
 صورتجلسه شورای پژوهشی واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی

 

 

در محل واحد حمایت از توسعه تحقیقاا    62/03/49صبح روز شنبه مورخ  03/8جلسه در ساعت 

آذر بتگااار   5بالینی واقع در طبقاه ممفا   سااانمار طاتو وتوساعه  درنات شاتی س بیمارسانار         

 گتدید.

 

بترسای شایوس ساتوتیا ماا       "گاارش نهایی طتو تحقیقاتی اانم مهاتوز  مهتباار باا عناوار     -0

 ICUسالمونال تیفی ، تیفی موریوم و ایننتینیدیس در محلاو  ماا  تيهیاه رودي ا  بیماارار ب ا       

 مطتو و مورد تصویب قتار گتفت . " 0049آذر گتگار در سا   5مترا آموزشی درمانی 

 

تااییت یاد دوري بتناماه     "آتنا شمس با عناوار   –طتو تحقیقاتی آقا  درنت اسماعیل مقصودلو  -6

تمتینی منن ب ممتاي با تفلی  شناانی بت تعاد  بیماارار مبانال باه بیماار   سافنه مياا  متاجعاه        

مطاتو و باا شاتف رفاع      "0049رنندي به مترا فیایوتتاپی  مال  احمت شهتسانار گتگاار در ساا     

 ذیل مورد تصویب قتار گتفت . اشفاال 

 

حجم نمونه با توجه به فتمو  ارایه شدي و مقاله گاارش شدي بیشنت از مشت نفت در مت گتوي مای   -

 شود.

 در قسمت حجم نمونه باید رفتنس زدي شود.  4در صفحه  -

 آوردي شدي و در قسمت منابع نیست؟؟؟ 4چتا در صفحه  92رفتنس  -

 ورود و اتوج ، ارائه گتدد.در صور  داشنن معیار  -

به سه گتوي ماورد بترسای تيییات     "مدااله دارد/ندارد "منيیت مدااله گتويس را به جا  دو گتوي  -

 دمید.

مالحظا  ااالقی در روش اجتا بیار شادي ولای بهنات اسات در قسامت مالحظاا  ااالقای نیاا          -

 توضیح م نصت  دادي شود.

 



 در منن نیامدي است. 96تا  03منابع  -

 به قسمت منابع اضافه شود. 92منبع  -

 رفتنس متبوف به تعیین حجم نمونه اصالو شود. -

 

بترسای ساطح    "درنت محمد حسین تازیفی با عناوار   –طتو تحقیقاتی اانم درنت مما داود   -0

س موراو  بینای   PETدربافنهاا  پاارافینی     TLR9  pNFk-B p65, HMGB1 , TLR4, بیاار 

مطتو و با شتف رفع اشفاال   " Real time RT-PCRبیمارار دارا  سینوزیت مامن با تفنید 

 مورد تصویب قتار گتفت.ذیل 

 ست.اروش تعیین حجم نمونه ممچنین مطالعه اسنفادي شدي بتا  این رار ذرت نشدي  -

  . از افتاد گتوي رننت  قبل از عمل جتاحی بایسنی رضایت گتفنه شود -

افتادیفه بعلت شفسنگی بینی و انحتاف سینو  جهت جتاحی قاتار گتفناه اناد اوال بیوپسای از      -

م اف باید با رضایت و توجیه باشد در عین حا  فتد ممفن است م اف سالم نداشنه و دچار پتوسه 

 ا  آلتژید در بینی و سینو  باشد.

میفتوسفپی طبیعای باودر بافات شناسای     افتاد رننتلی وارد مطالعه می شوند ره در بترسی ما   -

م اف بینی آنها به تاییاد پاتولوژیسات ممفاار طاتو رسایدي باشاد . فاقاد آماار و متگوناه ضاایعه           

 پاتولوژک با شدس

 

 یآنما  وسیشا  یبترس " عنوار با مومنی میالد –اصالحیه گاارش نهایی اانم درنت افسانه تابندي  -9

-یآموزشا  مارسانار یمتاجعه رننادي باه درمانگااي ب    نا یژوا سیازیدیفقت آمن در زنار مبنال به راند

 مطتو و مورد تصویب قتار گتفت ."40-46سا    تازیش ادیص یدرمان

 

 

 

 

 

 



 


