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عضاي شورا:

شوراي پژوهشی : شوراي پژوهشی هاجر97

مشخصات صورت جلسه:
شماره:

توضیحات:
عنوان: 31تیرماه97

تنظیم کننده: نجمه شاهین فرد
تاریخ: 1397/04/31

مشخصات شورا:
نوع شورا: شوراي پژوهشی

محل برگزاري: گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی مرکز آموزشی درمانی هاجر

 

نویسندهمقطعرتبهمبلغ پیشنهاديعنوان طرحکد طرحکد رهگیري#

مقایسه اثر ضد دردي فلوکستین و ویتامین E با ویتامین E تنها در ماستالژي ناشی از بیماري13736
فیبروکیستیک پستان در بیماران مراجعه¬کننده به کلینیک¬هاي حضرت رسول و امام علی

(show_stat.phtml?c=7897) (ع) شهرکرد

شیدا0
شبانیان

در جلسه شوراي پژوهشی مطرح و مقرر شد که اثرات ضد دردي داروي فلوکسیتین با رفرانس ارائه شود دوز ویتامیتن E در متن اصالح شود
هزینه هاي طرح اصالح شود و دارو چون به طور روتین بیمار تهیه می نماید بر عهده بیمار باشد. در حد امکان پرسشنامه استانداردخارش و
سنگینی ارائه شود. و نیز پیشنهاد شد یک گروه گل مغربی نیز به طرح اضافه شود. نقش رزیدنت در طرح مشخص شود.طرح به تایید دکتر

فکري رسیده شود. طرح تصویب شد.

بررسی تاثیر عصاره سیاه دانه بر پیامد سقط فراموش شده در زنان مراجعه گننده به کلینیک23707
(show_stat.phtml?c=7839) هاي تخصصی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

دکتر0
بلقیس
محمدي

در جلسه شوراي پژوهشی مطرح و مقرر شد که عنوان انگلیسی طرح اصالح شودو رفرانس جهت 3 روز تاخیر درمان استاندارد ارائه شود. و نیز
رفرانس دیگري جهت عدم بستري شدن این بیماران ارائه شود.  

نقش رزیدنت در طرح مشخص شود.طرح به تایید دکتر شبانیان رسیده شود. طرح تصویب شد.

بررسی ارتباط بین سطح فریتین سرم، بار آهن سلول¬هاي مخاط دهان و مارکرهاي التهابی33684
(show_stat.phtml?c=7793) سرم در بیماران پیوند کلیه

علی0
مومنی

در جلسه شوراي پژوهشی مطرح و مقرر شد که آزمایش آهن و TIBC چک شودو همکارا پاتولوژیست به طرح اضافه گردد. اهداف و متغییرها
تکمیل شود نقش رزیدنت در طرح مشخص شودو مجددا در جلسه شوراي پژوهشی مطرح شود.  

 

مقایسه میزان بیومارکرهاي کلیوي و پالسمایی در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر43690
(show_stat.phtml?c=7805)

سعید0
مردانی

در جلسه شوراي پژوهشی مطرح و مقرر شد که بیمار CABG از همه دو بیومارکر اندازگیري شود و بعد از سه روز کراتینین اندازگیري شود و
مورد مقایسه قرار گیرد. سن افراد باالي 40 سال در نظر گرفته شود. بیمار جهت پیگیري به مدت 7-10 روز روزانه BUN- Crچک شود. در
BUN- Cr لیست همکاران طرح جناب آقاي دکتر اسفندیاري اضافه شوند. در قسمت هزینه هاي طرح چون به طور روتین براي بیمار آزمایش
چک می شود از لیست هزینه ها حذف گردد. در اهداف فرعی اندازگیري حساسیت و ویژگی ذکر شود. نقش رزیدنت در طرح مشخص شود.

اصالحات طرح به تایید خانم دکتر جوادیان رسیده شود. طرح تصویب شد.

مصوبه کلی مطرح شده در این جلسه:

دبیر شورا
نجمه شاهین فرد

عضو شورا
مسعود حفیظی اصفهانی

عضو شورا
محمدتقی مرادي

عضو شورا
پروین صفوي

عضو شورا
شیدا شبانیان

رییس شورا
کیاوش فکري
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حاضر وضعیت حضور: 
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عضو شورا

پریسا جوادیان
حاضر وضعیت حضور: 

 

عضو شورا
دکتر شهال طاهري

حاضر وضعیت حضور: 

 

عضو شورا
مسعود لطفی زاده

حاضر وضعیت حضور: 

 
 


