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بررسی و مقایسه سطح مایوکاین ها در بیماران مبتال به نفروپاتی دیابتی و افراد سالم در13651
(show_stat.phtml?c=7727) بیمارستان هاجر شهرکرد

پریسا-1
جوادیان

در جلسه شوراي پژوهشی مطرح و مقرر شد که معیارهاي ورود و خروج تکمیل شود. میزان قند خون ناشتا و آنالیز ادراري چک شود و نیز
پیشنهاد می شود رابطه بین میزان پروتین اوري با مایوکاین ها سنجیده شود. فرمول حجم نمونه در ضمائم ارسال شود استاد مشاور آماري به

طرح اضافه شود. گروه هاي مورد مطالعه به جدول متغییرها اضافه شود. به اهداف هدف تعیین رابطه بین میزان پروتین اوري و سطح مایوکاین
سنجیده شود. هدف کاربردي نگاشته شود. هزینه ها اصالح شود. اصالحات به تایید دکتر فکري برسد. طرح تصویب شد.

بررسی اثر درمانی آب قلیایی در بیماران مبتال به ریفالکس معدي-مروي23650
(show_stat.phtml?c=7725)

قربانعلی-1
رحیمیان

در جلسه شوراي پژوهشی مطرح و مقرر شد که در معیارهاي ورود خروج به طور کامل ذکر شود. در روش اجراي مطالعه محدوده سنی زیر 40
سال در نظر گرفته شود و نیز افراد مورد مطالعه از new case باشند و زیر 5 سال مشکل آنها شروع شده باشد و در مدت 6-4 هفته که بیمار
طبق رفرانس هاریسون تحت توصیه هاي سبک زندگی قرار می گیرد این مطالعه انجام می شود. و در مالحظات اخالقی به طور واضح این مدت که

درمان دارویی رفالکس طبق رفرانس شروع نمی شود را بیان نمایند. طرح تصویب شد .

بررسی اثر سوالمر بر سطح هموگلوبین A1c، قند خون و فاکتورهاي التهابی در بیماران33649
(show_stat.phtml?c=7723) نفروپاتی دیابتی

لیال-1
محمودنیا

در جلسه شوراي پژوهشی مطرح و مقرر شد که معیار هاي ورود و خروج کامل شوند. در معیارهاي ورود میزان فسفر مشخص و بیماران در
مرحله CKD 4 باشند GFR و مدت زمان بیماري مشخص شود از معیارهاي خروج نگرفتن سوالمر در نظر گرفته شود. سعی شوند بیماران از نظر

BMI مرحله CKD و میزان GFR همسان سازي شوند و پیشنهاد شد ابتداي مطالعه متغییرها مورد مطالعه را در دو گروه بررسی نمایند . و نیز
پیشنهاد شد در صورتیکی هزینه طرح اجازه دهد در روش سنجش HA1C به روش HPLC اندازگیري شود. فرمول حجم نمونه ضمیمه گردد.

اصالحات به تایید خانم دکتر جوادیان برسد. طرح تصویب شد
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ارزیابی و مقایسه پاسخ درمانی ایمنوتراپی با آئروآلرژن ها و درمان دارویی در بیماران
show_stat.phtml?) (ع) رینیت آلرژیک در مراجعه کنندگان به کلینیک امام علی

(c=1633

محمد-1
علی

زمانی

در جلسه شوراي پژوهشی مجددا مطرح و مقرر شد که روش کار به طور واضح توضیح داده شود که در هر دو گروه درمان روتین ارائه می شود
و بیمار محروم نشده است. اهداف فرعی اصالح شود. طرح تصویب شد.

ارزیابی عالیم و عوامل خطر بیماري وسواس جبري و فکري در مراجعین کلینیک آموزشی53628
(show_stat.phtml?c=7681) شهرستان شهرکرد و مقایسه آن با گروه شاهد

فروزان-1
گنجی

در جلسه شوراي پژوهشی مطرح و مقرر شد که یا شیوع را مورد مطالعه و یا متدولوژي را تغییر و به صورت مورد شاهد روي بچه ها وسواسی
مراجعه کننده به کلینیک مطالعه شود. بعد از انجام تغییرات الزم مجددا در جلسه شوراي پژوهشی مطرح گردد.

مصوبه کلی مطرح شده در این جلسه:
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عضاي شورا:
عضو شورا

مسعود حفیظی اصفهانی
حاضر وضعیت حضور: 

 

عضو شورا
محمدتقی مرادي

حاضر وضعیت حضور: 

 

عضو شورا
پروین صفوي

حاضر وضعیت حضور: 

 

عضو شورا
شیدا شبانیان

حاضر وضعیت حضور: 

 

رییس شورا
کیاوش فکري

حاضر وضعیت حضور: 

 

عضو شورا
پریسا جوادیان

حاضر وضعیت حضور: 

 
عضو شورا

دکتر شهال طاهري
حاضر وضعیت حضور: 

 

عضو شورا
مسعود لطفی زاده
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