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خانم دکتر بشارت ضمن خوشامدگویی به اعضا  ابتدادر  شد. آغازبا نام و یاد خدا  11 جلسه راس ساعت

سپس را قرائت نمودند. آخرین مصوبه معاونت پژوهشی در خصوص اعتبارات طرحهای تحقیقاتی 

 طرحهای زیر مطرح و مورد بررسی قرار گرفتند: 

فراوانی مشخصات جمعیت شناختی و " خانم دکتر جویباری و خانم سمیرا فوجی با عنوان طرح -الف

قرائت شد و  "1399تا  1395بالینی بیماران مراجعه کننده به انجمن حمایتی نوروفیبروماتوز ایران از سال 

 :قرار گرفتتصویب  موردزیر  اصالحات با

 اصالح شود. مطالعه در هدف اصلی سال -1

 در حجم نمونه حدود جمعیت مورد مطالعه نوشته شود. -2

 .طرح قابلیت پتنت شدن ندارد -3

 .هزینه طرح اصالح شود که هزینه دارد یا نه -4

 در قسمت پرسشنامه نوع بیماری به بیماری زمینه ای اصالح شود. -5

 .ذکر شود اطالعات بیمار محفوظ می ماند در قسمت مالحظات اخالقی -6

بررسی نیازهای مراقبتی " تحت عنوانخانم دکتر لیال جویباری  وتحقیقاتی خانم آمنه مسعودی  طرح -ب

قرائت و با  "1398حمایتی بیماران مبتال به سرطان مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر گرگان در سال 

 .قرار گرفتتصویب مورد اصالح جدول هزینه ها 



 تحت عنوانوثوق  به راهنمایی خانم دکترگنابادی  رزیدنتی خانم دکترتحقیقاتی پایان نامه ای  طرح -ج

با سن بارداری  PPROM مادران باردار با تشخیص نتایج بارداری بررسی اثر بخشی پروژسترون بر"

هم چنین مقرر شد با  .دیدقرائت شد و موارد زیر مطرح گر "هفته و پیامدهای مادری و نوزادی 26-34

یب طرح شود و تصو فرستادهداور سوم اپیدمیولوژیست  ، برای یکتوجه با کارآزمایی بالینی بودن طرح

 ایشان باشد: تاییدمنوط به 

 در گروه ها مشخص شود.نحوه دریافت سولفات باید  -1

 مطالعه ای که حجم نمونه از آن استخراج شده در بررسی متون آورده شود. -2

 

 دکتر مهدی زاهدی به راهنماییامیرحسین مالزاده  عمومی دانشجوح تحقیقاتی پایان نامه پزشکی طر-د

از ترومبوساکشن حین مداخله کرونری پوستی اولیه در  بررسی نتایج کوتاه مدت استفاده" تحت عنوان

ن و امیرالمومنین بیماران مبتال به سکته حاد قلبی مراجعه کننده به مراکز درمانی شهید صیاد شیرازی گرگا

مقرر شد قسمتهای تکمیل نشده کامل شود و سپس  .قرار گرفتتصویب مورد قرائت و  "کردکوی

 ارسال گردد.

 

 خاتمه یافت. 12ساعت  درجلسه  -

 

 



 


