
 بسمه تعالی

 1398جلسه شورای پژوهشی سال  مینهفت

 واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان صیاد شیرازی

 12/11/98مورخ 

خانم دکتر بشارت  شد. آغازوخوشامدگویی به اعضای محترم با نام و یاد خدا  12 جلسه راس ساعت

 : نمودندمطرح راطرحهای زیر 

 زنگانهخانم دکتر ی عمومی خانم کیمیا گوکالنی به راهنمایی تحقیقاتی پایان نامه ای پزشک طرح -الف

 موزشیآ مرکز در GBS میکروبی عفونت لحاظ از ترم پره نوزادان و مادران غربالگری" و با عنوان

 :قرار گرفتتصویب  مورداصالحات زیر  باقرائت شد و  "شیرازی صیاد شهید درمانی

 اشکاالت نگارشی طرح اصالح شود. -1

 B ( GBS)استرپتوکک گروه  عفونت بررسی فراوانی"هادی به صورت زیر می باشد: عنوان پیشن -2

 "شیرازی صیاد شهید درمانی موزشیآ مرکزدر  مادران باردار و نوزادان پره ترمدر

برای داور سوم از گروه زنان یا نوزادان فرستاده شود و بعد از اصالحات درخواستی داوران طرح  -3

 باشد.تصویب منوط به نظر ایشان 

پایان نامه رزیدنتی خانم دکتر سمیه ضیایی فر به راهنمایی سرکار خانم دکتر تحقیقاتی  طرح -ب

مقایسه  نتایج عمل استفاده از لیگاشور با روش های معمول بخیه زدن در زنان " تحت عنوان و جهانشاهی

شد با توجه  مقررشد و قرائت  "کاندید هیسترکتومی ابدومینال مراجعه کننده به بیمارستان صیاد شیرازی

سالمت( داشته باشد و پس از اصالحات فاطمه  یک مشاور آمار ) خانمطرح، به کارآزمایی بالینی بودن 

 .می باشدتصویب  تحت نظر ایشان مورد



تحت  آقای دکتر ساجدیبه راهنمایی  صابری خانم پزشکی عمومی تحقیقاتی پایان نامه ای  طرح -ج

با استفاده از تحلیل داده  MSات تغییرات میدان مغناطیسی زمین در سن شروع بیماری بررسی اثر " عنوان

  :قرار گرفتتصویب  موردموارد زیر با اصالح قرائت شد و  " MSBase registryهای کوهورت 

 هزینه پرسنلی حذف شود.با توجه به پایان نامه ای بودن،  -1

ت و جامعه هدف توضیح بیشتری داده دسترسی به اطالعا ، در مورد چگونگیدر روش اجرا -2

 شود.

 مشخص گردد چه تستهای آماری برای چه متغیری استفاده می شود. -3

 

 خاتمه یافت. 13ساعت  درجلسه  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


