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صورت جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات گوارش و کبد گلستان مورخ سه شنبه 95/11/17
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات گوارش و کبد گلستان ساعت  12.30ظهر در محل مرکز تحقیقات برگزار شد.

 -1طرح تحقیقاتی سرکار خانم دکتر آرزو میر فاضلی و خانم سارا قورچی بیگی مجریان محترم طرح تحقیقاتی
" بررسی میزان بروز و ارتباط انکیلوگلوسیا با ازدواج فامیلی والدین در نوزادان متولد شده در مرکز آموزشی
درمانی صیاد شیرازی گرگان طی یکسال " مطرح و با اصالحات ذیل تصویب شد.
 در بیان مساله در مورد الگوی توارث این ناهنجاری مادرزادی توضیحات بیشتر و کاملتر ارائه گردد. معیارهای خروج اصالح شوند. متغیر اصلی یعنی "ابتال به آنکیلوگوسیا" به جدول متغیرها اضافه شود. عنوان متغیر شماره  11اصالح شده و بصورت "نوع تغذیه شیرخوار" ذکر گردد. -نقش ،تعریف و مقیاس متغیرها بازنگری و اصالح شود.

 -2طرح تحقیقاتی پایان نامه ای جناب آقای دکتر علیرضا نوروزی و خانم دل آرام دادخواه تیرانی مجریان محترم
طرح تحقیقاتی " بررسی میزان آگاهی ،نگرش و عملکرد بستگان درجه یک بیماران مبتال به سرطان کولورکتال
در خصوص عوامل خطر ،عالئم و غربالگری آن " مطرح و با اصالحات ذیل تصویب شد.
 -در جدول هزینه های پرسنلی برای هزینه های مربوط به تکمیل پرسشنامه و جمع آوری اطالعات متناسب با حجم کار اصالح شود.

 -3طرح تحقیقاتی جناب آقای دکتر غالمرضا روشندل و آقای دکتر شهریار سمنانی با عنوان "بررسی میزان بروز و
مرحله ( )Stageسرطانها در استان گلستان در سال  "1395مطرح شده و مورد تصویب قرار گرفت.
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 -4طرح تحقیقاتی پایان نامه ای سرکار خانم دکتر بهناز خدابخشی و خانم بنفشه امید دزیانی با عنوان " بررسی سطح
سرمی هپسیدین و پروفایل آهن در بیماران مبتال به هپاتیت  Bمزمن استان گلستان ،سال  "1395-96بررسی و با
اصالحات ذیل تصویب شد.
 در قسمت روش اجرا ،نوع مطالعه نوشته شود. محل انجام مطالعه به "بیمارستان شهید صیاد شیرازی" اصالح شود. اهداف اصالح شده و برای گروه کنترل نیز اهداف مناسب نوشته شود. قسمت سواالت و فرضیات متناسب با تغییرات اهداف ،اصالح شود. انتخاب کنترل باید به روش  hospital baseانجام شود .یعنی کنترل ها از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید صیادشیراز انتخاب شوند.
 آزمایشات عملکرد کبد در گروه کنترل نیز انجام شود. در قسمت روش اجرا ،روش جمع آوری اطالعات و انجام آزمایشات با جزئیات بیشتر و دقیق تر ذکر شود. متغیرهای سن و جنس به جدول متغیرها اضافه شود. حالتهای (فازهای) مختلف هپاتیت  Bمزمن نیز بعنوان یک متغیر درنظر گرفته شده و ثبت شود .همچنین قسمت اهداف و جدولمتغیرها متناسب با این تغییر ،اصالح شوند.
 -پروتئینهای فاز حاد التهابی نیز اندازه گیری و ثبت شود.
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 -5طرح پایان نامه ای جناب آقای دکتر علیرضا نوروزی و خانم سپیده نجارپور با عنوان" بررسی پیامد بیماران
تحت کالنژیوپانکراتوگرافی رتروگرید اندوسکوپیک ( )ERCPدر مرکز آموزشی درمانی  5آذر گرگان طی
سالهای  " 1392-95مطرح و با اصالحات ذیل تصویب شد.
 در قسمت اهداف و سواالت ،مورد " تعیین پیامد بیماران تحت کالنژیوپانکراتوگرافی رتروگرید اندوسکوپیک ()ERCPبرحسب عوارض بعد از  " ERCPحذف شود.
 در قسمت روش اجرا ،نوع مطالعه و جامعه مورد مطالعه ذکر شود. در مورد متغیر "عوارض بعد از  "ERCPعنوان متغیر به "پیامدهای  " ERCPاصالح شود و "حالت بهبودی یا پیامد موفق"هم درنظر گرفته شود.
 متغیر "آزمایشات بعد از  "ERCPاصالح شده و بصورت مجزا آورده شود. مدت پیگیری بطور مشخص ذکر گردد اندازی گیری پالکت نیز به متغیرها اضافه گردد در قسمت جمع آوری اطالعات ،در مورد نحوه اندازه گیری متغیرها ،توضیحات کاملتر با جزئیات بیشتر ارائه گردد. در قسمت سواالت/فرضیات ،مورد آخر بصورت سوالی نوشته شود. در قسمت هزینه پرسنلی ،ساعت فعالیت استان راهنما اصالح و تعدیل شود. -در قسمت هزینه پرسنلی ،متناسب با حجم کار ،برای جمع آوری اطالعات و تکمیل پرسشنامه هزینه در نظر گرفته شود.

 -6گزارش نهایی طرح تحقیقاتی جناب آقای دکتر غالمرضا روشندل و آقای دکتر شهریار سمنانی با عنوان "بررسی
میزان بروز و مرحله ( )Stageسرطانها در استان گلستان در سال  "1392بررسی و تصویب شد.
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 -7درخواست جناب آقای دکتر عبدالوهاب مرادی مبنی ارائه مقاله چاپ شده با عنوان " Cytotoxicity effect of
 "Cappris spinosa L. on the HepG2 human hepatocellular cell lineبعنوان جایگزین گزارش نهایی
برای طرح تحقیقاتی "بررسی اثر گیاه دارویی کبر ( )Cappris spinosaو آسپیرین بر تکثیر سلولی و آپوپتوز در سلولهای
سرطانی کبد +HBV ،و  " -HBVبررسی و تصویب شد.

جلسه با ذکر صلوات در ساعت  14/30خاتمه یافت.
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