
یازدهمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان واسعی در ساعت ۱۱/۳۰ 

دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ در محل دفتر مدیریت بیمارستان با حضور اعضای شورای پژوهشی 

آقایان دکتر حسینی، دکترشکیبا، دکتر عصار رودی، دکتر کافی، دکتر شهرآینی، دکتر ساجدی 

خانیان، صاحب کار و خانم دکتر لطیف نیا، دکترکرابی، دکتر میرحسینی و دکتر افتخاری یزدی  به 

مدت ۲ ساعت تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

مصوبات جلسه:

پروپوزال خانم دکتر رحیمی با عنوان "مقایسه تاثیر سه نوع تمرینات هوازی، مقاومتی و موضعی  .۱

تخصصی بر اندکسهای گالیسیمیک و نوروپاتی بیماران دیابتی"  

تصویب نهایی شد.

پروپوزال خانم دکتر رحیمی با عنوان " مقایسه تاثیر دو نوع تمرینات هوازی و مقاومتی بر شاخص های  .۲

سارکوپنی بیماران دیابتی"  

تصویب نهایی شد.

پروپوزال آقای دکتر حیدری با عنوان" بررسی ارتباط بین سطح سرمی ایریسین و اینترلوکین-۶ با  .۳

سکته مغزی ایسکمیک"

با تغییرات در اهداف با توجه به نوع مطالعه و همچنین اضافه کردن شواهد در مورد ارتباط 

سطوح مختلف اینترلوکین ۶ با سکته مغزی ایسکمیک تصویب است.

پروپوزال خانم دکتر کرابی با عنوان " بررسی ارتباط سطح سرمی روی، مس و منیزیم با پسوریازیس"   .۴

با تغییر متود مطالعه از مورد شاهدی به مقطعی تصویب است.

پروپوزال خانم دکتر افتخاری یزدی با عنوان " بررسی میزان شیوع فیبروم در زنان سنین باروری و  .۵

عوامل مرتبط با آن در مراجعه کنندگان به بیمارستان شهیدان مبینی سبزوار طی سال های ۱۳۹۷ و 

 "۱۳۹۸



 با تغییر دوره انجام طرح از سال ۹۷ به سال های ۹۷ و ۹۸ تصویب است.

پروپوزال آقای دکتر مهدیان با عنوان " بررسی تأثیر رویال ژل بر میل جنسی کاهش یافته ناشی از  .۶

مصرف داروهای مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین" 

با اضافه نمودن روایی و پایایی و ادابتیشن پرسشنامه های استاندارد مورد استفاده در مطالعه تصویب 

است.

پروپوزال خانم دکتر مرتضوی با عنوان " بررسی تاثیر اجرای مشاوره گروهی با رویکرد راه حل محور بر  .۷

ترس از زایمان طبیعی، اضطراب بارداری و تمایل به سزارین در زنان باردار شرکت کننده در کالس های 

آموزشی آمادگی برای زایمان فیزیولوژیک در بیمارستان مبینی در سال ۱۳۹۸" 

                تصویب نهایی شد.

اعضای شورای پژوهشی حاضر در جلسه:     روز دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۳                  امضاء




