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 صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات استخوان، مفاصل و بافت همبند؛ 

سه روز جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات استخوان، مفاصل و بافت همبند؛  یازدهمین

اتاق پایگاه ، با حضور اعضای شورای پژوهشی مرکز، در صبح11ساعت 13/05/1394، مورخ شنبه

برگزار گردید و موارد ذیل مورد بررسی و تصویب قرار  عرضه اطالعات علمی بیمارستان صیاد

 گرفت.

 

 

را معرفی نمودند و شورای پژوهشی  کتر عبدالهی اعضای جدیددرابتدای جلسه سرکار خانم د

 ی مرکز خواستار شدند . نظرات آنان را در خصوص ارتقا کیفی وکم

 اعضای جدید شورای پژوهشی:

 سرکار خانم دکتر کامرانی -1

 سرکار خانم دکتر مرتضوی -2

 جناب آقای دکتر غریب -3

 جناب آقای دکتر شفیعی -4

 جناب آقای دکتر مومن -5

 طرح های تحقیقاتی

منا دکتر و سرکار خانم نفیسه عبدالهیطرح تحقیقاتی سرکار خانم دکتر  .1

منا دکترسرکار خانم   دستیار تخصصی بیماریهای داخلینامه مقطع ؛پايانفیروزآبادی

 بر سطح سرمی  کارآزمایی بالینی اثر قرص زعفران، با عنوان "فیروزآبادی

مطرح و  لاير89.251.000با هزینه  "در بیماری استئوآرتریتآلفا  TNFبیمارکرالتها

 مجددا در جلسه مطرح شود:انجام و اصالحات زیر  مقرر شد  بحث و بررسیپس از

 الف( قسمت روش اجرا نیاز به بازبینی دارد.
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 ؟( دلیل استفاده از گلوکوزآمین چیستب

استفاده گردد. و تاثیر زعفران بر کاهش دوز   PRNتوصیه میشود داروی ضد التهاب بصورت ( پ

 ودفعات مصرف دارو  سنجیده شود.

امیرحسین مسرور آقای و  سیما صدیقیسرکار خانم دکتر طرح تحقیقاتی  .2

" عنوان با ،امیرحسین مسرور نعیمیآقای نامه مقطع پزشکی عمومی ؛پاياننعیمی

سرمی  بررسی مقایسه ای میزان شدت بیماری استئوارتریت با سطح

( در بیماران مبتال به COMPبیومارکر پروتئین الیگومریک ماتریکس غضروف) 

فوق تخصصی روماتولوژی درسال استئوارتریت زانو مراجعه کننده به کلینیک 

مورد تصویب قرار ،مطرح و پس از بحث و بررسی لاير45.450.000با هزینه  "29-29

 .گرفت

اعضاء شورای  در انتهای جلسه پس از بحث و تبادل نظر بین همچنین

 دادند: ارائهمرکز پیشنهاداتی را  حاضر در جلسه اعضای پژوهشی

  مرکز جهت تقدیر و تشکر از زحمات دعوت از دکتر محمدی سرپرست قبلی

 ایشان

  نوشتن برنامه استراتژیک مرکز 

  محترم حضور هنگام تصویب طرح های تحقیقاتی قبل از شروع جلسه مجری

خود را در چند دقیقه ارائه نماید. سپس در خصوص  یافته و پروپوزال طرح

 تصویب طرح تصمیم گیری شود.

  در وب سایت مرکزورنال مطرح روماتولوژی ژقرار دادن سه 

  ارتباط با چند مرکز بزرگ جهت ارتقاء کیفی و کمی مرکز 

  دعوت از یکی از اساتید برجسته از ارمنستان جهت برگزاری کارگاه مقاله

 نویسی
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