صورتجلسه شوراي پژوهشي بيمارستان بعثت مورخ 0931/01/4
جلسه شوراي پژوهشي بيمارستان بعثت در مورخ  0931/01/4ساعت  00در اتاق جلسات با حضور آقايان :دكتر جمالپور -
دكتر خورشيدي -دكتر منصف  -دكتر فردمال  -دكتر كيميايي و خانمها :دكتر هاشميان -دكتر رضوي -دكتر اقباليان -عسگري نيا
و شهبازي تشكيل و موارد ذيل مطرح گرديد:
0طرح تحقيقاتي خانمدكتر فاطمه اقباليانبا عنوان« مقايسه اثر درماني فتوتراپي همراه با شير خشت با فتوتراپي به تنهايي بر درمانزردي نوزادي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان بعثت در سال  »0939-0931كه توسط خانم دكتر رضوي _آقاي دكتر سبزه
اي و آقاي دكتر فردمال داوري شده بود ،مطرح شد و به شرط اصالحات ذيل مورد تصويب قرار گرفت.
در عنوان عصاره شيرخشت به قطره بيلي ناستر تبديل شود.
ضرورت اجراي طرح كاملتر شود و عوارض فتوتراپي نيز قيد شود.

هدف اصلي طرح و اهداف فرعي اصالح شود.

فرضيات هم بر اساس اهداف فرعي تغيير كند
1طرح تحقيقاتي آقاي دكتر مهدي اسكندرلو با عنوان«بررسي كارايي يك رويكرد جديد جراحي براي رزكسيون ولولوس سيگموئيدازطريق كشاله ران چپ» كه توسط آقاي دكتر درخشانفر و آقاي دكتر خورشيدي و آقاي دكتر فردمال داوري شده بود ،مطرح شد و
به شرط اصالحات ذيل مورد تصويب قرار گرفت.

در بيان مسئله اگر طرح مشابه انجام شده درصد نتيجه كار مشخص شود

گروه شاهد اضافه شود و روش اجرا بر اساس گروه شاهد و كنترل مجدد نوشته شود ،نوع طرح كارآزمايي
باليني مي باشد.
در حجم نمونه تعداد نمونه مشخص شود.

9طرح تحقيقاتي آقاي دكتر حسينعمادممتاز با عنوان«بررسي اثرضد ميكروبي گروهي ازگياهان تيره نعناعيان برسويه هاياشريشياكلي ايزوله شده ازعفونت هاي دراري كودكان درشرايط آزمايشگاهي» كه توسط آقاي دكتر صديقي و آقاي دكتر پزشكي و
آقاي دكتر فردمال داوري شده بود ،مطرح شد و توصيه گرديد كه اصالحات زيرانجام شود(:الزم به ذكر است كه بودجه طرح مربوطه
بيش از سه ميليون تومان مي باشد).
توصيه مي شود طرح با محدودة مشخص تر اجرا شود يعني به جاي بررسي روي  09گياه و مقايسه آنها با يكديگر و با اثر  4آنتي
بيوتيك ،تعداد گياهان مورد بررسي كم شود و بطور مشخص نام آنها در عنوان طرح نيز آورده شود ( حداكثر  9گياه)
توصيه مي شود با توجه به اينكه قسمت اعظم طرح بصورت invitroو در دانشكده داروسازي انجام مي شود طرح  1مجري داشته
باشد و يك مجري از دانشكده داروسازي باشد.
شماره اولويت پژوهشي طرح اصالح گردد.

