
 

 

 

 

 

بالینی تحقیقات توسعه از حمایت واحد پژوهشی شورای صورتجلسه  

 

 در محل واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی  7/7/98روز یکشنبه مورخ  ظهر 12جلسه در ساعت 

 .آذر برگزار گردید 5واقع در طبقه دوم بخش رادیوتراپی بیمارستان  

 در ابتدا جناب آقای دکتر علی جباری ، ریاست محترم واحد ضمن عرض خوشامدگویی و ارائه گزارش 

 مختصری از تغییرات جدید، از تمامی گروه ها دعوت به همکاری پژوهشی نمودند.

تحه  نیهنان    پایان نامه ای خانم ماریهه متیهی   هه رامیتهایی  دهای دایهر دایهان امانیهان         طرح تحقیقاتی  - 1

 در  حنجییر  کانسیر بیی و  افیراد در آریتننئیی  غضییرو  مینرالیناسیین  مییینا  فراوانی  بررسی "

 هه رهرا احهت ا     مطرح و  "69-69 سالهای بین گرگا  شیرازی صیاد و آذر5 های بیمارستا 

 منرد تصنیب درار گرف . زیر و تأیید 

 الگوهای انواع فراوانی میزان و الگو پیداکردن اصلی اهمیت که است این اصلی موضوع مساله، بیان بخش در -

 اینکه آیا و میداده روی آن واسطه به که تشخیصی اشتباهات نوع و میزان. است نشده بیان خوبی به مینرالیزاسیون

 است مهمی مسایل از ، خیر یا میدهد روی تشخیصی اشتباهات میزان در بهبودی آیا شیوع این دانستن با اساسا

 .شود داده روشنی پاسخ آنها به باید که

دیده نشده است.  2102 از بعد جدید منابع و هستند سال 5 باالی عمر با منابعبیشتر در بخش بررسی متون  -

 پیشنهاد می گردد مقاالت جدیدتر اضافه گردد.



 نوشته شود. صحیح بطور متغیرها مشخصاتمتغیرها  جدول در -

  شود. ارائه کافی توضیحاتها  داده تحلیل و تجزیه روشبخش  در -

در بخش  پیشنهاد می گردد است چشمگیر بسیار گلستان منطقه در قومیتی و نژادی های تفاوتآنجاییکه  از -

 توجه هم مساله این به تحلیل تجزیه و ها نمونه تهیه حین در قومیتی، تنوع این به توجه با محدودیت های مطالعه

 و داد انجام هم آماری مجدد رزیابیا قومیتی، های تفاوت الگوی کردن وارد برای دید، صالح صورت در و کرد

 .کرد بررسی و استخراج رو نیاز مورد نمونه مناسب تعداد

ذکر شده است، امکان اخذ رضایت نامه از افراد مقدور نمی  68-68با توجه به اینکه زمان مطالعه طی سال های  -

 باشد.

 

طرح تحقیقاتی پایان نامه ای خانم فاطته زمهرا مارهتی تروییهی  هه رامیتهایی  دهای دایهر  هیام           -2

 از قبی   اقی اما   و جراحی   از بعی   شناسی   آسیب نتایج مقایسه "ریائی تح  نیهنان  

 و 1931 هیا   سیا   در تیروئیی   سیراان  به مبتال بیماران در(  سونوگراف ) جراح 

  ه ررا احت ا  زیر و تأیید منرد تصنیب درار گرف .و مطرح  "گرگان  شهرستان در 1931

 

 ولرد ویروئیود رط نسو لنوزل  شموب پوووشش لیو  در لینکوب، بو  وزهوب بوب  پروپوزال  چکیدهبخش  در -

مزضوزیی   ..."ویروئیود ریپو پیا سورط ن بوزدن وور شو ی  بوب وزهوب بو " هملب ذکر لند شده مط لعب

 ندلرد.

 رو سورط ن ووری  سوری  ویروئیود سورط ن. لس  شده لرلئب ن درستی لطای ت مسئلب بی ن بخش در -

 پو وزلزیی در لیو  بیمو ری هنسویتی نسوت  .ه معوب کو  در نوب لسو  مزنو  هنس در ونه  لفزلیش بب

 سوو  شمچنووی  .نمووزد ذکوور رل 2 بووب 3 نسووت  کلووی بطووزر وووزلن نمووی و لسوو  متفوو وت مختلوو ، شوو ی

 سو   03 وو  33 ریپو پیا نوز  در مولا لس  متف وت پ وزلزیی نز  برلس س نیز وشخیص می نگی 

 مط لعوب لیو  لا ح صو  نتیجوب لا نیسو  مشوخص. لس  نشده مشخص مط لعب لی  لنج م دلی  .لس 

 .شزد می لی لستف ده چب

 در سوزنزررلفی لختص صوی  و حس سوی  بررسوی بوب یو  شوم ره مق لوبدر بخش بررسوی متوزن ،  -

 .پووشش ندلرد لی  شدف بب لروت طی کب لس  پردلختب لنف وی رره مت ست ا وشخیص

 رسد نز  مط لعب وزصیفی می ب شد و نی ا بب لصاح دلرد. بب نظر می -



 .ندلرد پووشش لی  ب  لروت طی نیز 5 شم ره مط لعب -

 رسد ک ربردی نمی ب شد. شدف مشخص لس  ولی بب نظر می -

 معی رش ی ورود و خروج در پروپزال  نزشتب شزد. -

 در نووب کننوود مووی کموو  درموو نی پوواندلری در سوورط ن ویروئیوود در وعیووی  روش شوو ی وصووزیربر -

 ی فتوب در وفو وت. لسو  پو وزلزیی و بو فتی نمزنوب بو  ونه  بیم ری لی  در وشخیص. سرط ن وشخیص

 کوو شش معنوو ی بووب وفوو وت لیوو  لوو ل. لسوو  لنتظوو ر ق بوو  نهوو یی پوو وزلزیی نتیجووب بوو  سووزنزررلفی شوو ی

. نیسو  ویروئیود ض یعب بزدن بدخیم ی  خیم خزش وشخیص در سزنزررلفی لختص صی  ی  حس سی 

 پو وزلزیی نتیجوب بو  سوزنزررلفی شو ی ی فتوب چوب) ب شود کب شرچب مط لعب لی  لا ح ص  نتیجب لا ل ل

 یودم ملو   بعنوزلن. نیسو  کو ربردی و کورد لی لسوتف ده نمیتوزلن( ندلشتهت شود چوب ب شد دلشتب وط بق

 در چرلکوب نیسو  ضو یعب بوزدن خویم خوزش کننوده مطورح سوزنزررلفی در لنفو وی درریری رزلرش

 کننووده وعیوی  سووزنزررلفی در ووزده سوو یز یو . لسوو  غیرمعموز  لنفوو وی درریوری فزلیکووز ر سورط ن

 شوک  درخصوز . شوزد موی دیوده سو یزی شور در سورط ن چرلکوب نیس  بزدن بدخیم ی  خیم خزش

 مط لعوب لیو  لا ح صو  نتو ی  شودن کو ربردی هو ه.لسو  نحوز بهمی  نیز بزدن سنتر مزلتی و وزده

. نموزد مق یسوب نهو یی پو وزلزیی نتیجوب بو  رل یمو  لا قتو  سوزانی بیزپسوی نت ی  لو  میشزد وزصیب

 ش ی رره درریری وضعی  ملا. نمزد مق یسب یم  حی  ش ی ی فتب ب  رل سزنزررلفی ش ی ی فتب ث نی 

 رل ووزده سوزنزررلفی سو یز یو . نمزد مق یسب یم  حی  ش  رره وضعی  ب  رل سزنزررلفی در لنف وی

 ولقعوی وضوعی  بو  رل سوزنزررلفی در بوزدن سونتر موزلتی وضوعی  یو . نمزد مق یسب ولقعی س یز ب 

 مق یسوب یمو  حوی  ی فتوب بو  سوزنزررلفی در رل ووزده ویروئیودی خ رج درریری ی . نمزد مق یسب وزده

 .نمزد لرای بی ش  امینب لی  در رل سزنزررلفی لختص صی  و حس سی  طریق لا و ...  و نمزد

 

بزده و وح   FNAدر مط لعب بیم رلنی مزرد بررسی قرلر ریرند کب دلرلی وص ویر سزنزررلفی ،  -

 یم  هرلحی قرلر ررفتب ب شند.

 

 لن نسوخب شمورله بوب لفوزلر نورم و لسوتف ده موزرد مو ریآ شو ی امزنآ ن م بررسی روش خاصب در  -

 .شزد بی ن

 

 بیشوتری منو ب  لا لسو   ام.  لسو  کورده لستف ده رفرنس ی  لا ونه  رل ای دی و طز نی مط لب -

 .شزد لستف ده

 .لس  نشده ری ی  شده لستف ده مط لب در دشی رفرنس ورویب -

 لشو ره شوی  لهورل روش در لمو  لسو  کورده هرلحی لا بعد شن سی سیبآ بب لش ره ینزلن در محقق -

 در. دشنود وزضوی  رل هرلحوی لا بعود شو ی سویبآ محقوق لسو  یهتور لسو  نشده مزضز  لی  بب لی

 .لس  نشده برده ن م ش  سیبآ لی  نیز لشدلف در لم  لس  محقق ولبستب ش ی پ سخ ولق 



 سوزل  نیسو   ام بنو برلی  لسو  شوده نزشوتب وحلیلوی صوزرت بوب مط لعوب لشودلف لینکوب بب وزهب ب  -

 .شزند ح ف تسزل  بن برلی . شزد نزشتب فرضیب ب یس  می ونه  شزد نزشتب

 کننوود بررسووی رل مط لعووب مووزرد اموو ن طووی در بیموو رلن وموو م لسوو  قوورلر محقووق لینکووب بووب وزهووب بوو  -

 .شزد لش ره لس   ام بزد خزلشد سرشم ری محقق لستف ده مزرد وریآ هم  روش بن برلی 

 نتو ی  لا منظوزر کوب  شوزد نزشوتب بنو برلی . لسو  هرلحی قت  لقدلم ت و هرلحی نت ی  محقق پ سخ -

 .شزد بی ن میکند وعری  چگزنب رل یم  قت  لقدلم ت محقق لینکب چیس ؟ هرلحی

 .شستند مستق  متغیرش ی شمگی شده بی ن متغیرش ی متغیرش ، هدو  در -

 نو م( مت سوت ا وهوزد و لنفو وی شو ی غده درریری و وزمزر لندلاه) متغیرش ی محقق لیس  چ  در -

 .شزد نزشتب لشدلف نیز لینه  برلی لس  بهتر بن برلی  شد خزلشند ثت  شده برده

 شوو ی امووزنآ کننوود پیووروی نرموو   وزایوو  لا شوو  دلده کووب لسوو  اموو نی شووده لشوو ره شوو ی امووزنآ -

 .شزد بی ن نیز نه آ مع د  ن پ رلمتری

بوب لیو  نکتوب در قسوم   ب یس  می مط لعب لهرلی هه  لخاق کد لخ نظر بب لزوم  لهت ری بزدن  -

 .شزد لش ره مخصز  خزد

 رزلرش ودوی  و وهیب و  پرپزال  ودوی  و وهیب لا مزلرد وم می ب یس  می بندی ام ن مرحلبدر  -

 .شزد نزشتب نه یی

 .لس  نگرفتب نظر در لی شزینب شی  محقق پرسنلی شزینب هز بب ش  شزینب هدلو  وم م در -

 .لس  نشده بی ن مق لب چ پ صفح ت و دوره شم ره،دیگر  برخی درو  مجلب ن م من ب  برخی در -

 .لس  نشده بی ن نآ صفح ت و دوره شم ره ، مجلب ن م نیز شده ردهآو ف رسی من ب  در -

 ولحود شو ی رفورنس لا ونهو  مسو لب بیو ن مط لوب لکلور لینکوب و  لس  کم نیز شده لستف ده من ی  وعدلد -

 .لس  شده لستف ده

 مزرد در ک م  وزضیح ت نیز لهرل روش در و. شزند لورده ش  متغیر هدو  در مط لعب ش ی پ سخ -

 .شزد نزشتب ش  متغیر

 

 
 

 "متاهن تحه  نیهنان     احت یه طرح تحقیقاتی   دای دایهر  ا ه  موهاور نقیوهی و خهانم  هن تاز       -9

پتی ین +  ) بررس  مقایسه تاثیر ترکیب) بوپیواکائین + منیزیوم سیوفاا ( بیا ترکییب   

اسپاینا  آنستز  بر او  م   اثر و تغییرا  سوفاا ( و پتی ن به تنهای  در  منیزیوم

مطهرح و  " تحتیان   ان ام شکستگ  با ارتوپ   جراح  تحت بیماران همودینامیک در

 منرد تصنیب درار گرف . 



 

رامیتایی  دای دایر  هیام  ریهائی تحه      مهرراد زارع اویویح تحقیقاتی پایان نامه ای  دای طر -4

بروز عاونت مح  عم  جراح  در بیمیاران  بررس  اپی میوفوژیک در میزان "نیهنان  

مطرح و منرد تصنیب  "1931تا  1931سراان کوفون در بیمارستان ها  گرگان از سا  

 درار گرف .

 

 

طرح تحقیقاتی پایان نامه ای  دای  هیل پار ا زاده  ه رامیتایی  دهای دایهر  هیام  ریهائی تحه        -5

)فییم(( بیر آگیاه  و نگیر      مقایسه برنامه آموزش  سخنران  با میوفت  می یا   "نینان 

دانشجویان  کارآموز دانشگاه عموم پزشک  گمستان در مواجهه بیا بیمیاران ترومیای     

 مطرح و منرد تصنیب درار گرف . "آذر گرگان5در بیمارستان  1931اورژانس  در سا  

 

 

نوهی   دای دایهر   خانم مییره یهانی مینه چی  ه رامیتایی طرح تحقیقاتی پایان نامه ایگزارش نهایی  -1

 بییا واکییائین بییوپ  و دکسییم تومی ین اینتراتکییا  تزرییی  مقایسییه" هها نیههنان  یبههاری 

 آنیافیز  و سیزارین  از پی   مادر درد کنتر  و  همودینامیک بر تنهای  به بوپیواکائین

 سیزارین  عمی   کان یی   بیاردار  زنیان  در نیوزادان  آپگیار  و( ABG) خون  گازها 

 منرد تصنیب درار گرف . مطرح و "نخاع  حس  ب  تحت غیراورژان 

 

 

 "نهایی طرح تحقیقاتی خانم ما خاتنن  یدری و دایهر و یهده اها تی نهتاد تحه  نیهنان        زارشگ -1

 بیه  مبیتال  بیمیاران  در KRAS   ژن  موتاسییون  کمینیکوپاتوفوژییک  تغیییرا    بررس 

 .مطرح و منرد تصنیب درار گرف آذر گرگا  "  5 دربیمارستان مع ه آدنوکارسینوما 

 


