
 صورتجلسه شورای پژوهشی واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی

 

در محل واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی واقع در طبقه  01/8/94روز شنبه مورخ  03/03جلسه در ساعت 

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

 

مقایسه روش های  "دکتر رحمت اهلل شریفی فر با عنوان آقای  –خاتون حیدری خانم  طرح تحقیقاتی -0

PCR  و سرولوژیک در تشخیص بروسلوزیس انسانی در مرکز آموزشی درمانی پنج آذر شهرستان

 مطرح و مقرر گردید با رفع اشکاالت ذیل مجددا در جلسه آتی مطرح گردد.  "0094سال گرگان

 

 طرح نام سایر مراکز آموزشی درمانی قید گردد.در قسمت عنوان  -

 دد. عنوان انگلیسی طرح از نظر نگارشی اصالح گر -

 جامعه آماری مورد مطالعه به درستی طراحی نشده است . -

 تعیین حجم نمونه براساس روش های آماری اصالح گردد. -

 در طراحی روش اجرا بازنگری کلی گردد. -

برای متغیر تشخیص بروسلوزیس باید تعریف عملی مناسب ارائه گردد یعنی در این طرح تشخیص  -

 قطعی بروسلوز با چه روشی اثبات خواهد شد . 

متغیر سرولوژی مبهم است بهتر است نام روش بطور دقیق مشخص شود اگر چند روش بررسی می شود  -

 هر کدام بطور جداگانه بعنوان یک متغیر آورده شود.

روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون های آماری با توجه به اهداف و فرضیات به درستی انتخاب  -

 نشده است .

 مالحظات اخالقی با توجه به نوع مطالعه در نظر گرفته نشده است . -



 

بررسی شیوع عفونت  "رزا دولو با عنوان  -دکتر وحیده کاظمی نژاد  گزارش نهایی طرح تحقیقاتی -2

آذر گرگان 5یلوری در بیماران مبتال به زخم معده و گاستریت مراجعه کننده به بیمارستان هلیکوباکترپ

مورد تصویب و مطرح  " بر اساس رنگ آمیزی گیمسا در نمونه های بیوپسی 0081 -90طی سالهای

 قرار گرفت .

 

بررسی ارتباط سطح  " عنوان با وثوق سعید دکتر –دکتر سیما صدیقی گزارش نهایی طرح تحقیقاتی  -0

VCAM1 وECA در بیماران مراجعه کننده به کلینیک فوق تخصصی روماتولوژی  با  بیماری لوپوس" 

 مطرح و مورد تصویب قرار گرفت .

 

 یتولوژیس یبررس"میالد صابری با عنوان  -اسماعیل نعیمی طبیعی دکتر گزارش نهایی طرح تحقیقاتی  -4

  یسال ها یآذر گرگان ط 5 یدرمان یبه مرکز آموزش نیدر مراجع یویر یتومورها  یوپاتولوژ

 مطرح و مورد تصویب قرار گرفت . "0085 -0090

 

 

 

 پایان یافت . 03:21جلسه ساعت 

 

 

 

 

 



 


