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نویسندهنیاز به کداخالقرتبهمبلغ مصوبعنوان طرحکد طرحکد رهگیریردیف

1381132---
3811

بررسی تاثیر مداخله ی درمانی با لووتیروکسین در کاهش بروز هیپوتیروئیدی در خانم های باردار دارای TSH طبیعی
(show_stat.phtml?c=8047) .خون در ٣ ماهه ی قبل از بارداری

شیداخیر00
شبانیان

در جلسه شورای پژوهشی مطرح و مقرر شد که TPO مثبت و منفی در گروهها به صورت ارندوم پخش شود و نیز رفرانسی جهت عدم تجویز دارو به گروه شاهد از نظر
اخالقی ارائه شود و نیز آزمایشات همه در یک آزمایشگاه و همه به صورت ناشتا و T4 آزاد نیز سنجیده شود و داروی ایرانی از یک شرکت تجویز شود. نیزنمونه هااگر بعد
از 6 ماه اگر باردار نشدند از مطالعه خارج شوندو همچنین در حجم نمونه حجم نمونه نمونه هایی که به مرحله flow up می رسند نگارش و اگر کسی از مطالعه خارج شد

جایگزین وارد مطالعه شود و در هر گروه 30 نفر باقی بماند. طرح تصویب شد. اصالحات به تا�د دکتر محمومد نیا برسد.

2380232---
3802

بررسی اثر ژل واژینال حاوی زغال اخته و مترونیدازول در مقایسه با ژل واژینال مترونیدازول در درمان و پیش گیری از عود
(show_stat.phtml?c=8029) مجدد واژینوز باکتریال در زنان مراجعه کننده به کلینیک زنان شهرکرد

شیداخیر00
شبانیان

در جلسه شورای پژوهشی مطرح و مقرر شد که جهت عصاره گیری ددر حد امکان از میوه تازه استفاده شود و نیز یک گروه قرص زغال اخته و مترونیدازول خوراکی تجویز
شود. و نیز دانشجوی طرح موظف است به بیمار نحوه صحیح مصرف استفاده از داروها و اپلیکاتور و مراقبت های بعدی آموزش دهد. طرح تصویب شد.

3380932---
3809

بررسی فرآیند اعزام بیمار با رعایت استانداردهای الزم در بیماران اعزامی به بیمارستان هاجر شهرکرد در سال 96-95
(show_stat.phtml?c=8043)

مهریخیر00
متین

در جلسه شورای پژوهشی مطرح و مقرر شد که نوع مطالعه آینده نگر تغ�ر یابد و نیز متغ�رها و اهداف اصالح شود. حجم نموه 410 مورد در سه ماه تنظیم شود. تعریف
واژها نوع خطاها ذکر شود. طرح تصویب شد.

بررسی اپیدمیولوژیک ، مقایسه علل و ترند حوادث و مسمومیت های منجر به بستری طی سالهای 1390 تا 435661396
(show_stat.phtml?c=7557) درمراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

پان ت آخیر00
رمضان

نژاد

در جلسه شورای پژوشهی مطرح و مقرر شد که مسمومیت ها به جای نوروز کل سال بررسی شود و نیز در اهداف فرعی به تفکیک فصل و مناسبت های خاص بررسی
شوند. طرح تصویب شد.
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