
 

 

 30/11جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان واسعی در ساعت  دومین

در محل دفتر مدیریت بیمارستان با حضور اعضای شورای پژوهشی  9/6/1394چهارشنبه مورخ 

دکتر مولوی، دکترکاظم زاده، دکترشوریده یزدی، دکترشیرزاد، دکترباغانی، و  ،گنجلو، اکرمیآقایان 

ساعت تشکیل و پس از  2به مدت خانم دکتر توکل، دکترکرابی، دکتر الداغی، دکترامین و خانم لعل 

 بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

 مصوبات جلسه:

سقف بودجه طرح های تحقیقاتی برای این مرکز، پنجاه میلیون ریال برای اعضای هیأت علمی با درجه  -1

 استادیاری و باالتر و نیز متخصص غیر هیأت علمی شاغل در دانشگاه می باشد. 

طرح های پژوهشی مصوب در خارج از واحد توسعه تحقیقات بالینی که نیاز به جمع آوری داده ها در  -2

ارستان واسعی دارند ، به دستور رئیس مرکز ، توسط سرپرست واحد مجوز جمع آوری داده ها مرکز بیم

 .به آنها داده می شود

، واحد مسئولیتی در قبال عقد قرارداد در رابطه با هزینه طرح  از تصویب طرح و ارسال به دانشگاه پس -3

 با مجری ندارد.

 لینی ماهانه برگزار شود.مقرر گردید جلسات شورای پژوهشی مرکز تحقیقات با- -4

مقرر گردید برنامه تعطیلی کارشناسان مرکز از معاونت تحقیقات و فناوری به سرپرست واحد اطالع   -5

 داده شود.

 (  و شیوع اختالت چشمی  visual acuityبا عنوان  آنالیز تیز بینی )  دکترشیرزادآقای پروپوزال  -6

 خصوص در  جهت اصالحات مجددو مطرح  1394دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 

به و یا استفاده از گرانت مجری مسئول  تعیین نمونه و کاهش سقف بودجه درخواست شده در پروپوزال

 .ارجاع داده شدمیلیون تومان بیشتر می باشد به مجری  5دلیل اینکه هزینه در خواستی از سقف 



مقایسه تاثیر تامسولوسین با دارونما در پیشگیری از احتباس ادراری دکتر باغانی با عنوان آقای پروپوزال  -7

اهداف و  آماری،مجدد آنالیزبرای اصالح ی و آنورکتال کوسلکتومیواربعد از جراحی های هرنیورافی، 

  به ایشان ارجاع داده شد. فرضیات و مبالغ کل ذکر شده در پروپوزال

فیل به تامسولوسین در درمان احتباس الدکتر باغانی با عنوان بررسی تاثیر افزودن تاداآقای پروپوزال  -8

برای اصالحاتی در خصوص عنوان، به هایپر پالزی خوش خیم پروستات  حاد ادراری در بیماران مبتال

نین اصالح اهداف و فرضیات، روش نمونه گیری اسان و غیر احتمالی، روش کار، پرسشنامه و همچ

 ارجاع داده شد.  به ایشان هزینه ها و جمعیت مورد مطالعه

توسط در روش تحقیق جهت اصالحات پیش نهادی سواد سالمت با عنوان  یخانم دکتر توکلپروپوزال  -9

 داوران به ایشان ارجاع شد.


