
           تاریخ: ................. ...

 شماره:......................

 

 صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات استخوان، مفاصل و بافت همبند؛ 

، سه شنبهروز جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات استخوان، مفاصل و بافت همبند؛  دهمین

اتاق پایگاه عرضه ای شورای پژوهشی مرکز، در ، با حضور اعضصبح11ساعت  02/04/1394مورخ 

 برگزار گردید و موارد ذیل مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. اطالعات علمی بیمارستان صیاد

سرکار خانم دکتر سیما صدیقی و سرکار خانم دکتر فاطمه طرح تحقیقاتی گزارش نهایی  .1

سرکار خانم دکتر فاطمه ی دستیاری تخصصی بیماری های داخل نامه مقطعپايان ؛ رضا پور

بررسی عوارض چشمی در بیماران مبتال به روماتوئید آرتریت   "با عنوان ،رضا پور 

تصویب قرار مورد  مطرح و "درمانیو پروتکل های و ارتباط آن با طول مدت بیماری 

 .گرفت

 طرح های مشترک با واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان صیاد شیرازی

 نامهپايان شفیق؛ مریممحمدزاده و سرکار خانم فاطمه طرح تحقیقاتی سرکار خانم دکتر  .2

بررسی اثر آنتی اکسیدان ها  مقطع پزشکی عمومی سرکار خانم  شفیق، با عنوان "

بر استئوپروز در زنان یائسه مراجعه کننده به مراکز سنجش تراکم استخوان 

بحث و بررسی،  مطرح و پس ازلاير  8.350.000با هزینه  " 3131شهر گرگان در سال 

 با انجام اصالحات زیر مورد تصویب قرار گرفت

بررسی رابطه بسامد خوراکی بر میزان دانسیته استخوانی "عنوان طرح به تغییر ( لفا

مراکز سنجش تراکم استخوان شهر گرگان در سال  مراجعه کننده بهدر زنان یائسه 

3131 " 

جور سازی ) .سال نباشد 3کنترل بیشتر از  گروهاختالف سنی  ،بیمار  caseبه ازای هر ب(

 (سال باشد 3سنی بین بیمار و کنترل حداقل 
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نامه مقطع پايان ؛شریعت نژادو سرکار خانم  مهرداد آقاییدکتر  آقایطرح تحقیقاتی  .3

بررسی استئوپنی در زنان  "عنوان با  ،شریعت نژادپزشکی عمومی سرکار خانم  

هایپوتیروئید تحت بالینی اتوایمیون با و بدون درمان با لووتیروکسین مراجعه 

با هزینه  "3131 -31کننده به درمانگاه غدد بیمارستان صیاد شیرازی در سال

دکتر شرابه هزار با تغییر استاد راهنما از  ،مطرح و پس از بحث و بررسی لاير44.000.000

 .انجام اصالحات زیر مورد تصویب قرار گرفت و به اقای دکتر آقایی خوانی

بررسی تاثیر لووتیروکسین بر دانسیته استخوانی در زنان "تغییر عنوان طرح به  (لفا

 "یائسه مبتال به هایپوتیروئیدی تحت بالینی

 .ب( در قسمت روش اجرا نیازی به جور سازی نیست و انتخاب به صورت تصادفی کافی میباشد

قبل و بعد درمان انجام گردد. در غیر  BMDامکان گروه کنترل خود افراد بیمار باشند و در صورت پ( 

 اینصورت جزو محدودیت های طرح مطرح گردد.

 

 مهشید و سرکار خانم محمد حسن نعیمی طرح تحقیقاتی جناب آقای دکتر .4

بررسی  "عنوان ، با مازندرانینامه مقطع پزشکی عمومی سرکار خانم  ؛پايانمازندرانی

سرمی ویتامین دی،  سطحوالپروات و کاربامازپین بر روی  اثرات داروهای

کلسیم، فسفر و آلکالن فسفاتاز در بیماران مبتال به صرع شهرستان گرگان 

با هزینه  "31مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان صیادشیرازی درسال 

اصالحات زیر مورد تصویب قرار بحث و بررسی، با انجام مطرح و پس از  لاير 29.370.000

 .گرفت

 .گروه کنترل نیاز میباشد( لفا

بررسی سطح سرمی ویتامین دی، کلسیم، فسفر و آلکالن "تغییر عنوان طرح به  ب(

فسفاتاز در بیماران مبتال به صرع مصرف کننده داروهای والپروات و کاربامازپین مراجعه 

 " 31درسال کننده به درمانگاه بیمارستان صیادشیرازی 
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 خرین سه شنبه هر ماه جلسه شورای پژوهشیآجلسه مقرر گردید  انتهایدر  .5

 .برگزار گردد مرکز 

 

 

اعضاء شورای پژوهشی مرکز پیشنهاداتی را در خصوص تصمیم گیری در  همچنین 

 دادند:  ارائه مورد ذیل به معاونت تحقیقات و فناوری

مجری طرح حضور داشته و طرح خود را در جلسه  ،زمان تصویب طرح های تحقیقاتیدر  -1

گزارشی از پیشرفت مجری موظف باشد . در ضمن هر دو ماه نمایدشورای پژوهشی ارائه 

  .ارائه دهد را در جلسه شورای پژوهشی به صورت شفاهی کار طرح خود

قبل از تصویب در دانشکده مصوبه مرکز  ی در قالب پایان نامه دانشجوییتمامی طرح ها -2

 تحقیقاتی را داشته باشد.

فراغت از تحصیل دانشجو ارائه گزارش نهایی طرح تحقیقاتی )پایان نامه( به مرکز  -3

 .تحقیقاتی مورد نظر باشد

 یرغم کیفیت محتواینامه هایی مواجه شدایم که علی وزال پایان پروپاخیرا با از آنجاییکه  -4

پایین تنها بدلیل پایین بودن سقف بودجه توسط گروه ها به تصویب می رسد، الزم است 

 .در این زمینه بازنگری توسط معاونت محترم پژوهشی و دانشکده پزشکی صورت گیرد
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