
 وهشی  واحد توسعه تحقیقات بالینیصورتجلسه شورای پژ

 بیمارستان شهید صیاد شیرازی

 

جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی  ششمین

، به  11، ساعت 60/60/49مورخ  سه شنبهدرمانی شهید صیاد شیرازی روز 

اعضای محترم شورای پژوهشی، در محل پایگاه  ، با حضورو نیم ساعت مدت یک

 عرضه اطالعات علمی بیمارستان شهید صیاد شیرازی برگزار شد. 

شورای  یاعضا خانم دکتر عشقی نیا در مورد همفکریدر ابتدای جلسه 

طرح های تحقیقاتی از نظر  یدر مورد ارتقا خود و ارائه نظرات پژوهشی واحد

 .پرداختندکیفی و کمی 

 های تحقیقاتی زیر مورد بحث قرار گرفتند سپس طرح

 

خانم دکتر مقطع دستیاری تخصصی رشته زنان و زایمان  ای پایان نامه طرح تحقیقاتی .1

"مقایسه  اثرات القاء با عنوان ، عاشوری مرضیه دکتر منخاالناز زهدی به راهنمایی 

با " نوزادی در بدو تولد زایمان بوسیله تزریق اکسی توسین بر پیامدهای

بعد از انجام اصالحات زیر و بحث و بررسی،  مطرح و پس ازلاير 10016666هزینه 

 .گرفتاعمال نظرات داوران مورد تصویب قرار 
مقایسه  اثرات القاء زایمان بوسیله تزریق اکسی توسین با به " تحقیقعنوان  الف(

عنوان بر این اساس "  تغییر یابد زایمان فیزیولوژیک بر پیامد های نوزادی در بدو تولد

 د.درگانگلیسی و هدف اصلی طرح نیز اصالح 

 

طرح های تحقیقاتی مشترک با مرکز تحقیقات استخوان مفاصل و بافت 

 همبند

 

نامه طرح تحقیقاتی سرکار خانم دکتر فاطمه محمدزاده و سرکار خانم شفیق؛ پايان .2

بررسی رابطه بسامد مقطع پزشکی عمومی سرکار خانم  شفیق، با عنوان "

 مراجعه کننده بهخوراکی بر میزان دانسیته استخوانی در زنان یائسه 

با هزینه  "3131مراکز سنجش تراکم استخوان شهر گرگان در سال 

 مورد تصویب قرار گرفت ،بحث و بررسی مطرح و پس ازلاير  8.350.000

 

 

 



نامه شریعت نژاد؛ پايان و سرکار خانم مهرداد آقایی دکتر جناب آقایطرح تحقیقاتی  .3

بررسی تاثیر  مقطع پزشکی عمومی سرکار خانم  شریعت نژاد، با عنوان "

لووتیروکسین بر دانسیته استخوانی در زنان یائسه مبتال به هایپوتیروئیدی 

با تغییر  ،مطرح و پس از بحث و بررسی لاير44.000.000با هزینه  " تحت بالینی

 .مورد تصویب قرار گرفتبه اقای دکتر آقایی  هزار خوانیدکتر شرابه استاد راهنما از 

 

نامه مقطع طرح تحقیقاتی جناب آقای دکتر نعیمی  و سرکار خانم مازندرانی؛پايان .0

بررسی سطح سرمی پزشکی عمومی سرکار خانم  مازندرانی، با عنوان "

ویتامین دی، کلسیم، فسفر و آلکالن فسفاتاز در بیماران مبتال به صرع 

کننده داروهای والپروات و کاربامازپین مراجعه کننده به درمانگاه  مصرف

مطرح و پس از  لاير 29.370.000با هزینه  " 31بیمارستان صیادشیرازی درسال 

 .بحث و بررسی، مورد تصویب قرار گرفت

 

 تحقیقاتیجهت ارتقاء طرح های  واحد، شورای پژوهشی یاعضاپس از آن 

 رد ذیل می باشد:که شامل موا نظرات خود را ارائه نمودند

  و جدید با شرکت در کنگره ها و کنفرانس های علمی ارائه ایده های

 توسط اساتید مطالعه مقاالت جدید

   تحقیق جهت کمک به نوشتن امر کارشناسان پژوهشی خبره در حضور

 و نگارش مقاالت  پروپوزال طرح ها

  همکاری بیشتر بین اساتید بالینی و اساتید علوم پایه جهت ارائه طرح

 کیفیت باالترمشترک با های 

  اطالع رسانی اساتید بالینی در خصوص بیماران نادر به کارشناس مرکز

 "case reportبرای جمع آوری اطالعات پرونده بیمار و تهیه مقاالت "

  گروههای آموزشی بالینی به طور هر یک ازبرگزاری جلسات منظم واحد با

آموزشی یا درمانی و پیشنهاد موضوع اختصاصی جهت بررسی مشکالت 

 برای طر حهای تحقیقاتی بر اساس نیاز گروه

 موظف کردن اساتید به ارائه حداقل یک طرح تحقیقاتی در سال 

 

  

 

 



 اعالم نیاز گروه ها و پرسنل بخش  به با توجهICU  در خصوص بهبود کیفیت

 0و  0تغذیه در بیماران بد حال پیشنهاد شد کنفرانس دو روزه ای در تاریخ 

شهریورماه با حضور اساتید برتر حوزه تغذیه بالینی از دانشگاه علوم 

پزشکی مشهد با مشارکت مرکز آموزش مداوم و این واحد با هدف ارتقاء 

یه در بیماران بدحال سطح دانش گروه هدف در خصوص اهمیت نقش تغذ

درخواست و انجام طرح های پژوهشی مرتبط با این رشته برگزار گردد. لذا 

طرح موضوع در شورای تخصصی پژوهشی دانشگاه و درخواست حمایت 

مالی از سوی معاونت تحقیقات و فناوری به ان معاونت ارسال خواهد 

 شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 


