
 

 

 

 28/11/1398شنبه مورخ دوصورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ناهنجاری های مادرزادی 

موارد ارائه شده در دستورکار به شرح ذیل مورد بحث قرار ، در این جلسه ضمن خیر مقدم به اعضای شورای پژوهشی مرکز 

 گرفتند. 

 نیتریت تری با میزوپروستتتو  اثر مقایستته و تعیین)دستتتیاری انان و اایمان  پایان نامه ای مقطع طرح تحقیقاتی -

سیرین  صی    کورتاژ برای سرویکس  ساای  آماده جهتTNG گلی شخی شی  مرکز در ت   صیاد  شهید  درمانی و آموا

شد 1398 سا   در شیراای  شد     .( قرائت  شنهاد  سه  که پی شود    نحوه مقای ضیح داده  سب امان تو و  دو دارو بر ح

شود.     سه عوارض دو دارو بعنوان یکی اا اهداف مطالعه ذکر  صویب  طرح تحقیقاتی همچنین مقای ضای    مورد ت اع

 محترم شورای پژوهشی مرکز قرار گرفت.

 نمتیالسیو انمیز سیربر)با عنوان  کارشتتتناستتتی ارشتتتد رشتتتته علوم تشتتتریح  طرح تحقیقاتی پایان نامه ای  -

سی قرار گرفت،  ( رداریبا یابتد تشخیص با درانما نخو در PSD3وCDKAL1ینهاژ شنهاد   مورد بحث و برر پی

مورد تصتویب اعضتای محترم شتورای    مذکور طرح تحقیقاتی . هفته بعد اا اایمان قند خون چک شتود  6شتد که  

 پژوهشی مرکز قرار گرفت. 

 نمتیالسیو انمیز سیربر) عنوان با تشتتتریح علوم رشتتتته ارشتتتد کارشتتتناستتتیطرح تحقیقاتی پایان نامه ای  -

مورد بحث و بررستتی قرار گرفت، ( سالم و یابتید رداربا درانما محیطی نخو در CDKN2BوCDKN2Aینهاژ

شد که     شنهاد  شود و     پی صالح  شی ا مذکور   طرح تحقیقاتیکاربردی تغییر کند.  -نوع طرح به بنیادیایرادات نگار

 مورد تصویب اعضای محترم شورای پژوهشی مرکز قرار گرفت.

 طی گلستان استان در پزشکی قصور اا ناشی فوت علل بررسی) مشترک با ساامان پزشکی قانونی تحقیقاتیطرح  -

سی قرار گرفت و  1391-1398  سالهای  شورای          ( مورد بحث و برر ضای محترم  سط اع صویب طرح تو ضمن ت

شد    شی مرکز مقرر  صالح عنوان و اهداف طر  پژوه صالحات داوران محترم مبنی بر تغییر و ا ضیحات   ا ح و ارائه تو

 انجام شود. در طرح بیشتر در بیان مساله درخصوص قصورات منجر به فوت و اضافه کردن منابع خارجی

بررسی  )دکتر حسن اسماعیلی    -بهناا مبینین نامه طرح تحقیقاتی پایان نامه ای مقطع پزشکی عمومی  پایافایل  -

مادراادی قلبی مراجعه کننده به مرکز آمواشتتی  خصتتوصتتیات دموگرافیک و کلینیکی کودکان با ناهنجاری های 

 ( ارائه شد و مورد تصویب قرار گرفت.  1393-95درمانی طالقانی گرگان طی سا  های 

سکینه مومنی       - شد  سی ار شنا ) پور  دکتر محمدجعفر گلعلی -مقاله منتج اا طرح تحقیقاتی پایان نامه ای مقطع کار

 یتجنس  براساس  کمری های مهره ای مهره وسوراخ  دیسک  پدیکل، تنه، توموگرافی آنالیزهای بعدی سه  بررسی 

 ( ارائه شد و مورد تصویب قرار گرفت. Computed Tomography scanاا استفاده با قومیت و

 



 


