
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 09/1397/ 11مورخ چهارشنبه صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ناهنجاری های مادرزادی 
 

رفتند به شرر  ییرا اعرمم مری مواردی که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گضمن عرض خیر مقدم در ابتدای جلسه  

 گردد:  

 

شررره به راهنمایی سرکار خران  دکترر   فاخره طاهری  زنان و زایماندستیاری جراحی  مقطع    ینامه ا  انیپا  یقاتیطر  تحق -

هفتره  34-37 یدر مادران باردار با سن باردار  یو نوزاد  یمادر  یها  امدیبتامتازون در پ   قیتزر  ریتاث  یبررس)با عنوان    وثوق 

و پیشنراد شد که: الف( علت انتخاب معیارهرای خررو  ( قرائت شد گرگان  یرازیش  ادیص  دیشر  یو درمان  یدر مرکز آموزش

از مطالعه یکر شود. درواقع با اعمال تمامی معیارهای خرو  از مطالعه عمم تعداد نمونه ها بشدت ریزش می کند و نمومنه 

د.  ( ب( در روش کار در خصوص پیگیری مادران و نوزادان بعد از زایمان توضیح داده شروگیری بسیار سخت خواهد شد.  

در نروزادان حر     IVHد( بررسی فراکتور  پیشنراد می گردد جنسیت و قومیت نوزادان به متغیر های مطالعه اضافه شود.  

و( هفته بارداری اشاره می کند به بررسی متون اضافه شرود.   34گردد. ه( چند مقاله مرتبط که به عوارض بتامتازون بعد از  

هفته الزامی نیست با یکر   34پروتکا بعد از  که عدم تزریق بتامتازون براساس    در بخش ممحضات اخمقی حتما یکر گردد

تصمی  بر این شد که طر  بعد از رفع اشکاالت گفته شده به تایید یک متخصص زنان و یرک متخصرص در نرایت  رفرنس.  

 ورد تصویب اعضای محترم شورای پژوهشی مرکز قرار گرفت.  نوزادان برسد و با این شرط م

 

اصرول  تیررعا  رعردمیتأث  زانیرم  یبررسر)برا عنروان    مشترک با اداره کا پزشکی قرانونی اسرتان گلسرتان  یقاتیطر  تحق -

 یسرالرا  یگلستان طر  یقانون  یپزشک  یونرایسیبه کم  یارجاع   یقصور پزشک  یپرونده ها  یکارشناس  جیدر نتا  یمستندساز

تقسی  بندی و مقایسه شود طر  تحقیقراتی قرائت شد، پیشنراد شد که نتایج براساس انواع رشته های پزشکی  (  96  -  92

 مورد تصویب اعضای محترم شورای پژوهشی مرکز قرار گرفت.

 

 مرانیاز عروارض زا  یناشر  اتیشرکا  یبررسر)  استان گلستان برا عنروان  یقانون  یمشترک با اداره کا پزشک  یقاتیطر  تحق -

ورژن نررم  -1پیشنراد شد که موارد قرائت شد ( 1391 - 1395 یسالرا یگرگان ط یقانون یبه پزشک  نیدر مراجع  یعیطب

تصرحیح   -4بررسی در سه منطقره شررر، حومره شررر ، روسرتا     -3ضریب اطمینان و تست های آماری     -SPSS  2افزار  

مرورد تصرویب عوارض زایمان طبیعی در بیان مسئله یکر گردد اصم  گردد. طر  تحقیقاتی در نرایت  -5جدول متغیر ها  

 اعضای محترم شورای پژوهشی مرکز قرار گرفت.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

به راهنمایی جنراب آقرای دکترر ژنتیک خان  شریفی نیا  ارشد رشته    یمقطع کارشناس  ینامه ا  انیپا  یقاتیطر  تحق -

خانواده ناشنوای غیرسندرمی با تروار    100در    GJB2تعیین پروفیا موتاسیون های ژن  با عنوان )  مرتضی اوالدنبی

  پژوهشی مرکز قرار گرفت. ( قرائت شد و مورد تصویب اعضای محترم شورایاتوزومی مغلوب در استان گلستان 

 

پزشکی عمومی سرتاره ایرزدی آملری برا راهنمرایی جنراب آقرای دکترر حسرن مقطع    ینامه ا  انیپا  یقاتیطر  تحق -

غربالگری فشارخون باال براساس شاخص نسبت فشارخون به قرد در اطفرال مراجعره کننرده بره با عنوان )  اسماعیلی

پیشنراد شد که با توجه به محردوده سرنی قرائت شد و  (    1397طالقانی گرگان سال  درمانگاه مرکز آموزشی درمانی  

قابا بررسی کلمه اطفال از عنوان طر  ح   گردد ، نوع مطالعه از کوهورت به توصیفی تحلیا تغییر یابد و منحنری 

جیده شرود و در افراد ه  سرن BMIاستاندارد نسبت فشارخون به قد به طر  ضمیمه شود همچنین پیشنراد شد که 

تصویب اعضای در کلیات به  برسد طر  تحقیقاتی  تایید سرکار خان  دکتر میرفاضلی    ات بهنرایت پس از انجام اصمح

 .رسیدمحترم شورای پژوهشی مرکز 

 


