
 29سال  صورتجلسه شورای پژوهشی واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی

 

در محل واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی واقع در طبقه اول  00/4/29روز سه شنبه مورخ  03/03جلسه در ساعت 

 ساختمان مراکز تحقیقاتی برگزار گردید.

وزن  راتییتغ یبررس " دکتر علیرضا ملکی با عنوان –دکتر مانی نیازی گزارش نهایی طرح تحقیقاتی  -

 در گرگان مارگونهیب یدر موارد چاق ونیکاسیپل کیگاستر کیالپاروسکوپ یبعد از جراح یو عوارض همراه چاق

 مطرح و مورد تصویب قرار گرفت . " 23سال

بررسی میزان سرمی  "سارا موسوی با عنوان  –دکتر سیما صدیقی  طرح تحقیقاتی گزارش نهایی -

مطرح  "و ارتباط آن با شدت فعالیت بیماری 0023در بیماران لوپوسی شهرستان گرگان در سال  9اینترلوکین 

  .ردیگب قرار با انجام اصالحات ذیل مورد تصوی مقرر گردید و

 .نتیجه گیری )چکیده( به طور کامل و مفصل تر توضیح داده شود قسمت مربوط به   -

 برای اینکه ارتباط خطی نشان داده شود برروی کلیه نمودارها تک تک مقادیر باید نوشته شود . -

 اصالح گردد.(، P=0.059) 9بعد از نمودار شماره   -

 

بررسی شیوع اختالل آنزیمی  "محمد آمنی با عنوان –دکتر سیما صدیقی  پروپوزال طرح تحقیقاتی  -

کبدی در بیماران مبتال به بیماری لوپوس اریتماتوی سیستمیک و ارتباط آن با فعالیت بیماری در استان 

مطرح و مقرر گردید بعد از انجام اصالحات و تایید یکی از اعضای شورای پژوهشی  " 29گلستان در سال 

 مورد تصویب قرار گیرد . 

 بیان مساله اشکاالت نگارشی و ایراداتی در ترجمه وجود دارد باید  اصالح گردد.در قسمت مربوط به  -

 ناقص و نارسا است و دو مطالعه آخر نامرتبط می باشد .  ohiraقسمت مربوط به بررسی متون تر جمه  -

 پاراگراف دوم خالصه ضرورت اجرا بجای واژه بررسی ، تعیین آورده شود . -

 صه ضرورت در خالصه روش اجرا تکرار شده و باید حذف گردد.خالسه سطر آخر  -

 گردداشاره  SLEبه آنزیم های کبدی مورد بررسی در مطالعه و درصد شیوع اختالل آنها در  ضرورت اجرا در خالصه -

 و همچنین در خالصه روش اجرا تعداد نمونه ها ارائه گردد.



 تغییر یابد . correlation  ،relationدر قسمت عنوان انگلیسی بجای  -

 نوع طرح به کاربردی تغییر یابد . -

 معرفی گردد. ACRدر قسمت تعریف واژه ها معیار  -

 (5در بیان مساله از نظر رفرنس هایی که باید ارائه گردد مورد بازبینی قرار گیرد )پاراگراف  -

اشاره در بیان مساله به میزان اختالل آنزیم های مورد اشاره و رابطه آنها با شدت بیماری در مطالعات قبلی  -

 گردد. 

و متون ارائه شده آنها خیلی مرتبط با موضوع نبوده و بایستی  0،02،90در قسمت بررسی متون  رفرنس های  -

 حذف گردد . 

 عی آخر بعنوان هدف اختصاصی در نظر گرفته شود( اهداف اختصاصی یا ویژه ارائه گردد . )هدف فر -

 ، در جدول متغیر، متغیرهای مرتبط اضافه گردد.  4و  5جهت دسترسی به هدف فرعی  -

 که بصورت سوال مطرح شده ،حذف گردد .  9و0فرضیه  -

 نقش متغیرها درست انخاب نشده است و از تعریف علمی با آنچه در متن آمده همخوانی ندارد .  -

ت هزینه پرسنلی بند یک به مدیریت و نظارت بر روند اجرای طرح تغییر یابد و همچنین هزینه جمع در قسم -

 آوری و ورود داده ها کاهش یابد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اعضای حاضر در جلسه :

 

 آقای دکتر محمد علی وکیلی            مدیر تحقیقات و فناوری  -

 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 واحدکارشناس خانم سهیال صمدزاده                      -

 

 

 غائبین جلسه  : -

 عضو هیات علمی      رهوش آقای دکتر رامین آذ -

 کارشناس پژوهشی               خانم بامیار           -

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 صورتجلسه شورای پژوهشی واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی

 

در محل واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی واقع در طبقه اول  95/6/29روز سه شنبه مورخ  03/03جلسه در ساعت 

 ساختمان مراکز تحقیقاتی برگزار گردید.

 

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

مطرح و  " 29و فاکتورهای التهابی درفصل تابستان سال  هیگرگان و ارتباط آن با سوءتغذ ی شهرزیالیهمود

 مقرر گردید با انجام اصالحات ذیل مورد تصویب قرار گیرد. 

 

 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.  -

 

بررسی مقایسه ای اثرات  با عنوان جالل طاهریان –پروپوزال طرح تحقیقاتی دکتر سعید امیرخانلو  -9

گاباپنتین و کتوتیفن در درمان خارش اورمیک در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی 

مطرح و مقرر گردید با انجام اصالحات ذیل مورد تصویب  "  0029آذر شهر گرگان در سال  5درمانی 

 قرار گیرد. 

 

 



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

 اصالح گردد. 0هدف 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، -

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

 قسمت مربوط به هزینه ها تصحیح شود. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اعضای حاضر در جلسه : -

 آقای دکتر محمد علی وکیلی            مدیر تحقیقات و فناوری  -

 عضو هیات علمی      رهوش آقای دکتر رامین آذ -

 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 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رتجلسه شورای پژوهشی واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینیوص

در محل واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی واقع در طبقه اول  02/09/29روز دوشنبه مورخ  03/03جلسه در ساعت 

 ساختمان مراکز تحقیقاتی برگزار گردید.

هلیکو  vacAفراوانی ژن بررسی  "خانم خاتون حیدری با عنوان  طرح تحقیقاتی گزارش نهایی -0

مطرح و مقرر  " 0023باکتر پیلوری درمراجعین مبتال به دیسپپسی بیمارستان پنج آذر گرگان  در سال 

 گردید با انجام اصالحات ذیل مورد تصویب قرار گیرد. 

 

 .الف رفرنس ها بترتیب ذکر گردد -

 

 یکولوژیدمیاپ یبررس "مقدسه جهانشاهی با عنوان -پروپوزال طرح تحقیقاتی دکتر فرامرز ابراهیمی -9

 یآذر گرگان ط 5 درمانی-بیماران بستری شده درمرکز آموزشیاز داروها وسموم در  یناش  تیمسموم

 مطرح و مقرر گردید با انجام اصالحات ذیل مورد تصویب قرار گیرد.  "88-29یسالها

 

 ترخیص بیماران با رضایت شخصی یا ترخیص پزشک قید گردد. -الف

 ذکر گردد .  "بستری شدگان"در عنوان طرح واژه  –ب 

 اضافه شود . 29در عنوان طرح سال  -ج

 اهداف فرعی اصالح گردد.  -د

 نوع مطالعه به توصیفی تحلیلی تغییر یابد. -ه

 نوع آزمون آماری مورد نظر نوشته شود.  -و

 

 

 



بررسی ارتباط سطح  "با عنوان   دکتر حمید بذرافشان ، دکتر مهدیس تنظیفیپروپوزال طرح تحقیقاتی  -0

 "0029سرمی سلنیوم با شاخص توده بدنی در افراد چاق مراجعه کننده به کلینیک تغذیه گرگان در سال 

 مطرح و مقرر گردید با انجام اصالحات ذیل مورد تصویب قرار گیرد.

 

آزمایشات خون نظیر تست های تیروئیدی و قند خون  معیارهای خروج تعیین گردد)مشخص شود علت انجام  -الف

 (چیست؟

 بیماری های زمینه ای و مصرف کورتیکو استروئید جزء معیارهای خروج باشد.  -ب

 بررسی متون کامل تر گردد . -ج

 تاثیر رژیم غذایی قبل از نمونه گیری در نظر گرفته شود. -د

 در قسمت مربوط به هزینه ها، هزینه پیک و مسافرت بصورت یکجا آورده شود . -ه

 از کلیه بیماران رضایت نامه کتبی گرفته شود .  -و

 وسعه تحقیقات بالینی به عنوان محل انجام آورده شود.اسم واحد حمایت از ت -ذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اعضای حاضر در جلسه : -

 مدیر تحقیقات و فناوری            خانم دکتر حمیرا خدام -

 رئیس واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی       رهوش آقای دکتر رامین آذ -

 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 -

 کارشناس پژوهشی            دکتر مهسا بشارت            -

 


