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پژوهشی صورت  ینهفتمو    چهل    شورای  بالینی    جلسه  تحقیقات  توسعه  شهیدواحد  بهشتی  بیمارستان 

 بابل 

 جلسه:   نیحاضر

گنجیاسمعیلدکتر  ،  بخشنیک دکتر  :  انیآقا اولیایی،  ،  پورابراهیم  دکتر،  نژاد  علیجانپور،  دکتر  ابراهیم  دکتر  دکتر 

منفردشب دکتر  ،  زادخلیلیدکتر  ،  منوچهریدکتر  ،  باقریان قدیریاندکتر    ، ستانی  امیرمرتضی  حسام  دکتر   ،

 رضازاده)رزیدنت جراحی عمومی(، نیما ارمغان)دانشجوی پزشکی عمومی( 

حسینی:  هاخانم هادی،  دکتر  پرتوی)دانشجوی  پوردینا  حفاظت  و  رادیوبیولوژی  ارشد    یکمال  نهی سک،  (کارشناسی 

 (. یآهنگر)کارشناس پژوهش 

برگزار    یبهشتدیشه  مارستانیدر ساختمان آموزش ب  31/02/1398مورخ    شنبه  سه  صبح روز  10:30در ساعت    جلسه

 قرار گرفت:  یمورد بحث و بررس ریو موارد ز دیگرد

 frozenو  FNA ی صیصحت تشخ یبررس  "با عنوان  (،724132460تحقیقاتی با کد رهگیری)  طرح -1

section به   ریطرح و با انجام اصالحات زم "  دیروئ یبا ندول ت مارانیدر ب یی نها ی ستولوژیبر اساس ه

 .دیرس بیتصو

 د. یگرد نیگزیجا  "Final"ی واژه  "Permanent" ی به جا یس یعنوان انگل •

 فت. ای  رییبابل تغ ی تابعه دانشگاه علوم پزشک یهامارستانیطرح: ب یمکان اجرا  •

جمع • مورد  در  مطالعه  مورد  توضداده  یآورجامعه  کامل  طور  به  شود.  حی ها  مطال  داده  صورت  این  به  عه 

بیماران مراجعهخوانی  -پرونده کلیه  پرونده  بیمارستانبر روی  به  دانشگاه علوم پزشکی  کننده  تابعه  های 

 . بابل خواهد بود

 سال مورد بررسی قرار می گیرند. 18بیماران باالی  گردد. د یدر روش کار ق   مارانیب ی سن یمحدوده •

 د.ی حذف گرد یمثبت و منف RLو  تیاختصاص  ت، یحساس ن ییمربوط به تع یهافرمول •

 

دوز   یتوپوگرام بر پارامترها رینقش تصاو یبررس  "با عنوان( 737724132) یتحقیقاتی با کد رهگیرطرح  -2

  کیاتومات ون یمدوالس ی تکنولوژ یری با به کارگ ه یاسکن شکم و ر یت ی در س ریتصو تیفیو ک  ماریب

 . دیرس بیبه تصو ریمطرح و با انجام اصالحات ز "( ATCM)  وبیت انیجر

 به طور کامل نوشته شد. DLPو  CTDI  یشاخص ها •

دکتر به عنوان   ی دوم و جناب آقا ی به عنوان استاد راهنما انی دکتر ناصر قائم  یمحترم جناب آقا دیاسات •

 د. یگرد  دی ق   یبه عنوان مشاور علم  یگرجنژادمیکوروش ابراه

 داده شود.  ح یکار هدف از انجام مطالعه توض  یحجم مقدمه کوتاه گردد و در انتها •

   مرخ ین  ی نما   نی روبرو و همچن  ی توپوگرام  شامل نما  ریمختلف تصاو  ی نماها  ری تاث   ی مطالعه بررس  نیهدف از ا

بر شاخص روبرو  ب  یهاو  ک  مار یدوز  رو  ه یاسکن ریت یدر س   ریتصو  تیف ی و  بر  ب  ی و شکم  از    ماران یدو گروه 

 باشد.     یم

 د. شو هایالیت لطفا در داخل متن نگاشته  یس یاختصارات انگل کامل   حیتوض •
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 بخش نوین نیکدکتر  

 مدیر گروه جراحی

 فرشید اولیایی دکتر  

 معاون آموزش بالینی

 بیمارستان شهید بهشتی بابل

 

  ی بهشتشهید ه  ال تیآ یمارستانیدر دو مرکز ب ذکر گردد. مارستان یمطالعه و نام ب قیدق  خ یدر روش کار تار •

 می باشد.  1399-1398زمان انجام کار سال . بابل و رسول اکرم )ص( رشت خواهد بود

  تیرضا مه یجهت ضم نیباشد بدیدانشگاه بابل و رشت م نیترک بمطالعه کار مش نیکه ا یی آنجا از •

 نامه از دانشگاه رشت پیوست گردید. رضایت باشد.  یم  یکامل)نامه( از دانشگاه رشت الزام

سالمند به دنبال    مارانیب  یبر بقا  یزمان جراح  ریتاث  "با عنوان  724132352  ی طرح تحقیقاتی با کد رهگیر -3

 .دی رس بیبه تصو ر یجام اصالحات زمطرح و با ان "پ یه یشکستگ

سال به دنبال    65  الی با  ماران یب  کساله ی شش ماهه و    یبر بقا  رش یاز زمان پذ  ی زمان جراح  ریتاث"عنوان به •

 تغییر یافت.   "پ یه یشکستگ 

گردید.   • اصالح  فارسی  عنوان  راستای  در  انگلیسی   The Effects of Time Fromعنوان 

and 1 Year survival in Patients over 65  Surgery on 6 Month-to-Addmisson

years old following Hip  fracture 

 تغییر یافت. 97-95سال مطالعه به  •

 اهداف اصلی، فرعی و کلی طرح براساس عنوان تغییر یافت.  •

 سنجیده خواهد شد.SCALE RATING  NRSNUMERIC (NRS )درد بعد عمل بر اساس معیار •

 ر وابسته نگاشته شد. مرگ و میر به عنوان متغیی •

 

  

 

 

 
 

 دکتر حمید شافی 

  واحد توسعه  رئیس

 بیمارستان  تحقیقات بالینی  

 شهیدبهشتی  


