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 معاونت تحقیقات و فناوری محترم سرپرست –دکتر مسعود خوش نیا  جناب اقایعنوان

 جناب آقای دکتر مهرداد آقایی

 نفیسه عبدالهی سرکار خانم  دکتر

 دکتر وکیلیآقای جناب 

 دکتر مهدی اعرابیآقای جناب 

  سرکار خانم  دکتر سیما صدیقی

 دکتر نعمت اله نعمت الهیآقای جناب 

 دکتر سعید کوکلیآقای جناب 

 دکتر حاجی محمد ساتلقی آقایجناب 

 

 41/7/4131صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات استخوان، مفاصل و بافت همبند مورخ    موضوع

 

صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات استخوان، مفاصل و بافت همبند، در محل سالن جلسات  هفتمینبا سالم واحترام 

 ارسال می گردد. 41/7/4131مجتمع تحقیقاتی آذر دهم مورخ 

 

 سرپرست مرکز تحقیقات استخوان، مفاصل و بافت همبند –دکتر محمد رضا محمدی  امضا کننده :

 

 موذنسرکار خانم رونوشت:
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 تعالیبسمه 

 41/7/4131روز دوشنبه، مورخ صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات استخوان، مفاصل و بافت همبند؛ 

، صبح44ساعت  14/7/4131روز دوشنبه، مورخ جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات استخوان، مفاصل و بافت همبند؛ 

سالن جلسات مجتمع تحقیقاتی آذر دهم برگزار گردید و موارد ذیل مورد  در با حضور اعضای شورای پژوهشی مرکز،

 بررسی و تصویب قرار گرفت.

نامه مقطع دستیاری پایان؛دکتر سید حسین هژبرالساداتی آقای جناب و سرکار خانم دکتر محمد زاده طرح تحقیقاتی .4

بررسی اثر داروی جدید "عنوانبا ،دکتر سید حسین هژبرالساداتیجناب آقای تخصصی بیماری های داخلی

لایر بحث 038.258666مطرح و با هزینه  "نوروتک در بهبود عالئم بیماران مبتال به نوروپاتی دیابتی

 و بررسی، با انجام اصالحات زیر مورد تصویب قرار گرفت:

 در عنوان طرح به جای دارو از داروی گیاهی استفاده شودا( 

 .شودکلمات بهبود عالئم و گرگان در قسمت کلمات کلیدی خذف گردد و کلمه دیابت به کلمات کلیدی اضافه ( ب

 .به بعد حذف شود 1در قسمت فرضیات شماره ی (پ

 .توضیح داده شودپالسبو  در مورد علت عدم تجویز دارویی غیر از دارونما به گروه( ت

انتخاب اولیه بیماران به صورت نمونه گیری در دسترس و متوالی از بین بیمارای واجد شرایط می باشد پس جمله  (ث

 تصادفی بودن انتخاب نمونه حذف گردد.

( در جدول متغییرها به جای متغییر تجویز نوروتک متغییر گروه مورد مطالعه جایگزین گردد. متغییر درد حذف گردد یا ج

 حذف در مورد درد توضیح داده شود.در صورت عدم 

نامه مقطع دستیاری پایان؛دکتر شهاب اسکندری نژادطرح تحقیقاتی سرکار خانم دکتر صدیقی و جناب آقای  .5

بررسی مقایسه ای میزان "، با عنواندکتر شهاب اسکندری نژادجناب آقای تخصصی بیماری های داخلی

IL17 ، مطرح و با  " و فریتین در بیماران لوپوس اریتماتوس سیستمیک و افراد سالم هپسیدین

 .لایر بحث و بررسی، با انجام اصالحات زیر مورد تصویب قرار گرفت77،888،،04هزینه 

 ا( در قسمت خالصه روش اجرا به روش های اماری و نوع مطالعه اشاره شود.

 ب( هزینه های پرسنلی حذف شود.

نامه مقطع پزشکی عمومی پایان؛ مریم عصمتیطرح تحقیقاتی سرکار خانم دکتر سیما صدیقی و سرکار خانم  .1

میزان شیوع عوارض چشمی در بیماران مبتال به لوپوس اریتماتوی " با عنوان  مریم عصمتی،سرکار خانم 

لایر بحث و 386068666مطرح و با هزینه " سیستمیک و رابطه آن با طول مدت بیماری و نوع داروی مصرفی

 .بررسی، مورد تصویب قرار گرفت


