
 بسمه تعالی

 صورتجلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان صیاد شیرازی پنجمین

 1399سال 

مورد بررسی پس از  طرحدو به صورت مجازی برگزار شد.  1399در سال واحد  جلسه شورای پژوهشی پنجمین

 ته نظرات خود را اعالم نمایند.داوری از طریق ایمیل در اختیار اعضای محترم شورا قرار گرفت تا طی یک هف

 ه است:شورا به شرح ذیل بود ات اعضای محترمنظر

 (mRs)  مقایسه پیامد بالینی بیماران دچار خونریزی زیر عنکبوتیه به دنبال پارگی آنوریسم بر اساس "طرح  -الف

Modified Rankin scale یماران مراجعه در مداخله به وسیله ی جراحی نسبت به مداخله داخل عروقی در ب

استاد راهنما آقای دکتر حامد  " 1399تا  1395آذر طی سال های  5کننده به بیمارستان های صیاد شیرازی و 

 :مورد تصویب قرار گرفتپس از رفع اشکاالت زیر   آقای علی بطیار نادری و دانشجو 

رفته مثل زمان فوت و  محدودیتهای مطالعه : احتمال فوت بیماران، محدودیت بررسی داده های از دست -1

سال و احتمال بروز  4، نبود اطالعات، نقص پرونده، عدم وجود راههای ارتباطی با بیماران  SAHفاصله ان با 

 خطای انسانی قبل و تاثیر بر نتایج مطالعه ذکر شود.

 هزینه ها با توجه با پایان نامه ای بودن بازنگری شود. -2

 واضح گردد. MRSدت و بلند مدت در ارزیابی معیار منظور از پیامدهای کوتاه مدت، میان م -3

 بصورت منفی بیان نگردد. 5پیشنهاد می شود فرضیه شماره  -4

 ( توضیح داده شود.WFNS, MRS, HUNT & HSS در مورد ابزار مورد استفاده ) -5

در سال  یارزیابی پیامد بالینی بیماران دچار خونریزی غیرتروماتیک مغزی در بیمارستان صیادشیراز "طرح  -ب

پس از رفع اشکاالت زیر مورد   خانم سعیده قرباندوست استاد راهنما آقای دکتر حامد نادری و دانشجو  "  1399

 تصویب قرار گرفت:

 نفر بعنوان حجم نمونه چیست؟ 120دلیل انتخاب  -1

 محدودیتهای مطالعه ذکر شود. -2

جهت تصمیم گیری های مدیریتی برای ارزیابی هزینه های بیمار   cost analysisپیشنهاد می شود  -3

و بررسی عوارض بستری طوالنی مدت مثل   icuبررس شود. هم چنین مدت بستری بیماران در 

 انتوباسیون، تراکئوستومی و پنومونی در قسمت متغیرها اضافه شود.



 بهتر است در عنوان مشخص شود سرانجام بیماران براساس چه سیستمی اسکوربندی می شود. -4

 رشی اصالح شود.ایرادات نگا -5

 زیر بررسی و تصویب شدند:گزارش نهایی طرحهای هم چنین 

دو رژیم درمان با   مقایسه "خانم دکتر مقدسه جهانشاهی با عنوان دوره دستیاری پایان نامه  -1

بر نتایج تست خوراکی تحمل گلوکز پس از زایمان در زنان باردار مبتال به دیابت  متفورمین و انسولین

 با راهنمایی سرکار خانم دکتر شهره وثوق 1396-1397یمارستان صیاد شیرازی گرگان بارداری در ب

بررسی شیوع اختالالت الکترولیتی "با عنوان خانم سیده زکیه سیدی دوره پزشکی عمومی پایان نامه  -2

 " در آریتمی های شایع پس از انفارکتوس حاد استاد راهنما سرکار خانم دکتر مریم زاهدی

، مقایسه تاثیر شیاف دیکلوفناک "اد با عنوان دوره دستیاری خانم دکتر الهه عباس نژایان نامه پ -3

مخدرها و استامینوفن استفاده شده پس از زایمان سزارین بر فشار خون در مادران باردار مبتال به پره 

 ده راهبا راهنمایی خانم دکتر ملیحه آزا "اکالمپسی شدید در مرکز آموزشی شهید صیاد شیرازی گرگان

بررسی ارتباط ویژگیهای "پایان نامه دوره دستیاری آقای دکتر نعمت تقوی کوتنایی با عنوان   -4

در  Bethesdaبا ویژگیهای پاتولوژیک در سیستم  TIRADSسونوگرافیک ضایعات تیروئید در سیستم 

 "1397 در سال پیش بینی ریسک بدخیمی در بیماران مراجعه کننده به مراکز تصویر برداری گرگان

 با راهنمایی سرکار خانم دکتر سمیه لیوانی


