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تاريخ :
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پيوست :

پ

صورت جلسً شورای پژوٌشی
تاریخ جلسه 98/3/5:
رئیس جلسً :

ساعت جلسه  21 :ظهر
دبیر جلسً

دکتر سجاد حسه زادي

:

ووشیه مبصر

مصوبات جلسً

 -1پروپوزال طرح تحقیقاتی (پایان وامً) با عىوان مقایسً ی اثر میسوپروستول در مقایسً با میسوپروستول بً
ٌمراي چای کوٌی در موفقیت سقط سً ماًٌ ی اول بارداری در بیماران مراجعً کىىدي بً زایشگاي
بیمارستان امام سجاد (ع) پس از بررسی و تبادل وظر بً شرط اصالحات تصویب شد.

دکتر سجاد حسن زاده
رییس شورای پژوهشی

شماره :
بسمه تعالی

تاريخ :

/2

پيوست :

پ

جىاب آقای دکتر حسیه ماری اریاد
معايوت محترم پژيهشی داوشگاٌ علًم پسشکی یاسًج
سالم علیکن
احتراها ،تِ پیَست پرٍپَزال ًْایی آقای دکتر ٍفایی ٍ خاًن ًَشیي هثصر تا عٌَاى" بررسی عًامل مادری ،وًزادی ي
مراقبتهای پس از زایمان مًثر بر بريز آسفیکسی در بیمارستان امام سجاد(ع)یاسًج طی سالهای " 5931-5931
تِ ّوراُ ًظرات هطلَب داٍراى ٍ هجری تصَرت کتثی هٌضن تِ صَرتجلسِ تصَیة طرح در ٍاحد تَسعِ تحقیقات تالیٌی ایي
تیوارستاى ٍسی دی فایل هرتَطِ جْت استحضار ٍ صدٍر دستَر هقتضی در راستای ّوکاری تا هجریاى ارسال هی گردد/.

دکتر فرزاد يفایی
رییس مرکس آمًزشی درماوی امام سجاد(ع)

شماره :
بسمه تعالی

تاريخ :

/2

پيوست :

پ

جناب آقای دکتر حسين ماری ارياد
معاونت محترم تحقيقات و فناوری
سالم علیکن
احتراها لیست اقالم ٍتجْیسات هَرد ًیاز ٍ هَجَد ٍاحذ تَسعِ تحقیقات بالیٌی ایي بیوارستاى بِ شرح ریل
اعالم هی گردد.
 -1اختصاص خط تلفي هستقین
 -2اسکٌر 1عذد
 -3هیس کاهپیَتر 1عذد
 -4صٌذلی هبلی  3عذد
 -5هیس ٍسط  1عذد
 -6اختصاص خط فاکس
 -7قرارداد با دٍ ًفر هشاٍر آهاری جْت ّوکاری با ایي ٍاحذ ٍ تقبل ّسیٌِ هربَط از سَی هعاًٍت
پژٍّشی (با تَجِ بِ فیلذّای هختلف پسشکی در ایي بیوارستاى از جولِ داخلی ٍ اطفال ٍ زًاى ٍ
حجن زیاد پایاى ًاهِ ّای داًشجَیی از قبیل رزیذًتی ٍ پسشکی)
ليست اقالم موجود در اين واحد:
کاهپیَتر ٍ هتعلقات  2عذد
پریٌتر  1عذد
هیس کٌفراًس ً 4فرُ  1عذد
هاًیتَر ال ای دی  1عذد
فایل 1عذد
ٍاحذ تَسعِ تحقیقات بالیٌی بیوارستاى اهام سجاد(ع)

