
 صورتجلسه شورای پژوهشی واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی

 

در محل واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی واقع در طبقه اول  91/91/11روز دوشنبه مورخ  10:30جلسه در ساعت 

 ساختمان مراکز تحقیقاتی برگزار گردید.

هلیكو باكتر  vacAبررسی فراوانی ژن  "خانم خاتون حیدری با عنوان  گزارش نهایی طرح تحقیقاتی -9

مطرح و  " 0931پیلوری درمراجعین مبتال به دیسپپسی بیمارستان پنج آذر گرگان  در سال 

 مقرر گردید با انجام اصالحات ذیل مورد تصویب قرار گیرد. 

 الف رفرنس ها بترتیب ذکر گردد. -

 

 یکولوژیدمیاپ یبررس "ی با عنوان مقدسه جهانشاه-پروپوزال طرح تحقیقاتی دکتر فرامرز ابراهیمی -1

آذر  5 درمانی-بیماران بستری شده درمركز آموزشیاز داروها وسموم در  یناش  تیمسموم

 مطرح و مقرر گردید با انجام اصالحات ذیل مورد تصویب قرار گیرد.  "88-39یسالها یگرگان ط

 

 ترخیص بیماران با رضایت شخصی یا ترخیص پزشک قید گردد. -الف

 ذکر گردد .  "بستری شدگان"در عنوان طرح واژه  –ب 

 اضافه شود . 11در عنوان طرح سال  -ج

 اهداف فرعی اصالح گردد.  -د

 نوع مطالعه به توصیفی تحلیلی تغییر یابد. -ه

 نوع آزمون آماری مورد نظر نوشته شود.  -و

 

 



 

بررسی ارتباط سطح  "ا عنوان پروپوزال طرح تحقیقاتی دکتر حمید بذرافشان ، دکتر مهدیس تنظیفی  ب -3

سرمی سلنیوم با شاخص توده بدنی در افراد چاق مراجعه كننده به كلینیک تغذیه گرگان 

 مطرح و مقرر گردید با انجام اصالحات ذیل مورد تصویب قرار گیرد. "0939در سال 

 

تیروئیدی و قند خون معیارهای خروج تعیین گردد)مشخص شود علت انجام آزمایشات خون نظیر تست های   -الف

 چیست؟(

 بیماری های زمینه ای و مصرف کورتیکو استروئید جزء معیارهای خروج باشد.  -ب

 بررسی متون کامل تر گردد . -ج

 تاثیر رژیم غذایی قبل از نمونه گیری در نظر گرفته شود. -د

 در قسمت مربوط به هزینه ها، هزینه پیک و مسافرت بصورت یکجا آورده شود . -ه

 از کلیه بیماران رضایت نامه کتبی گرفته شود .  -و

 اسم واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی به عنوان محل انجام آورده شود. -ذ

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 اعضای حاضر در جلسه : -

 مدیر تحقیقات و فناوری            خانم دکتر حمیرا خدام -

 وسعه تحقیقات بالینی رئیس واحد حمایت از ت      آقای دکتر رامین آذرهوش  -

 عضو هیات علمی              آقاییمهرداد آقای دکتر  -

 آقای دکتر اردشیر بنی کریمی            عضو هیات علمی -

 اقای دکتر تجری                           عضو هیات علمی -

 آقای دکتر آریا                               عضو هیات علمی -

 مسئول واحدکارشناس                     خانم سهیال صمدزاده  -

 خانم مهین نوملی                          کارشناس پژوهشی -

 دکتر مهسا بشارت                       کارشناس پژوهشی -

 


