
 صورتجلسه شورای پژوهشی واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی

 

در محل واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی واقع در طبقه  52/6/25روز سه شنبه مورخ  3001:جلسه در ساعت 

 اول ساختمان مراکز تحقیقاتی برگزار گردید.

 

در  یومیپوسلنیه یبررس "حسن عمادی با عنوان –پروپوزال طرح تحقیقاتی دکتر سعید امیرخانلو  -0

و فاکتورهای التهابی درفصل  هیگرگان و ارتباط آن با سوءتغذ ی شهرزیالیهمود مارانیب

 مطرح و مقرر گردید با انجام اصالحات ذیل مورد تصویب قرار گیرد.  " 29تابستان سال 

 هدف کاربردی در خالصه ضرورت اجرا ذکر گردد. -

 میزان خون گیری آورده شود .  -

 معیار ورود تعیین گردد.  -

 ( به این صورت که فراوانی هیپوسلنیومی چگونه است؟ اصالح شود.0در قسمت مربوط به سواالت )سوال  -

 قسمت مربوط به هزینه ها اصالح گردد.  -

 

سه ای بررسی مقای“جالل طاهریان با عنوان  –پروپوزال طرح تحقیقاتی دکتر سعید امیرخانلو  -5

اثرات گاباپنتین و کتوتیفن در درمان خارش اورمیک در بیماران همودیالیزی مراجعه 

مطرح و مقرر گردید با  "  2929آذر شهر گرگان در سال  5کننده به مرکز آموزشی درمانی 

 انجام اصالحات ذیل مورد تصویب قرار گیرد. 

 

 

 خالصه روش اجرا ارائه شود . نیاز برای تحلیل داده ها در نام آزمون های آماری مورد -

 اصالح گردد. 3هدف فرعی شماره  -

 زمانیکه برای یک هدف فرضیه ارائه می گردد نیاز به سوال دیگر برای همان هدف نمی باشد. -



(کمی نسبی می باشد. روش درمان و عوارض درمان کیفی pthدر قسمت مربوط به متغیرها )متغیر سن،فسفر، -

 یری روش درمان حذف شود)نوع دارو می باشد(نیاز به واحد اندازه گیری ندارد.اسمی می باشد.واحد اندازه گ

 قسمت مربوط به هزینه ها تصحیح شود. -

 

 

 

 

 

 

 

 اعضای حاضر در جلسه : -

 آقای دکتر محمد علی وکیلی            مدیر تحقیقات و فناوری  -

 عضو هیات علمی      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 واحدخانم سهیال صمدزاده                     کارشناس  -

 خانم مهین نوملی                          کارشناس پژوهشی -

 

 

 


