
 بسمه تعالی

 

 صورت جلسه شوراي پژوهشی مرکز آموزشی درمانی قدس قزوین

 واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی قدس

 13/02/99مورخه

 

یت هاعضاي  راتبررسی، طرح نظ پس از. این پروپوزال زیر مطرح شدعنوان با  رزیدنتیپروپوزال پایان نامه  1در این جلسه  -
 تصویب شد. علمی

 روش ود به 1398-99 سال در قزوین قدس بیمارستان PICU در  بستري  کودکان میر و مرگ  بینی پیش دقت ارزیابی -1

 4PRISM  و PIM 3 

                                 سیما جداري عطاران: دانشجو  

 09143115495: شماره تماس  

   ویکتوریا چگینیدکتر  استاد راهنما:  

 ابوالفضل مهیاردکتر : استاد مشاور 

  

 

 

 

 

 

 

 فاطمه صفاريدکتر  دکتر بنفشه آراد

 دکتر ویکتوریا چگینی

 اعضاي حاضر





 صورت جلسه شوراي پژوهشی مرکز آموزشی درمانی قدس قزوین

 واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی قدس

 2/4/99مورخ 

 

پس از بررسی، طرح  ها . این پروپوزالزیر مطرح شد نویاپروپوزال پایان نامه دوره پزشکی عمومی با عن 2در این جلسه  -
 شد.تصویب و اساتید راهنما  داوران گرامی نظرات

 راجعه پولیپوزیس سینونازال با بیماران در خونی هاي شاخص کننده بینی پیش نقش تعیین -1

 09338766754شماره تماس: انسیه حاج فتحعلیان                             دانشجو:   

 میرزاده منیرالسادات خانم دکتر استاد مشاور:              صفدریان  فرشید دکتر آقاي استاد راهنما:  

 

 

 

 

 اعضاي حاضر



 صورت جلسه شوراي پژوهشی مرکز آموزشی درمانی قدس قزوین

 واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی قدس

 30/6/99مورخ

پس از بررسی،  ها . این پروپوزالزیر مطرح شد نویاپروپوزال پایان نامه دوره پزشکی عمومی با عن 3در این جلسه  -1

 شد.تصویب و اساتید راهنما  داوران گرامی طرح نظرات

 بررسی آگاهی و نگرش والدین به مصرف اسپري هاي استنشاقی در کودکان مبتال به آسم -1

 09124644460شماره تماس:                              آیناز فرهمند پارسادانشجو:   

 خانم دکتر زهره یزديآقاي دکتر سید محمد فتحی/  استاد مشاور:               مهدي علیزاده دکتر آقاي استاد راهنما:  

 

ی و درمانی شیمی درمانی در مراکز آموزشبررسی فراوانی اختالالت شنوایی ناشی از وین کریستین در کودکان تحت  -2

 1400-1399قدس در سال 

 09129632743شماره تماس:        دانشجو: غزاله رمضانی رودي                        

 فرشید صفدریان               استاد مشاور: آقاي دکتر مجید وفایی/ خانم دکتر زهره یزدي دکتر استاد راهنما: آقاي  

 

سال بستري شده در  18وس مقاوم به متی سیلین اکتسابی از جامعه در افراد زیر بررسی شیوع استافیلوکوك اورئ -3
 1400و  1399بیمارستان کودکان قزوین در سال 

 09367757599شماره تماس:                             دانشجو: مریم معیري تبار     

 خانم دکتر زهره یزدي /علیرضا  طارمیها/ دکتر مرعشی: آقاي دکتر مهدي علیزاده               استاد مشاور دکتر استاد راهنما: آقاي  

 

 

 

 

 

 دکتر مهدي علیزاده القدر دکتر شبنم جلیل

  دکتر فرشید صفدریان



 صورت جلسه شوراي پژوهشی مرکز آموزشی درمانی قدس قزوین

 واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی قدس

 3/9/99مورخ

. این پروپوزال پس از بررسی، طرح زیر مطرح شد عنوانپروپوزال پایان نامه دوره پزشکی عمومی با  1در این جلسه -1

 تصویب شد.اهنما استاد رو  داوران گرامی نظرات

 1399تا  1396بررسی علل متابولیک سنگ کلیه در کودکان بستري در بیمارستان قدس قزوین از سال  -1

 09108408583شماره تماس:                              هما رستگار مقدمدانشجو:   

 خانم دکتر فاطمه صفاري /  آقاي دکتر امیر جوادي   استاد مشاور:               خانم دکتر بنفشه آراد استاد راهنما:  

 

 

 

 

 

 

 حسین فرشاد مقدمدکتر  دکتر شبنم جلیل القدر

 دکتر سمیرا دودانگه فاطمه صفاريدکتر 



 صورت جلسه شوراي پژوهشی مرکز آموزشی درمانی قدس قزوین

 واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی قدس

 15/10/99مورخ

. زیر مطرح شدعناوین با  و یک پروپوزال دوره ي دستیاري پروپوزال پایان نامه دوره پزشکی عمومی 1در این جلسه -1

 تصویب شد.اهنما استاد رو  داوران گرامی این پروپوزال پس از بررسی، طرح نظرات

بستري شده در بیمارستان کودکان  19مقایسه عالئم بالینی با یافته هاي اسکن ریه در کودکان مبتال به کرونا ویروس  -1

 99-98قدس قزوین 

 09124948548تماس:  شماره                                       مریم آقایی الموتی                     دانشجو:   

 آقاي دکتر امیر جوادي   استاد مشاور:                                             آقاي دکتر علیرضا طارمیها استاد راهنما:  

در مقایسه با خواب  REMبررسی تفاوت مقادیر اندکس اپنه هیپوپنه در افراد با اپنه ي انسدادي خواب در طی خواب  -2
non-REM 

 09353218484شماره تماس:                                                                  میرزازاده دانشجو: مهیار  

 دکتر مریم سلیمان نژاداستاد مشاور:                                              خانم دکتر شبنم جلیل القدراستاد راهنما:   

 

 

 

 

 

 

 علیرضا طارمیهادکتر  القدر دکتر شبنم جلیل

  فاطمه صفاريدکتر 
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