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

دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ در محل دفتر مدیریت بیمارستان با حضور اعضای شورای پژوهشی 

آقایان دکتر مولوی، دکترشکیبا، دکترشوریده یزدی، دکتر باغانی اول، دکتر عصار رودی، دکتر 

کامرانیان، دکتر شهرآینی، صاحب کار و خانم دکتر قراط، دکتر لطیف نیا، دکترکرابی، دکترامین، 

دکتر میرحسینی، دکتر رحیمی، دکتر برآبادی، و به مدت ۲ ساعت تشکیل و پس از بحث و تبادل 

نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

مصوبات جلسه:

۱- مقرر گردید جلسات شورا ماهیانه یک بار در روز دوشنبه ساعت ۱۲ برگزار گردد.

مقرر گردید جهت توانمند سازی اعضای هیئت علمی بالینی لیستی از کارگاه های مرتبط با واحد  -۲

تحقیقات برنامه ریزی شده و در اختیار اعضا قرار گیرد.

مقرر گردید اعضای هیئت علمی جهت اطالع بیشتر از برنامه های در حال اجرا در معاونت تحقیقات و  -۳

فناوری در کانال تلگرامی معاونت تحقیقات و فناوری اضافه شوند.

پروپوزال آقای دکترشوریده  با عنوان " بررسی اثر استفاده از بتادین بر بار میکروبی و درد بیماران در  -۴

عمل تانسیلکتومی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده " تصویب به شرط اصالحات مجدد در خصوص  

تعیین حجم نمونه و تصادفی سازی و جدول متغییر ها و همچنین روش کار به مجری ارجاع داده شد.

پروپوزال خانم دکتر کرابی با عنوان "بررسی ارتباط سطح سرمی روی، مس و منیزیم و ابتال به  -۵

پسوریازیس : یک مطالعه مورد شاهدی مبتنی بر جمعیت،" دوباره برای داور دیگری ارسال شد تا 

نظرات خود را اعمال نمایند و بعد از آن به ایشان ارجاع داده شود.

پروپوزال آقای دکتر باغانی با عنوان "تعیین میزان شیوع فیبروم در زنان سنین باروری و عوامل همراه  -۶

در مراجعین بیمارستان شهیدان مبینی سبزوار در سال ۱۳۹۶" برای اصالحاتی در خصوص عنوان، 

اهداف و فرضیات، جدول متغییر ها، روش کار، به مجری ارجاع داده شد.



پروپوزال خانم دکتر احمدی با عنوان مقایسه اثر تحریک نوک پستان با طب فشاری نقطه ۶ طحال در  -۷

پیشگیری از حاملگی با توجه به نبود همکار بالینی در ایران، تغییر همکار بالینی و آمدن ایشان جهت 

دفاع از طرح در جلسه بعدی به ایشان ارجاع و اطالع داده شد.

پروپوزال خانم کریم زاده با عنوان بررسی میزان شیوع سنگ های ادراری بدون عالمت در مردان از ۱۸  -۸

تا ۶۵ ساله به روش اولتراسونوگرافی در سبزوار در سال ۱۳۹۵ بررسی شد درخواست تغییر عنوان به 

بررسی میزان شیوع سنگ های ادراری بدون عالمت و عوامل موثر بر آن در شهرستان سبزوار سال ۹۶-

۹۷: در شورا مطرح و دوباره با توجه به تغییرات متعدد در عنوان و روش کار و اهداف و فرضیات به 

پژوهشگر ارجاع داده شد تا بعد از اصالحات در جلسه بعدی مطرح شود.

پروپوزال خانم دکتر کرابی با عنوان مقایسه تاثیر پالسمای غنی از پالکت و لیزر فراکشنال با پالسمای  -۹

غنی از پالک بر سیاهی زیر چشم که درخواست تغییر مشاور آماری ایشان آقای صاحب کار به جای 

خانم بیدل می باشد. تغییرات مورد تایید قرار گرفت.

پروپوزال آقای دکتر نعیمی پور با عنوان برهمکنش فاکتورهای sox17 و MAML3 در  -۱۰

سلولهای سرطان پروستات مورد بررسی قرار گرفت: با توجه به نوع طرح پیشنهاد شد در شورای 

سلولی ملکولی مطرح شود.

پروپوزال جناب آقای دکتر ناظمی با عنوان "اثر تجویز پیش درمانی پنتوکسی فیلین خوراکی  -۱۱

بر میزان درد بعد از عمل جراحی و بروز هایپر آلرژیای ثانویه در بیماران تحت عمل جراحی 

آپاندکتومی" که درخواست تغییرات زیر را داشته اند.: تغییرات مورد تایید قرار گرفت. هزینه نهایی طرح 

در درخواست اولیه ۵۹۸۰۰۰۰۰ ریال بوده است که مبلغ ۵ میلیون ریال از گرنت مرکز پرداخت خواهد 

شد و ۹۸۰  هزار تومان از گرنت مجری مسئول طرح و دوباره درخواست افزایش هزینه را داشته اند که 

با توجه به افزایش ۲۵ درصدی هزینه باقیمانده از گرنت ایشان استفاده شود. 

مجری اول طرح از آقای دکتر قاسم اف به خانم دکتر مهتاب خواجه تغییر کند. .۱

آقای مصطفی جعفر زاده و خانم عادله عبدالعلی زاده به عنوان همکار به طرح اضافه و آقای صابری  .۲

از طرح کنارگذاشته شود.

تاریخ اتمام طرح از ۱۳۹۵/۱۱/۱ به ۱۳۹۷/۷/۱ تغییر یابد. .۳

تغییر مشاور آماری ایشان از آقای میالد نظر زاده به آقای محمد صاحب کار  .۴

با توجه به اندازه گیری فاکتورهای التهابی در طرح و افزایش قیمت مواد مصرفی، ۲۵ درصد به  .۵

هزینه طرح افزوده شود.



اعضای شورای پژوهشی حاضر در جلسه:     روز دوشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۱۴              امضاء


