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 3کمیته تحقیقات صورتجلسه:شورای پژوهشی 
 

ر گردید. برگزا مدیریت تحقیقات و فناوریدر محل دفتر 12ساعت 11/97/ 30جلسه با نام و یاد خدا مورخ 

میمات مورد بررسی قرار گرفتند و تص تحقیقاتکمیته طرح های تحقیقاتی ذیل در جلسه شورای پژوهشی 

 متخذه به صورت زیر می باشد.

 

مجری مسئول ،  عنوان طرح ردیف

سایر مجریان و 

 همکاران طرح

 هزینه طرح

 

 مصوبات

1 

 

 بررسییی شیییو  ان هییای

cmy ، acc، fosC2و 

fosA3  در سیییویه هیییای

مقیاو  بیه  اشریشیا کلیی

چنیید دارو اییدا شیید  ا  

بیمییییاران بسییییتری در 

بیمارستان هیای منتبی  

 97-98شهر اهوا  در سال 
 

 

 :مجری مسئول

 رویا محمودی نژاد

 سایر مجریان:

دکتر فاطمه 

 ریاحی

 سعید خشنود

 همکاران  اصلی:
--- 

  

ریال57530000  

 

، مجرری طررح ابتردا برا  دکترر ریراحیخانم 

در مرورد طررح سه ، توضریحاتی حضوردر جل

 دادند در مورد این سوال که:

اید شیوع ژن ها را در کسانی کره مقراوم ب -1

برره دارو هسررتند مشررخد کنررد.در م ا عررات 

قبلی شیوع چقدر است محاسربه شرود ، اگرر 

 مشخد نشد از م ا عات مشابه استفاده کند.

 بوده امرا در %3پاسخ داد: میزان مقاومت دارو 

عات کافی وجود واقع میزان شیوع ژن ها اطال

 ندارد.

بررای شناسرایی ژن هرا  PCRاگر از روش -2

 RAPD PCRاستفاده می شود چررا از روش 

 انجام می شود؟

به منظور  سویه  RAPD PCRپاسخ داد: 

های واجد ژن مقاومت انجام می گیرد یعنی 

ید و ساده به تشخ PCRدر ابتدا به روش 

تعیین شیوع ژن های مقاومت پرداخته سپس 

آن سویه های واجد ژن  tayping برای

 استفاده می شود. RAPD PCRمقاومت از 

اه زیاد است و با زمان م 19زمان طرح - 

کمتری انجام شود و زمان طرح با هماهنگی 

 دکتر مرید نیا باشد 

با تایید دکتر مرید نیا طرح مصوب و به  -
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 کمیته اخالق ارجاع داده شود.

 

2 

 

ررسی اثر پاشنه آند بر ب

و  دو  دریافتی بیضه ها

کیفیت تشبیصی تصویر 

ن افراد در رادیوگرافی لگ

 بزرگسال

 :مجری مسئول

 محمد چاویده

 سایر مجریان:

 اسما مرایی

  همکاران  اصلی:
نرگس مجیدی 

 پور

زه ه به اینکه این پروپوزال در حوبا توج -1 ریال19950000

فیزیک پزشکی و رادیو وژی است، آقای 

 مجری دوم در طرح باشد.کرمی به عنوان 

می باشد و به کمیته  این طرح مصوب-2

 اخالق ارجاع داده شود.

هیو   نیبررسی ارتباط ب 3

اخالقی و صالحیت بیالینی 

 یمنییبا نگر  نسبت به ا

بیمار در پرستاران شیال  

در بیمارسییییتان هییییای 

آمو شی شهرستان د فول 

 1397در سال 

 

 :مجری مسئول

 مرضیه سبحانی

  مجریان:سایر 

 علی حاتمی

 هادی بهرامی

 همکاران  اصلی:
---- 

 

، مجری طرح ابتدا برا حضروردر  آقای بهرامی ریال19420000

 .سه ، توضیحاتی در مورد طرح دادند جل

ارستان آموزش گنجویان ذکر در عنوان بیم-1

 شود.

سرری ارتبرراش هرروش برر برره عنرروان طرررح -2

و نگرش نسربت بره اخالقی، صالحیت با ینی 

   ایمنی بیمار........تغییر یابد.

صالحات طرح تصروی  و بره اپس از انجام -3

 کمیته اخالق ارجاع داه شود.

4 

 

بررسییی ارتبییاط سییواد 

ارتقیا   یرفتارها و سالمت

دهند  سالمت در بیمیاران 

دو  نیو  مبتال بیه دیابیت

درمانگا    مرااعه کنند  به

دیابییییت  بیمارسییییتان 

 گنجویان شهرستان د فول

 1397در سال 

 

 

 :مجری مسئول

حسرررین تقررروایی 

 نس 

  سایر مجریان:

نسترن میرسامی 

 یزدی

 

  همکاران  اصلی:
--- 

 

، مجری طرح ابتردا برا حضروردر  آقای تقوایی ریال19550000

 سه ، توضیحاتی در مورد طرح دادند.جل

جدول گانت اصالح شود. زمان انجام طرح  -1

 ماه شود. 8یا  7

مشاوره و  ، هزینهپرسنلیدر جدول هزینه -2

جمع هزینه های و  اصالح شود راهنمای طرح

 کاهش یابد. ریال 1200000پرسنلی به 
ریال  2000000سافرت به جدول هزینه م-3

 کاهش یابد.

 تغییر یابد.13000000زینه طرح به ه -4

اصالحات طرح تصوی  و به  پس از انجام -5

 ه شود.دکمیته اخالق ارجاع دا

ضیید  فعالیییت یبررسیی 5

عصییییار   یکروبیییییم

 :مجری مسئول

فریررد شرریرمردی 

، مجررری طرررح ابترردا بررا  آقررای شرریرمردی ریال20000000

سه ، توضریحاتی در مرورد طررح حضوردر جل
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بلوط و  ا یگ 2 هیدروالکلی

 یبیاکتر هیگ  گاو بان عل

 فلکسنری گالیش

 دزکی

  سایر مجریان:

دکتر فاطمه 

 ریاحی زانیانی

  همکاران  اصلی:
 شکوفه

 کیانی هفت  نگ
 محدثه شهبازی

 دادند.

زمان تجزیه و تحلیل  در جدول گانت-1

اطالعات از سه ماه به یک ماه کاهش یابد و 

 ماه اصالح شود. 9تا  8زمان جدول گانت به 
در جدول هزینه پرسنلی، هزینه جمع -2

ریال 50.000از آوری گیاهان و عصاره گیری 

 ریال کاهش یابد. 40000به 

ریرال شرود یعنری 20000000 هزینه زیر -3

 نوشته شود. 19900000

ری به دکتر قاسمی ارسال کامنتهای داو-4

طرح مورد تصوی  شود و پس از تایید ایشان 

 می باشد.

6 

 

بررسی شیو  فیتوگرافی 

در بیمارستان های 

آمو شی استان خو ستان: 

 یک مطالعه گذشته نگر

 :مجری مسئول

فرشررراد ارحمررری 

 هلیال

  سایر مجریان:

 یاسمن مدحجی

  یال کالنی

  همکاران  اصلی:
معصومه یونسی 

 پور
 فائزه حفار

 دا یا شریفی

، مجری طرح ابتدا برا حضروردر  آقای ارحمی ریال19950000

 سه ، توضیحاتی در مورد طرح دادند.جل

 انم کالنی به سایر مجریان اضافه شود.خ-1

زنان و زایمان ) دکتر رح به داور این ط-2

 جنتی ( ارسال شود.

ر عنوان طرح بررسی شیوع به بررسی د-3

 وضعیت تغییر یابد.

ه جلسه بعدی شورای پژوهشی کمیته ب-4

 تحقیقات ارجا ع داده شود.

بررسی مییزان رعاییت  7

اصول حفاظیت پرتیویی 

در مراکییز تومییوگرافی 

( CT Scanکیامییوتری  

تحت نظیارت دانشیگا  

پزشکی د فول در علو  

 1398سال 

 

 :مجری مسئول

مهررردی حررراتمی 

 دزدارانی

  سایر مجریان:

 وحید کرمی

  همکاران  اصلی:
 

طرح مورد تصوی  می باشد و به کمیته  ریال16700000

 اخالق ارجاع داده شود.
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