تاریخ:

1396 /07 /30

شماره

2445

 / 66/پ گ

پیوست:

جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات گوارش و کبد گلستان در روز سه شنبه مورخ 1396 /07 /30در ساعت  12:00در محل
مرکز برگزار شد .در این جلسه موارد ذیل مطرح شد:

 درخواست خانم دکتر سیما بشارت و آقای دکتر غالمرضا روشندل مجریان محترم طرح تحقیقاتی مصوبمرکز با عنوان " برنامه ثبت بیماران مبتال به بیماری های التهابی روده در استان گلستان طی سال های
 "95-1391مبنی بر اضافه شده خونگیری و ذخیره سازی نمونه های خون بیماران مبتال به  IBDدر پروژه مذکور
بررسی شده و مورد تصویب قرار گرفت.
 -2طرح تحقیقاتی آقای دکتر محمد شفیعی و خانم زهرا روحی نژاد با عنوان " بررسی تغییر بیان RNAهای بلند
غیررمزگذار  CCAT1،PVT1و انکوژن مجاور آن ها در نمونه های بافتی بیماران مبتال به سرطان مری "
مطرح شده و با توجه به نامه معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی بابل مبنی بر تصویب طرح در آن دانشگاه،
بعنوان یک طرح پایان نامه ای مشترک با دانشگاه علوم پزشکی بابل مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد حداکثر  30درصد از
بودجه طرح به مبلغ  26025000ریال از طرف دانشگاه علوم پزشکی گلستان تامین شود.

 -3-3در خواست خانم فریبا اسمعیل مشرفی مجری محترم طرح " بررسی عوامل اپیدمیولوژیک در ایجاد بیماری
انسدادی مزمن ریه ( )COPDدر بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید صیاد شیرازی گرگان " مبنی بر لغو
طرح مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شد.
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 -4در مورد تعیین اولویت های تحقیقاتی مرکز ،عناوین پژوهشی توسط اعضای محترم شورای پژوهشی پیشنهاد شده و مقرر شد
تا پس از فرایند امتیاز دهی ،عناوین پیشنهادی اولویت بندی شده و در نهایت لیست اولویتهای پژوهشی مرکز به معاونت محترم
تحقیقات و فن آوری ارسال شود.

جلسه با ذکر صلوات در ساعت  14پایان یافت.
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