌی اهام

 

 خاًن سقیِ حؼیٌی 1/1/41 18
 تخؾ دس تؼتشی تیواساى دس فلثَتَهی تاثیشات ٍ آًوی فشاٍاًی تشسػی

 اسٍهیِ پضؿکی علَم داًـگاُ دسهاًی آهَصؿی هشاکض ی ٍیظُ ّای هشاقثت

 آقای اػواعیل تًَی 9/4/41 19
 هضهي تیواساى ؿخصی ػالهت الکتشًٍیک پشًٍذُ هٌغقی هذل عشاحی

 کلیَی

21 9/4/41 
دکتش تقایی ٍ دکتش 

 آقاخاًی
 کیفی هغالعِ یک غشتی، آرصتایجاى اػتاى صًاى دس خَدػَصی فشآیٌذ

 دکتش تایشاهی 3/41/41 21
 ّای فعالیت ٍ هاهایی ّای هشاقثت دس هـاسکت تشای صًاى تشجیحات

 کیفی ای هغالعِ:  تیواسػتاى دس ایوي

22 41/41/41 
خاًن فیشٍسقی ٍ دکتش 

 پیشًظاد

 ثثت اعالعات کیفیت تْثَد جْت تالیٌی تصوین پـتیثاى هاطٍل تَػعِ

 (CRSA) اػتاى جوعیتی ػشعاى ثثت افضاس ًشم دس ؿذُ

 دکتش ٍّاب صادُ 41/41/41 23

 

 تَػظ( ًشػیٌگ تلِ) تلفٌی پیگیشی ٍ آهَصؿی ی تشًاهِ تاثیش تشسػی

 هشاجعِ دیالیضی تیواساى دس دسهاًی ین‹س اص تثعیت هیضاى تش پشػتاس

 4348-4341 ػال دس اسٍهیِ ؿْش عالقاًی تیواسػتاى تِ کٌٌذُ

 

 آقاخاًیدکتش  11/41/41 24
 دس خَى پشفـاسی تِ هثتال هشد تیواساى داسٍیی دسهاى اص تثعیت هَاًع

 کیفی هغالعِ یک: غشتی آرستایجاى اػتاى

25 11/41/41 
دکتش تقایی ٍ دکتش 

 آلیلَ
 کیفی هغالعِ یک: تیواس ایوٌی اص پشػتاساى ادساکات تثییي

 خاًن ػیوا غٌی پَس 11/41/41 26

 اػتاًذاسد اسصیاتی هذل اتعاد تشاػاع تیواس ایوٌی ٍضعیت تشسػی

 اػتاى تیواس ایوٌی دٍػتذاس ّای تیواسػتاى دس جْاًی تْذاؿت ػاصهاى

 غشتی آرستایجاى



 ػیوا غٌی پَس 11/41/41 27

 ٍ آػپتیک اصَل سعایت هیضاى دس هذیا هَلتی آهَصؽ تاثیش تشسػی "

 تیواسػتاى دس ؿاغل پشػتاساى تیي دس فشدی حفاظت ٍػایل اص اػتفادُ

 4348 ػال دس اسٍهیِ( سُ)هغْشی ؿْیذ

 قاخاًیآدکتش  11/41/41 28
 دچاس تیواساى دس دسد هیضاى تا افؼشدگی ٍ اضغشاب استثاط تشسػی

 اسٍهیِ دسهاًی آهَصؿی هشاکض دس تؼتشی سهاتَئیذ آستشیت

 دکتش دیي پشػت 9/3/48 29
 داسٍخاًِ دٍ دس تیَلَطیک داسٍّای داسٍیی تذاخل فشاٍاًی تشسػی "

 4348 ػال اص هاُ 9 دس اسٍهیِ پضؿکی علَم داًـگاُ تخصصی

31 11/3/48 
دکتش تقایی ٍ آقای 

 جَداًیآ
 حوایت ٍ قشتاًی دٍهیي تجضیِ  اتضاس سٍاًؼٌجی ٍ تشجوِ

31 1/9/48 

اد ٍ خاًن ظدکتش پیشً

قای آفیشٍسقی ٍ 

 داٍعلة هـوَل

 ثثت اعالعات کیفیت تْثَد جْت تالیٌی تصوین پـتیثاى هاطٍل تَػعِ

 غشتی آرستایجاى اػتاى جوعیتی ػشعاى ثثت افضاس ًشم دس ؿذُ

 دکتش هشادی 49/41/48 32
دس تیواساى داسای دفیثشیالتَس  ICDتثییي فشایٌذ ػاصگاسی تا دػتگاُ 

 کاؿتٌی قلة

 دکتش هشادی 11/41/48 33
تثییي تجاسب صیؼتِ پشػتاساى تخؾ هشاقثت ّای ٍیظُ تٌفؼی دس 

 COVID-19هشاقثت اص تیواساى هثتال تِ 

34 18/1/44 
دکتش آقاصادُ عغاسی ٍ 

 دکتش پیشًظاد

 تیواساى دس ًخاعی ضایعات ٍ ای هْشُ ؿکؼتگی اپیذهیَلَطیک تشسػی

 پضؿکی علَم داًـگاُ ًخاعی ضایعات سجؼتشی دس ؿذُ ثثت تشٍهایی

 4348 تا 4349 ػال اص اسٍهیِ

35 18/1/44 
دکتش تقایی ٍ خاًن 

 ًوذی

 ػَختگی تیواساى دسد کاّؾ تش داسٍیی غیش هذاخالت اثشتخـی تشسػی

 تالیٌی ّای کاسآصهایی تحلیلِ فشا ٍ هٌذ ًظام هشٍس هغالعِ یک: اعفال

 ؿذُ تصادفی

 سضاپَسدکتش  آقای 18/1/44 36

 تیواسػتاًی عفًَتْای اص پیـگیشی آهَصؿی هذاخالت اسصیاتی ٍ اجشا

 تشای آهَصؿی کاسگاُ سٍؽ تِ ٍ تْذاؿتی اعتقاد هذل تش هثتٌی

 پضؿکی علَم داًـگاُ پَؿؾ تحت تیواسػتاًْای دس ؿاغل پشػتاساى

 اسٍهیِ

 ًاصشپشیضاد دکتش 49/1/44 37
 آى تا هقاتلِ ساّثشدّای ٍ خـًَت تؼتشػاص عَاهل اص پشػتاساى تجاسب

 کیفی هغالعِ یک: اٍسطاًغ تخؾ دس

 ًاصشپشیضاد دکتش 49/1/44 38

 دس آى تا هشتثظ عَاهل ٍ پشػتاسی خذهات اص سضایتوٌذی هیضاى تشسػی

 اسٍهیِ عالقاًی تیواسػتاى دس ؿذُ تؼتشی 44 کٍَیذ تِ هثتال تیواساى

 4344-4111 ػال دس

39 49/1/44 
 ٍ هشادی یاػش دکتش

 پشیضاد ًاصش دکتش

 هحیظ دس سٍ پیؾ ّای چالؾ اص پشػتاسی آخش ػال داًـجَیاى تجاسب

 تالیٌی ّای

 سضاپَس تشاتعلی دکتش 49/1/44 41

 تیواسػتاًی عفًَتْای اص پیـگیشی آهَصؿی هذاخالت اسصیاتی ٍ اجشا "

 آهَصؿی کاسگاُ سٍؽ تِ ٍ یافتِ استقاء تْذاؿتی اعتقاد هذل تش هثتٌی

 علَم داًـگاُ پَؿؾ تحت ّای تیواسػتاى دس ؿاغل پشػتاساى تشای

 اسٍهیِ پضؿکی

 اص ًاؿی تشعَاسض آسٍهاتشاپی هذاخالت اثشتخـی تشسػی عٌَاى ٍ تقایی  سحین دکتش 49/1/44 41



 ٍ هٌذ ًظام هشٍس هغالعِ یک: ّوَدیالیضی تیواساى دس ّوَدیالیض فیضی آسام دکتش

 ؿذُ تصادفی تالیٌی ّای کاسآصهایی فشاتحلیلِ

 تیگلَ حاجی سضا آقای 18/1/44 42
  تیواساى آهَصؿی ًیاصّای اختصاصی پشػـٌاهِ سٍاًؼٌجی ٍ عشاحی

 آًْا ّای خاًَادُ ٍ( 1144) کشًٍاٍیشٍع تیواسی تِ هثتال

43 18/1/44 
 صادُ حثیة دکتش آقای

 ًوذی خاًن ٍ

 تشک تِ توایل ٍ کاس هحیظ دس خـًَت سّثشی، ػثک تیي استثاط

 4344 ػال دس اسٍهیِ دسهاًی آهَصؿی هشاکض دس پشػتاساى خذهت

44 18/1/44 
 ٍ یاع عاعفِ خاًن

   ًَسًظاد حویشا خاًن

 ی یائؼِ صًاى دس تشآى هَثش عَاهل ٍ سٍاى ػالهت ٍضعیت تشسػی

 4344 ػال دس اسٍهیِ ؿْشػتاى ػالهت جاهع هشاکض تِ کٌٌذُ هشاجعِ

45 41/9/44 

 علی حاج سضا آقای

 دکتش آقای ٍ تیگلَ

 هشادی

 یک: کشًٍا تحشاى دس پشػتاسی هجاصی آهَصؽ تْذیذّای ٍ ّا فشصت

 کیفی هغالعِ

46 11/9/44 
 ٍ هالصادُ فشصیي آقای

 هشادی دکتش آقای

 کلیِ پیًَذ تا تیواساى دس خَدهشاقثتی ٍ ًفغ عضت تیي استثاط تشسػی

 4344 اسٍهیِ ؿْشػتاى دس

47 14/9/44 

 ٍ تقایی دکتش آقای

 حویشا خاًن ػشکاس

 ًَسًظاد

 دس صًذگی کیفیت تا ٍیشٍع کشًٍا اص ًاؿی اضغشاب تیي استثاط تشسػی

 ػال دس اسٍهیِ ػالهت جاهع هشاکض تِ کٌٌذُ هشاجعِ دیاتتی تیواساى

4111-4344 

 


