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داوشگاٌ علًم پزشکی ي ذدمات بُداشتی درماوی گلستان

ششمیه جلسٍ شًرای پژيَشی مرکز تحقیقات سرطان مًرخ سٍشىبٍ 31/ 10 / 22
ثب ًبم ٍ یبد خذاًٍذ ششویي جلؼِ شَسای پظٍّشی هشکض تحقیقبت ػشعبى ثب حضَس اػضبی گشٍُ دس هحل ػبلي جلؼبت
هشکض تحقیقبت گَاسؽ ٍ کجذ ٍاقغ دس هشکض آهَصشی دسهبًی صیبد شیشاصی دس ػبػت  7:37ثشگضاس شذ.
 دس اثتذا هَاسد ػٌَاى شذُ دس دػتَس جلؼِ تَػظ هؼبٍى پظٍّشی هشکض هغشح شذ ٍاػضبء ثِ ثحث ٍ تجبدل ًظشپشداختٌذ:
 -1هقشس گشدیذ حوبیت ّوِ جبًجِ اػضبی هحتشم جْت پیشجشد اّذاف هشکض تب اخز هَافقت اصَلی ٍ قغؼی ثصَست
ثشًبهِ سیضی شذُ ٍ هتوشکض صَست گیشد ،دس اداهِ جٌبة آقبی دکتش تبصیکی هؼبًٍت هحتشم تحقیقبت ٍ فٌبٍسی داًشگبُ
افضٍدًذ ":هشکض تحقیقبت ػشعبى ثبیذ ثب ثبالتشیي اػتبًذاسدّب شگل گیشی شَد".
 -2د سخصَص ٍة ػبیت هشکض تحقیقبت ػشعبى ،هقشس گشدیذ پغ اص تبییذ اػضب ثش سٍی ػبیت داًشگبُ قبثل هشبّذُ
شَد.
 -3تصَیت عشح جٌبة آقبی دکتش حبجی هحوذی ٍ آقبی فْیوی ثب ػٌَاى" ثشسػی خصَصیبت دهَگشافیک ٍ کلیٌیکی ٍ
پبتَلَطیکی ثیوبساى هجتال ثِ ػشعبى هشی هشاجؼِ کٌٌذُ ثِ هشکض آهَصشی دسهبًی پٌج آرس گشگبى اص ػبل  1397الی
 ٍ "1394اسػبل ثِ هؼبًٍت تحقیقبت ٍ فٌبٍسی ثؼذ اص اًجبم اصالحبت تَػظ هجشیبى هحتشم.
 -4تصَیت عشح جٌبة آقبی دکتش آسیي ًیب ٍ آقبی کویل هجشیبى ثب ػٌَاى" ثشسػی غلظت ایٌتشلَکیي  33دس هبیغ پلَس
ثب ػلل پلَسال افیَطى اگضٍداتیَ ٍ تشاًؼَداتیَ دس ثیوبساى هشاجؼِ کٌٌذُ ثِ هشکض آهَصشی دسهبًی صیبد شیشاصی گشگبى دس
ػبل  ٍ"1395-1394اسػبل ثِ هؼبًٍت تحقیقبت ٍ فٌبٍسی ثؼذ اص اًجبم اصالحبت تَػظ هجشیبى هحتشم.
 -5تصَیت عشح جٌبة آقبی دکتش آسیي ًیب ٍ آقبی هحوذ اکجشًظاد ثب ػٌَاى" ثشسػی غلظت ( VEGFفبکتَس سشذ
اًذٍتلیبل ػشٍقی ) دس هبیغ پلَس ثب ػلل پلَسال افیَطى اگضٍداتیَ ٍ تشاًؼَداتیَ دس ثیوبساى هشاجؼِ کٌٌذُ ثِ هشکض آهَصشی
دسهبًی صیبد شیشاصی گشگبى دس ػبل  ٍ "1395-1394اسػبل ثِ هؼبًٍت تحقیقبت ٍ فٌبٍسی ثؼذ اص اًجبم اصالحبت تَػظ
هجشیبى هحتشم.
 -6تصَیت عشح ػشکبس خبًن فَصیِ ثخشب ٍ ػشکبس خبًن صّشا یَػفی ثب ػٌَاى" ثشسػی آگبّیً ،گشؽ ٍ ػولکشد صًبى
ػٌیي ثبسٍسی هشاجؼِ کٌٌذُ ثِ هشاکض ثْذاشت شْشػتبى گٌجذ کبٍٍع ،دسثبسُ ی هؼبیٌبت دٍسُ ای پؼتبى دس ػبل
 ٍ"1396اسػبل ثِ هؼبًٍت تحقیقبت ٍ فٌبٍسی ثؼذ اص اًجبم اصالحبت تَػظ هجشیبى هحتشم.
)Hyrcania Cancer Research Center (HCRC

آدرس :گرگان -بلوار صیاد شیرازی -مرکز آموزشی درمانی صیاد شیرازی -ساختمان سلیم -مرکز
Email: HCRC.goums@gmail.com
تحقیقات سرطان هیرکان تلفن33325223-3 :

تارید1331./10/22 4
شمارٌ /211 4م س ٌ /پ گ
پیًست:دارد

 -7تصَیت عشح جٌبة آقبی تقی ثبدلِ ثب ػٌَاى" ساثغِ ثبٍسّبی دیٌی ثب کیفیت صًذگی ٍ تبة آٍسی هبدساى کَدکبى
ػشعبًی شْشگشگبى"ٍ اسػبل ثِ هؼبًٍت تحقیقبت ٍ فٌبٍسی ثؼذ اص اًجبم اصالحبت تَػظ هجشی هحتشم ٍ ثبصثیٌی تَػظ
داٍساى هحتشم.
 -8جٌبة آقبی دکتش هجشا ثحث پیشاهَى عشح ثب ػٌَاى"ثشسػی ػغح ػشهی ٍ ثبفتی ثشخی تَهَسهبسکشّبی پشٍتئیٌی ٍ
ثشسػی هَلکَلی آًْب دس ثیوبساى هجتال ثِ ػشعبى کَلَسکتبل ٍ استجبط آى ثب شذت ضبیؼِ ٍ ثشٍص هتبػتبص "سا اسائِ ٍ اػضبی
هحتشم پیشٌْبدات الصم جْت ثْجَد کیفیت عشح سا ثیبى ًوَدًذ.
 -9جٌبة آقبی دکتش هحوذ شفیؼی پیشٌْبد ػخٌشاًی ثب هَضَع" کبسثشد ػیؼتن ثیَلَطی دس عشاحی ثیَهبسکش ٍ
 Personalized Medicinثب ػخٌشاًی جٌبة آقبی دکتش ػلی هؼؼَدی ًظاد داًشیبس ػبثق داًشگبُ کیَتَ طاپي ٍ
داًشیبس داًشگبُ تْشاى دس اٍاػظ ثْوي هبُ سا هغشح فشهَدًذ کِ تَػظ اػضبی هحتشم ثِ تصَیت سػیذ.
-17هقشس گشدیذ فبیل فشم  CVثِ حضَس اػضبی هحتشم اص عشیق ایویل اسػبل ٍ پغ اص تکویل فشم هزکَس ثِ هشکض
تحقیقبت ػشعبى تحَیل ًوبیٌذ.
 -11دس خصَص عشح ّبی هصَة اػضب ،هقشس گشدیذ ثب تَافق هشکض اٍل ٍ لحبػ کشدى دس صَست جلؼِ آى هشکض ایي
عشح ّب ثصَست هشتشک ثب هشکض ػشعبى دس ًظش گشفتِ شَد تب ّش دٍ هشکض ثتَاًٌذ اص اهتیبص آى ثْشُ ثجشًذ.
جلؼِ دس ػبػت  8:37ثِ پبیبى سػیذ.

ثب تشکش
دکتش ّوب داٍدی
هؼبٍى پظٍّشی هشکض تحقیقبت ػشعبى ّیشکبى
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