
 آذر5یت از توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ااعضای شورای پژوهشی واحد حم

 معاون پژوهشی دانشگاه یا نماینده ایشان -

 رئیس بیمارستان -

 معاون پژوهشی بیمارستان -

 رییس واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی -

 یک نفر از اعضای هیئت علمی مسلط به متدولوژی  -

)لزوم شرکت این اعضا حداقل یک نفر از اعضای هیئت علمی هر گروه تخصصی یا فوق تخصصی در بیمارستان  -

 به منظور بررسی طرح های پژوهشی بر حسب مورد  و به تشخیص سرپرست واحد خواهد بود (

 

 جراح عمومی  رییس شورای پژوهشی  واحد  -آذر5رییس بیمارستان  دکتر امیر حاجی محمدی 

 فوق تخصص گوارش وکبد معاون تحقیقات و فناوری  مسعود خوش نیا  دکتر

 متخصص پاتولوژی حمایت ازتوسعه تحقیقاتت بالینیو معاون پژوهشی  واحد رئیس  دکتر رامین آذرهوش 

 دکتری پرستاری مدیر پژوهش معاونت تحقیقات و فناوری دکتر حمیرا خدام 

 اورولوژیست  عضو هیئت علمی دکتر حمیدرضا تجری

 جراح عمومی عضو هیئت علمی دکتر بیژن آریا

 ارتوپد عضو هیئت علمی دکتر محمد بانصیری

 روانپزشک عضو هیئت علمی دکتر حمیدرضا  شکوری

 پاتولوژیست عضو هیئت علمی دکتر وحیده کاظمی نژاد

 و حلق و بینیگوش  عضو هیئت علمی دکتر محمد مهدی رستمی

 پرتودرمانی و رادیوتراپی عضو هیئت علمی دکتر رضا خاندوزی

 فوق تخصص خون شناسی عضو هیئت علمی دکتر امیر هوشنگ پورخانی 

 کارشناس ارشد آمار و اپیدمیولوژی عضو هیئت علمی محمد آریایی
 

 آنها  برگزاری جلسات شورای بصورت ماهانه جهت بررسی پیشنهادات طرح های پژوهشی و گزارش های نهایی و تصویب

بررسی عفونت هلیکوباکترپیلوری در بیماران مبتال  "رز دوولو با عنوان  -وحیده کاظمی نژاد  پروپوزال طرح تحقیقاتی دکتر -1

بر اساس رنگ آمیزی گیمساا در   1831 -11آذر گرگان طی سالهای5به زخم معده و گاستریت مراجعه کننده به بیمارستان 

 .مصوب گردید " نمونه های بیوپسی

 

 باا   ECAو VCAM1بررسی ارتباط ساح    "با عنوان  دکتر سعید وثوق –سیما صدیقی   وپوزال طرح تحقیقاتی دکترپر -2

 .مصوب گردید "12سال  در بیماران مراجعه کننده به کلینیک فوق تخصصی روماتولوژی  بیماری لوپوس

 

بررسای یایوآ آنمای فقار آهام در مبتالیاان باه         "میالد مومنی با عنوان  – افسانه تابنده  پروپوزال طرح تحقیقاتی دکتر -8

 .مصوب گردید "18 -12درمانی صیاد ییرازی سال -ولووواژینیت کاندیدایی مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان آموزیی



مقایساه ای اثارا     بررسای  "باا عناوان    جالل طاهریاان  – سعید امیرخانلو  پروپوزال طرح تحقیقاتی دکترگزارش نهایی  -4

آذر یاهر   5گاباپنتیم و کتوتیفم در درمان خارش اورمیک در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزیای درماانی   

 .مصوب گردید "1812گرگان در سال 

از اساتفاده همزماان    ارزش تشخیصای  "با عنوان  دکتر مهرداد آقایی -رامیم آذرهوش طرح تحقیقاتی دکترگزارش نهایی  -5

 .مصوب گردید "anti CCP( وRFتست های آزمایشگاهی فاکتور روماتوئید )

 

تشاخی  سالولهای بادخیم  در     "با عنوان  رامیم آذرهوش دکتر -دکتر وحیده کاظمی نژاد طرح تحقیقاتی گزارش نهایی  -6

اپیتلیاالی و آنتای ژن  شاا    مایعا  سروزی با استفاده از یک پانل آنتی بادیهای منوکلوناال سایتوکراتیم و آنتای ژن  شاا     

 .مصوب گردید "کارسینو امبریونیک

 

بررسی ییوآ حساسیت باه تتکاد در    "با عنوان  دکتر مهدی اعرابی  -محمد دهقان طرح تحقیقاتی دکترگزارش نهایی  -1

 .مصوب گردید "بیم پرسنل مراکز آموزیی درمانی یهر گرگان

 

خصوصیا  بالینی و پاتولوژیکی و پای  آگهای    "رخانی  با عنوان دکتر هوینگ پو -طرح تحقیقاتی دکتر رامیم آذرهوش -3

آذر 5مراجعه کنندگان به مرکز آموزیی درمانی بیمارستان   P53بیماران مبتال به سرطان معده و  ارتباط آن با جه   ژن 

 .مصوب گردید "1835-1811یهر گرگان در سالهای 

 

  کارکناان  دست باکتریال آلودگی بررسی میزان "جویباری با عنوان فاطمه استادی  –طرح تحقیقاتی دکتر رامیم آذرهوش  -1

 .مصوب گردید " 1818آذر گرگان در  سال5درمرکز آموزش درمانی بیمارستان  آن با مرتبط وعوامل

 

تومورهاای ریاوی در ماراجعیم باه مرکاز       میزانبررسی  "میالد صابری با عنوان  –طرح تحقیقاتی دکتر اسماعیل نعیمی  -11

 .مصوب گردید "1835 -1811 آذر گرگان طی سالهای 5آموزیی درمانی 

 

مقایساه اثار درماانی داروی     "دکتار میا م مکاانیکی باا عناوان        -گزارش نهایی طرح تحقیقاتی آقای دکتر مهرداد آقایی -11

Alenate  آلندرونا  ایرانی( با(Osteofos  در افزای  تراکم معدنی استخوان خانمهای یائسه مبتال )آلندرونا  خارجی(

 .مصوب گردید "1835-31به استئوپروز گرگان 
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جهت ارسال به جلسه شورای پژوهشی واحدد حمایدت از توسدعه    در دست داوری  طرح ها و گزارشات نهایی

 تحقیقات بالینی

و خصوصایا  پاتولوژیاک مراجعاه      P53بررسی پی  آگهی بیماران مبتال به سرطان کولورکتال و  ارتباط آن باا جها   ژن    -1

دکتار   –مجریان )دکتر رامیم آذرهوش  1835-1811آذر یهر گرگان در سالهای 5کنندگان به مرکز آموزیی درمانی بیمارستان 

 هوینگ پورخانی(

ان گرافی ساده قفسه سینه در  بیماران مباتال باه سال فعاال ریاوی در یهرساتان گرگا       مختلف رادیو یافته های فراوانی بررسی -2

 )مجریان دکتر خاندایپور( 1393 -1392درسال

گلستان در سال  یدانشگاه علوم پزیک یدرمان-یکنفراند مراکز آموزی یدرس وسالم ها یسح  صدا در کالس ها یبررس -8

 )مجریان کامران یغمایی( 14-18

در آسیب های نایی از وساایل ناو    آذر گرگان 5بیمارستان   درمانیآموزیی مرکز  بررسی میزان ییوآ، علل و عملکرد پرسنل -4

 )مجریان مهندس سهیال صمدزاده(تیز و برنده آلوده 

انی بیمارستان سال مراجعه کننده به مرکز آموزیی درم 6بررسی ییوآ وعلل ایجاد بیماری گوش میانی در بیم کودکان کمتر از  -5

 )مجریان مهندس سهیال صمدزاده( 18-14آذر گرگان در سال 5

الل آنزیمی کبدی در بیماران مبتال به بیماری لوپوس اریتماتوی سیستمیک و ارتباط آن با فعالیات بیمااری در   بررسی ییوآ اخت -6

 دکتر محمد آمنی( -)دکتر سیما صدیقی" 12استان گلستان در سال 

 

صدب  در محدل    3-11شنبه هر هفته از ساعت  1/3/39بصورت مستمر از مورخ  کارگاه روش تحقیقبرگزاری  -

 واحد توسعه تحقیقات بالینی توسط آقای دکتر روشندل .

توسط آقای محمد آریایی عضو محترم هیئدت علمدی    مشاوره آمار و اپیدمیولوژی، پروپوزال نویسیجلسات  -

 دوشنبه هر هفته بصورت ثابت برگزار می گردد. 

توسط خانم خاتون حیدری  کارشناس ارشد میکروب شناسی شنبه  هر هفتده   مشاوره  پروپوزال نویسیجلسات   -

 بصورت ثابت برگزار می گردد. 



شنبه  هر سه توسط خانم خاتون حیدری  کارشناس ارشد میکروب شناسی   مشاوره  مقاله نویسی فارسیجلسات  -

 هفته بصورت ثابت برگزار می گردد. 

توسط خانم سهیال صمدزاده کارشناس مسدئول   ارسالی به واحدتحقیقاتی طرح های داوری  و مشاوره جلسات  -

 همه روزه بصورت ثابت برگزار می گردد.  واحد

توسط خانم رضاپور دانشجوی پزشکی عمومی شنبه  هر هفته بصدورت ثابدت    مشاوره  پروپوزال نویسیجلسات  -

 برگزار می گردد. 

 

ند با مشخص نمودن نوبت قبلی از خدمات مشاوره ای واحد توسدعه تحقیقدات   کلیه پرسنل بیمارستان می توان

 بالینی بهره مند گردند.

 

آماده سازی و تجهیز پایگاه عرضه اطالعات واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی جهدت برگدزاری جلسدات     -

 هشی .پژو –مقاالت علمی   searchشورای پژوهشی ، جلسات مشاوره ، برقراری اینترنت جهت 

 نفر  11میز کنفرانس به تعداد  – data projector -سیستم کامپیوتر 6الزم به ذکر است این پایگاه مجهز به 

 .می باشد  

 آذر 5برنامه مشاوره واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان 

 

تکمیل فرم های مربوط به کمیته اخالق و ارسال آن به حوزه ی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه جهت مطرح  -

 در جلسه کمیته اخالق 

بروز رسانی سایت واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی )واقع در سایت دانشگاه علوم پزشکی( کده توسدط    -

(تکمیدل  91/6/39طبق فرمت جدید وزارت خانه ) کارشناس مسئول واحد خانم مهندس صمدزاده بررسی و

 گردید.

 کده و همچندین در آزمدونی   مسئولین بخش هدا   –دفتر گروه پرستاری  –جلسات متعدد با ریاست بیمارستان  -

 ساعت کاری  عنوان آخرین مدرک تحصیلی خانوادگی ونام نام مشاوره نوع روزهای هفته

 مشاوره پروپوزال نویسی شنبه 

 و...spssمشاوره پروپوزال نویسی،نرم افزار،

 خانم خاتون حیدری 

 خانم سهیال صمدزاده

 کارشناس ارشد میکروبشناسی

 مهندسی تکنولوژی کامپیوتر

91/1-8 

91/7-91/15 

 مشاوره پروپوزال نویسی شنبه

 و...spssمشاوره پروپوزال نویسی،نرم افزار،

 خانم رضاپور 

 خانم سهیال صمدزاده

 دانشجوی پزشکی عمومی 

 کامپیوترمهندسی تکنولوژی 

91/15-11 

91/7-91/15 

 91/15-91/7 مهندسی تکنولوژی کامپیوتر خانم سهیال صمدزاده و...spssمشاوره پروپوزال نویسی،نرم افزار، یکشنبه 

 مشاوره آمار و اپیدمیولوژی دوشنبه 

 و...spssمشاوره پروپوزال نویسی،نرم افزار،

 آقای محمد آریایی

 خانم سهیال صمدزاده

عضو  -ارشد آمارکارشناس 

 هیئت علمی دانشگاه

 مهندسی تکنولوژی کامپیوتر

11-8 

91/7-91/15 

 مشاوره مقاله نویسی فارسی سه شنبه 

 و... spssمشاوره پروپوزال نویسی،نرم افزار،

 خانم خاتون حیدری

 خانم سهیال صمدزاده  

 کارشناس ارشد میکروبشناسی

 مهندسی تکنولوژی کامپیوتر

91/1-8 

91/7-91/15 

 91/15-91/7 مهندسی تکنولوژی کامپیوتر خانم سهیال صمدزاده و... spssمشاوره پروپوزال نویسی،نرم افزار، چهارشنبه



خصدو  معرفدی    آن زمان دردرگرفت صورت از کلیه پرستاران   )از طرف دفتر گروه پرستاری برگزار شد( 

قرار دهد توسط کارشناس  احد تحقیقاتی می تواند در اختیار محققین بیمارستان واحد و ارائه خدماتی که این و

 مسئول واحد خانم صمدزاده ارائه گردید.

 

 


