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

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

 

 یآنم وعیش یبررس "با عنوان میالد مومنی  -خانم دکتر افسانه تابنده گزارش نهایی طرح تحقیقاتی -0

-یآموزش مارستانیمراجعه کننده به درمانگاه ب النیواژ سیازیدیفقر آهن در زنان مبتال به کاند

مطرح و مقرر گردید با رفع اشکاالت ذیل مجددا در جلسه  "90-99سال  یرازیش ادیص یدرمان

 آتی مطرح گردد. 

شیوع آنمی فقر آهن در زنان غیرباردار مبتال به کاندیدیاز در قسمت مربوط به نتیجه گیری پایین بودن  -

که نتایج جمعیت مورد بررسی مبتال به همچنین بهتر است  نسبت به چه چیزی کمتر بوده است ؟ واژینال

 کاندیدیاز بصورت شفاف توضیح داده شود.

منفی شده است چه تدبیری در نظر گرفته شده  شانیبرا ریبا اسم دایکاند صیکه تشخ یمارانیب یداده ها -

 است ؟

تشکیل می دهند؟)آیا بیمارانیکه کاندیدیاز ولوواژاینال هم دارند را دقیقا چه افرادی جامعه مورد مطالعه  -

 وارد مطالعه می شوند(

 فصل دوم مربوط به روش بررسی تکمیل گردد. -

 

 ییغذا میرژ ریتاث یبررس "با عنوان  مریم زاهدی , بنفشه منوچهریدکتر  طرح تحقیقاتی خانم -9

 ابتید کینیکل ییتحت درمان دارو یابتید مارانیخون ب ییایمیش ویب یبر فاکتورها یا ترانهیمد

مطرح گردید بدلیل ناقص بودن تعرف رژیم غذایی مدیترانه ای از  "95-94استان گلستان در سال 

 دستور کار جلسه شورا خارج گردید.



 

بررسی سطح سرمی روی در  "آرش رضایی با عنوان  –طرح تحقیقاتی خانم دکتر فریده کوچک  -0

مطرح و مقرر گردید با رفع  "94در سال  ن باردار شهرستان گرگانماهه های بارداری درزنا0

 اشکاالت ذیل مجددا در جلسه آتی مطرح گردد. 

 

آذر(  5بایستی در آزمایشگاه مرکز دولتی )بیمارستان تعیین غلظت روی سرمی جهت انجام آزمایش  -

 بجای آزمایشگاه خصوصی صورت پذیرد.

نفره زنان باردار و غیرباردار  43پیشنهاد می گردد در قسمت روش اجرای طرح حجم نمونه به دو گروه  -

 تقسیم شده و در نهایت این دو گروه با یکدیگر مقایسه شوند . 

 در قسمت تعیین حجم نمونه لزومی به قید کردن اطالعات مربوط به حجم نمونه نیست .  -

 

 ارزش بررسی " عنوانمونا رضاپور اصفهانی با  –آذرهوش  آقای دکتر رامین طرح تحقیقاتی  -0

مطرح و مورد تصویب  "کولورکتال سرطان تشخیص در M2PK مدفوعی های مارکر تومور تشخیصی

 قرار گرفت .

 

 

 

 پایان یافت . 21جلسه ساعت 

 

 

 



 

 


