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 تعالی بسمه

روز دوشنبه، صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات استخوان، مفاصل و بافت همبند؛ 

 92/01/0121مورخ 

روز دوشنبه، مورخ جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات استخوان، مفاصل و بافت همبند؛ 

سالن جلسات مجتمع  در ، با حضور اعضای شورای پژوهشی مرکز،صبح00ساعت  92/01/0121

 تحقیقاتی آذر دهم برگزار گردید و موارد ذیل مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

نامه مقطع پايان؛سرکار خانم دکتر سدنیو جناب اقای دکتر موجرلو طرح تحقیقاتی .0

بررسی  با عنوان"،سرکار خانم دکتر سدنیدستیاری تخصصی بیماری های داخلی

 -92و 0با کمبود Dهیدروکسی ویتامین  -92ارتباط سطح سرمی 

در بیماران مرحله انتهایی بیماری کلیوی مراجعه Dهیدروکسی ویتامین 

مطرح و با  "0121آذر شهر گرگان در سال  2کننده به مرکز آموزشی درمانی 

 قرار گرفت: ریال بحث و بررسی، با انجام اصالحات زیر مورد تصویب71.520.000هزینه 

 پوست از قوم فارس یا غیر فارس استفاده شود. گدر قسمت روش اجرا به جای نژاد و رن( ا

 .رفرنس اعالم گردد Dدر قسمت روش اجرا در مورد مقدار نرمال رنج ویتامین ( ب

در قسمت تجزیه و تحلیل داده ها منظور از گروه ها چیست و باید شفاف سازی گردد.و (پ

عدم نرمالیتی از ازمون های ناپارامتری بهره گیری می شود که باید اصالح  همچنین در صورت

 .گردد

نامه مقطع پايان؛سرکار خانم نخجیریو جناب آقای دکتر مهرداد آقایی  طرح تحقیقاتی  .9

مقایسه  وضعیت دانسیته  عنوان"، با پزشکی عمومی سرکار خانم  نخجیری

استخوانی  و برخی از عوامل مرتبط با آن در افراد مبتال به لوپوس 

ریال بحث 164.400.000مطرح و با هزینه  "اریتماتوی سیستمیک با گروه سالم

 .و بررسی، با انجام اصالحات زیر مورد تصویب قرار گرفت

 .حجم نمونه به صورت استاندارد محاسبه گرددا( 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

قسمت اهداف فرعی، تعیین وضعیت دانسیته استخوانی بیماران بر حسب نوع دارو و در ب( 

 مدت زمان تشخیص اضافه گردد.

پ( در قسمت روش اجرا بجای فعالیت فیزیکی از شغل استفاده شود. بیمارانی که وارد 

 مطالعه می شوند فقط بیماری لوپوس داشته باشند  و در ضمن کنترل ها نیز خارج بیمارستان

 د.نباش

 .ت( هزینه های پرسنلی حذف گردد


