
 بسمه تعالی

 اولین صورتجلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان صیاد شیرازی

 9911سال 

بدلیل شرایط ناشی از ویروس کرونا و فاصله گذاری هوشمند به  9911در سال واحد  اولین جلسه شورای پژوهشی

یل در اختیار اعضای محترم شورا قرار صورت مجازی برگزار شد. طرحهای مورد بررسی پس از داوری از طریق ایم

 گرفت تا طی یک هفته نظرات خود را اعالم نمایند.

 ه است:شورا به شرح ذیل بود ات اعضای محترمنظر

بررسی نتایج کولپوسکوپی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان صیاد شیرازی با پاپ اسمیر غیر "طرح  -9

خانم دکتر جهانشاهی و دانشجو خانم محدثه عسگری پس  به استاد راهنمایی سرکار "19طبیعی در سال 

 تصویب است:مورد از رفع اشکاالت زیر 

 در چکیده پروپوزال و بیان مساله دلیل قانع کننده ای برای انجام طرح ذکر نشده است. -الف

 نوع مطالعه گذشته نگر قید شود. -ب

 مالحظات اخالقی و محدودیتهای طرح نوشته شود. -ج

 ت نگارشی متن اصالح شود.اشکاال -د

 زمان بندی طرح نوشته شود. -ه

 فرم اخالق ضمیمه شود. -و

 

 91و  93بررسی مقایسه ای عوارض مادری و جنینی سزارین ، در خانم های باردار با سن حاملگی "طرح  -2

یاد در بیمارستان شهید ص 9913با سابقه ی یکبار سزارین قبلی در سال  هفته اورژانسی و غیراورژانسی،

به استاد راهنمایی سرکار خانم دکتر جهانشاهی و دانشجو خانم محدثه عسگری پس از  "شیرازی گرگان

 تصویب است:مورد رفع اشکاالت زیر 

 عنوان گویا نیست و عنوان انگلیسی نیاز به اصالح دارد. -الف



نین مطالعات حذف و از منابع جدیدتری استفاده شود، هم چ 2002و  2009بررسی متون مطالعات  -ب

 اکثرا اهداف متفاوتی داشتند. از مطالعات با اهداف مشابه استفاده شود.

گروه مورد بررسی  4روش اجرا کامل تر توضیح داده شود، گروه های مورد مطالعه واضح تر باشند و به -ج

 اشاره شود.

 ابزار مورد استفاده چک لیست مشخص شود. -د

 ح نوشته شود.مالحظات اخالقی و محدودیتهای طر -ه

 اشکاالت نگارشی متن اصالح شود. -و

 زمان بندی طرح نوشته شود. -ز

 فرم اخالق ضمیمه شود. -ح

 هم چنین گزارش نهایی طرحهای زیر مطرح و تصویب شد:

 ESRD ) ررسی کفایت دیالیز و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتال به مرحله انتهایی بیماری کلیویب -9

استاد راهنما: دکتر  9919آذر گرگان در سال  5ودیالیز در مرکز آموزشی درمانی تحت درمان با هم (

 سعید امیرخانلو، دانشجو مژگان جنتی

 افراد در سونوگرافی تصویربرداری روش توسط کلیه اندازه با (BMI)بدنی توده شاخص ارتباط بررسی -2

راهنما: دکتر سعید امیرخانلو،  استاد 12-15 سال در شیرازی صیاد بیمارستان به کننده مراجعه سالم

 دانشجواحسان مظفری

 تحت انتهای مرحله کلیوی بیماری  در عروقی دستیابی مختلف های روش بقاء و شیوع میزان تعیین -9

استاد راهنما: دکتر سعید امیرخانلو،  به مبتال بیماران9912 تا 9914 سال از گرگان در مزمن همودیالیز

 دانشجو حمیر رضا طبرسا

التیام شکستگی های تیبیا درمان شده به روش دینامیک اینترامدوالری نیلینگ در بیمارستان  بررسی -4

استاد راهنما: دکتر افشین صاحب جمعی، دانشجو ستاره اوزونی  19-9914آذر بین سال های  5

 دوجی



بررسی ریسک فاکتورها ، عوارض مادری و نوزادی در بیماران تحت سزارین هیسترکتومی در  -5

دکتر راهنما:  9912-9919بیمارستان های سطح سه دانشگاه علوم پزشکی گلستان طی سالهای 

 بهناز بهزادی، دانشجو  فرحناز احمدی

 حلقه های بند ناف مادر و نمونه خون بند ناف با اندکس TNF-α مقایسه ارتباط سطح سرمی -2

(Umbilical Coiling Index) راهنما:  و نتایج نوزادی در دو گروه بارداری نرمال و دیابت بارداری

 عاطفه نوتج، دانشجو  دکتر حمیده اکبری

 مادر و نمونه خون بند ناف با اندکس حلقه های بند ناف hs-CRP مقایسه ارتباط سطح سرمی -9

(Umbilical Coiling Index) راهنما:  ایج نوزادی در دو گروه بارداری نرمال و دیابت بارداریو نت

 فاطمه منعمی، دانشجو  دکتر حمیده اکبری

 دکتر حمیده اکبری، راهنما: متابولیک سندرم به مبتال بیماران در تیروئیدی های ندول فراوانی بررسی -3

 آتوسا کاظمی، دانشجو 

با وضعیت کنترل قند خون در بیماران مراجعه کننده به بررسی رابطه سطح سرمی منیزیوم و عملکرد کلیوی  -1

 فرزاد شریف نژاد، دانشجو  دکتر حمیده اکبریراهنما: ، 79کلینیک غدد صیاد شیرازی در سال 

واژینال و کپسول خوراکی گل  (TNG) مقایسه تاثیر سه داروی میزوپروستول، تری نیتروگلیسیرین -90

گی ترم در مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی پامچال مغربی بر آمادگی سرویکس در حامل

 ساناز علیزاده، دانشجو  دکتر افسانه تابنده. راهنما: 9913گرگان،

، بدنی ی توده شاخص و کیستیک پلی تخمدان سندرم مختلف های فنوتیپ بین ارتباط بررسی -99

 ایمان شاکری، دانشجو  دکتر افسانه تابندهراهنما: 

، حاملگی پیامدهای بر مس کمبود به مبتال باردار زنان در مس مکمل از استفاده تاثیر بررسی -92

 مریم یزدانی، دانشجو  دکتر افسانه تابندهراهنما: 

 با کشیده طول حاملگی در فولی کاتتر  با واژینال میزوپروستول بوسیله زایمان القاء نتایج مقایسه -99

دکتر افسانه ، راهنما: 12 سال طی گرگان شیرازی صیاد درمانی آموزشی مرکز در نامناسب سرویکس

 غزال گلی، دانشجو  تابنده



 خانمهای در حاملگی شدید استفراغ و تهوع با منیزیوم و روی سرمی سطح بین ارتباط بررسی -94

دکتر ، راهنما: 9915-12 سالهای در گرگان شیرازی صیاد شهید بیمارستان به کننده مراجعه باردار

 پوچینخدیجه اس، دانشجو  افسانه تابنده

،  دکتر مرضیه عاشوری، راهنما: نوزادی و مادری پیامدهای بر زایمان القای در توسین اوکسی تاثیر -95

 الناز زهدیدانشجو 

راهنما:  حاملگی، پیامدهای بر مس کمبود به مبتال باردار زنان در مس مکمل از استفاده تاثیر بررسی -92

 مریم یزدانی، دانشجو  دکتر مرضیه عاشوری

 مراجعه همودیالیزی بیماران در خارش شدت و میزان بر زین هیدروکسی و  9-امگا راث ی مقایسه -99

 محبوبه سنگبری، دانشجو  دکتر محمد موجرلو، راهنما: کننده

 شهید درمانی اموزشی مرکز به کننده مراجعه باردار زنان در نفس تنگی شدت با مرتبط عوامل -93

 شیما رحیمیان، دانشجو  م زاهدیدکتر مری، راهنما: 9914 سال گرگان شیرازی صیاد

 

 

 

 


