
 صورتجلسه شورای پژوهشی واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی

در محل واحد حمایت از توسعه تحقیقاا  ااانین     11/11/39روز شنبه مورخ  11جلسه در ساعت 

 آذر ارگزار گردید. 5واقع در طبقه همکف  ساختمان طرح وتوسعه )دکتر شریف( ایمارستان 

 

و  ارتباا  آن ااا    HER2میزان ایاان نن   "دکتررضا خاندوزی اا عنوان  آقای طرح تحقیقات  -1

خصوصیا  اانین  و پاتونونیک  ایماران مبتال اه سرطان معده  در مراجعه کنندگان ااه مرکاز   

مطرح و اا رفع اشکاال  ذیال و   "1915-1931آذر شهر گرگان در سانهای 5آموزش  درمان  

 یب قرار گرفت .ریال مورد تصو  00311111اا هزینه 

در قسمت مراو  اه روش اجرا و جدول متغیرها عالئم اانین  و طول مد  عالئام قبال از    -

 مراجعه ایمار اه پزشک قید گردد.

 

اررس  میزان شایو،  علال و    "انهام رستاد اا عنوان  –طرح تحقیقات  خانم سهیال صمدزاده  -2

آسایب هاای ناشا  از    آذر گرگان در اراار 5ایمارستان   درمان آموزش  مرکز  عملکرد پرسنل

ماورد  مطرح و مقرر گردید مجددا در جلساه آتا     "39سال وسایل نوك تیز و ارنده آنوده در 

 اررس  قرار گیرد.

مقایساه ای ارار   اررس   "اا عنوان  آقای دکتر شریف  فر – طرح تحقیقات   سهیال صمدزاده -9

پرستاران اخش مراقبت های ویاهه در مرکاز   عفونت دست آب و صااون اا هندراب در میزان 

مطرح و مقرر گردید مجددا در جلساه آتا     "1939 -30آذر گرگان در سال5آموزش  درمان  

 مورد اررس  قرار گیرد.

  اررسا  "حسن عمادی ااا عناوان    -گزارش نهای  طرح تحقیقات  آقای دکتر سعید امیرخانلو -0

و فاکتورهاای   هیا تغذ گرگان و ارتباا  آن ااا ساو     ی شهرزیانیهمود مارانیدر ا  ومیپوسلنیه

  00899533مطرح و اا رفاع اشاکاال  ذیال و ااا هزیناه       "32انتهاا  درفصل تااستان سال 

 ریال مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

 



در قسمت مراو  اه یافته ها عالوه ار درصد تعداد ایماران مبتال اه هیپوسلینیوم  )درکناار   -

 50سانه و یک نفار خاانم    03یک نفر آقای درصد ارائه شود( ایان گردد و در عین حال جمله 

 حذف شود . سانه

طرح انجام در قسمت مراو  اه نتیجه گیری تنها اراساس یافته های ادست آمده از نتیجه   -

 شده ارائه گردد و مقایسه اا مطانعا  دیگر در این قسمت صور  نگیرد .

را  1اا توجه اه تعداد کم هیپوسلنیوم  نم  توان آزمون آمااری مرااو  ااه جادول شاماره       -

 انجام داد و فقط اایست  توصیف شود .

یپوسلنیوم  تنها دو نفار  در مواردیکه از آزمون من ویتن  استفاده شده تعداد افراد مبتال اه ه -

 (9اوده و قاالیت تعمیم ندارد. )جدول شماره 

 

 

 


