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در محل واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی واقع در طبقه همکف   5/12/39روز شنبه مورخ  11جلسه در ساعت 

  آذر برگزار گردید. 5وتوسعه )دکتر شریف( بیمارستان ساختمان طرح 

مقایسه ای اثرر آ  و  بررسی  "با عنوان  آقای دکتر رحمت اهلل شریفی فر  -خانم سهیال صمدزاده طرح تحقیقاتی  -1

آذر 5پرستاران در مرکز آموزشی درمرانی  در میزان عفونت دست  صابون با محلول ضدعفونی کننده دست ) هندرا  (

 ریال مورد تصویب قرار گرفت .  93215444مطرح با هزینه  "1939 -39گرگان در سال

بررسی میزان شیوع، علل و عملکررد   "آقای دکتر محمدرضا زارع  با عنوان  -طرح تحقیقاتی خانم سهیال صمدزاده-2

در   وك تیز و برنده آلروده آسیب های ناشی از وسایل نآذر گرگان در برابر 5بیمارستان   درمانیآموزشی مرکز  پرسنل

 ریال مورد تصویب قرار گرفت .  3004444مطرح با هزینه  "39سال 

سرر  دربرین    TSHبررسی مقایسه ای سرط    "با عنوان   محمد جاللی -آقای دکتر علی آرین نیاطرح تحقیقاتی  -9

اذر و  5بیماران با ندول بدخیم و خوش خیم تیرویید در بیماران مراجعه کننده به درمانگراه مرکرز اموزشری درمرانی     

ریال مورد تصویب قررار    91544444مطرح و با رفع اشکاالت ذیل و با هزینه  "39-39صیاد شیرازی طی سال های 

 گرفت .

فاکتورهای پری  بینری بردخیمی     جزءاسکن تیرویید در قسمت مربوط به  خالصه ضرورت اجرا و اهداف کاربردی  -

 اضافه گردد. ندول های تیرویید

 در قسمت روش اجرای طرح افرادیکه تحت درمان های دارویی خاص می باشند بعنوان معیار خروج قرار گیرند. -

 صفر گردد. FNAمربوط به در جدول مربوط به هزینه ها ،هزینه  -

بررسی شیوع سروتیپ های سالمونال در محلرول هرای تيهیره روده     "طرح تحقیقاتی خانم مهروز مهربان با عنوان -9

مطرح و با رفع اشرکاالت ذیرل مرورد تصرویب قررار       "1939آذر گرگان در سال  5بیمارستان  ICUای بیماران بخ  

 گرفت .

بجرای  در قسمت روش اجرا طرح جهت شناسایی سروتیپ هرای سرالمونال تیفری، تیفری موریرو  و اینتریتیردی         -

 .  استفاده شوداز  آنتی سر    Multiplex PCRاز روش استفاده 

 آذر صورت پهیرد. 5در آزمایشگاه بیمارستان  موسسه واکسن و سر  سازی رازی بجایانجا  آزمایشات  -

 آزمایشگاهی حهف گردد و جدول هزینه ها کاه  یابد . جدول مواد مصرفی -



بررسی ارتباط کیست های اتفاقی یافت شرده در   "گزارش نهایی طرح تحقیقاتی دکتر محمرضا محمدی با عنوان  -9

 "00کروثر طری سرال      MRIو ارتباط آن با بیماری های زمینه ای در افراد مراجعه کننرده بره مرکرز     MRI تصاویر 

 .مطرح و مورد تصویب قرار گرفت 

بررسری ارتبراط میرزان شرانت      "با عنروان   خانم دکتر رکسانا بهتاجی –آقای دکتر منصور دیلمی طرح تحقیقاتی  -5

داخل ریوی با پی  آگهی خارج کردن لوله تراشه در بخ  مراقبتهای ویژه مراکرز آموزشری درمرانی دانشرگاه علرو       

مطرح گردید در صورت برطرف نمرودن ابهامرات طررح و پاسرخگویی     1931 "39-39پزشکی گلستان طی سال های 

 مجریان محتر  ، طرح مهکور در جلسه آتی مجددا مطرح خواهد شد .

 پایان یافت . 12:94جلسه ساعت 

 

 

 


