بسمه تعالی
سومین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان صیاد شیرازی
سومین جلسه شورای پژوهشی این واحد (بصورت مجازی) در خرداد ماه  0011با هدف بررسی یک پروپوزال
دانشجویی و پنج گزارش نهایی تشکیل شد .موارد مورد بررسی به شرح ذیل می باشند:
الف -طرح

"ارتباط بین اندکس های قلبی اندازه گیری شده در سی تی اسکن با پیامد بیماری در

بیماران "covid19استاد راهنما سرکار خانم دکتر سمیه لیوانی و دانشجوی دوره دستیاری تخصصی آقای دکتر
مجتبی صمیمی با کد پژوهشیاری 112247مورد بررسی قرار گرفت و پس از اصالحات زیر تصویب شد:
 .0درعنوان مطالعه،زمان،مکان وجامعه موردمطالعه ذکرنشده است.
 .2توضیح داده شودکه سی تی اسکن بدومراجعه استفاده می شودیا باالترین عدددرسی تی اسکنهای حین
بستری
 .3تعیین نسبت قلب به توراکس درسی تی اسکن دشواریهای خاص خودش را دارد ،درعین حال برای
یکنواخت کردن نسبی میزان دم بیماران حین تهیه تصاویر سی تی همفکری شده یا نه،یا فقط به
صورتکلی ،میزان  CTRفارغ ازدرج وضعیت دم بیمارحین تهیه تصاویر،درنظر گرفته میشود.
 .0درموردمالحظات اخالقی و محدودیتهای مطالعه توضیحات کافی ارائه نشده است
 .5تاثیربرخی پارامترهادرتحلیل داده ها،ازجمله تاثیر میزان دم،یکنواخت سازی وضعیت قلبی عروقی قبلی
بیماران پیش ازابتال توضیحات بیشترداده شود.
 .6درجدول متغیرها،مشخصات متغیرها بطورصحیح ذکرنشده اند ،تعریف شدت افیوژن پلورال مفهوم
وگویانیست واشکال تایپی دارد
ب  -گزارش نهایی طرح "بررسی نتایج بارداری و نوزادی در زنان مبتال به دیابت بارداری با یا بدون مصرف
مکمل کلسیم و ویتامین دی در شهر گرگان در سال  "0311با کد 111767استاد راهنما دکتر عشقی نیا و
دانشجو مونا محمودی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
ج  -گزارش نهایی طرح" بررسی تاثیر تغییرات فصلی و عوامل محیطی در رخداد سکته های مغزی در بیماران
مراجعه کننده به بیمارستان صیاد شیرازی بین سال های  " 0313-19با کد 111647استاد راهنما آقای دکتر
سید آیدین ساجدی و دانشجو میالد نیک نام عضدی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
د -گزارش نهایی طرح" مقایسه ی اثر مکمل روی ( )Znو امگا  3بر نتایج مادری و جنینی در مادران باردار با
جنین  IUGRبا گروه کنترل  ،یک مطالعه ی کارآزمایی بالینی دوسوکور با گروه کنترل پالسبو" " با کد

111529استاد راهنما خانم دکتر مقدسه جهانشاهی و دانشجوی دستیار تخصصی زنان دکتر مونا بابویی مورد بررسی
و تصویب قرار گرفت.
ه -گزارش نهایی طرح"مقایسه نتایج عمل استفاده از لیگاشور با روش معمول بخیه زدن در زنان کاندید
هیسترکتومی ابدومینال مراجعه کننده به بیمارستان صیاد شیرازی" با کد  111390استاد راهنما خانم دکتر مقدسه
جهانشاهی و دانشجوی دستیار تخصصی زنان دکتر سمیه ضیایی فر مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

