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1 

ثبت شده ذیل و با عناوین  19-کووید بررسی عناوین و داوری پروپوزال هایسرعت در 

 :و هماهنگی الزم با معاونت محترم تحقیقات دانشگاه در سامانه پژوهشیار

 

 یمارستانیثبت ب ستمیس یساز ادهیاستقرار و پ COVID-19  در مرکز

عاطفه دکتر -1574شماره طرح-فارس بوشهر جیخل یشهدا یدرمان یآموزش

 و همکاران یاریاسفند

 وعیدر برابر ش یکارکنان درمان یو مقابله ا یاجتماع -یروان یپاسخ ها 

فارس  جیخل یشهدا یدرمان یدرمرکز آموزش COVID-19 یعفون یماریب

 و همکاران یانیک لهیدکتر جم-1570-بوشهر

 جیخل یشهدا یدرمان یپرستاران و پزشکان  مرکز آموزش یستیتجارب ز 

COVID-19 یعفون یماریب وعیدر زمان ش مارانیفارس بوشهر از مرگ ب

 و همکاران یدریزهرا ح-1456 

 مارانیب ینیبال یها افتهی یبررسCOVID-19  مراجعه کننده به مرکز

و  یدکتر فرهاد عباس--1571 فارس بوشهر جیخل یشهدا یدرمان یآموزش

 همکاران

 مبتال به  مارانیبانک مربوط به ب ویب جادیاCOVID-19  مراجعه کننده به

زاده  یقل هیمرض--1599-فارس بوشهر جیخل یشهدا یدرمان یمرکز آموزش

 و همکاران

 پرسنل مشکوک و مبتال  به  کیولوژیدمیو اپ ینیبال یها افتهی یبررس

COVID-19  1623 -فارس بوشهر جیخل یشهدا یدرمان یمرکز آموزش-

 یدریو زهرا ح یانیک لهیدکتر جم

 یعفون یماریمختلف بر  ب یخون یهاگروه ریتاث یبررس COVID-19-

 و همکاران یامراله شمس-1582

 یعفون یماریب وعیدر برابر ش داریو پا یاسترس فور یروانشناخت ریتاث 

COVID-19 یدرمان یدرمرکز آموزش یبهداشت یبر کارکنان مراقبتها 

 و همکاران یانیک لهیدکتر جم-1588-فارس بوشهر جیخل یشهدا

 

 انم کیانیخ

هماهنگی با دکتر 

نعیمی و خمیسی 

 پور

 سه روز

 ک هفتهی خانم کیانی ثبت شده در سامانه پژوهشیارمذکور و طرح های  جهت پیگیری اخذ کد اخالق 2

 نام کمیته: شورای پژوهشی مرکز توسعه

 های بالینیو پژوهش

اسفندیاریدکتر خانم  رئیس جلسه:  

خانم کیانی دبیر کمیته:  

جلسهصورت  
 

10/12/98:تشکیل تاریخ  

دپ/29478/7/20 :جلسهصورت شماره  

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

خلیج فارس شهدای مرکز آموزشی درمانی   

 

 19_بیماران کوویددموگرافیک و بالینی  رجیستری و ثبت اطالعاتطرح  یاجرا بررسی جلسه: موضوع

 یمارستانیثبت ب ستمیس یساز ادهیاستقرار و پطرح  ی و عملیاتیاجرایروند  این مرکز با هدف بررسی یپژوهش یشورادستور کار جلسه: 

COVID-19  و  اساتید بالینیبه  فراخوان شورای قبل و سایر طرح های تدوین شده طی اعالمنحوه داوری و اخذ کد اخالق بررسی و

و موارد ذیل مورد توافق قرار  گردید برگزار ءاعضا حضور باو به صورت آنالین  صبح 10 ساعت 10/12/98 خیتار در، عالقمندپژوهشگران 

 گرفتند.
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3 
و   COVID-19 یمارستانیثبت ب ستمیس یساز ادهیپ و استقراراجرای طرح  در اولویت

 COVID-19اپیدمیولوژیک بالینی و فته های بررسی یا
 یک هفته انم کیانیخ

4 
در منطقه کثیف بیمارستان جهت تجهیز و مناسب اختصاص یک اتاق تغییر کاربری و 

 واحد توسعه تحقیقات بالینی در آنپرستار و اسقرار همکاران پرسشگر 

آقای خانم کیانی 

غالمی و آقای 

 تنها

 یک هفته

5 
با اتاق مذکور  همکاران طرح در  تهیه لوازم محافظت شخصی و بهداشتی جهت

 دفتر پرستاری  و انبار کاالهماهنگی 

انم کیانی و خ

 خانم حیدری
 یک هفته

6 
از واحد توسعه  عدد لپ تاپ 1عدد کامپیوتر از مرکز مدالین و  3تجهیز اتاق مذکور به 

 تحقیقات بالینی
 یک هفته خانم کیانی

7 
هماهنگی مرکز پژوهش با آقای دشتی مسئول مدارک پزشکی جهت دریافت پرونده 

 از بایگانیهای بیماران 
 یک هفته خانم کیانی

8 
جلب مشارکت و همکاری پرستاران و سوپروایزرها در شیفت های غیر موظف جهت 

 بیماران تخصصی استخراج اطالعات

خانم کیانی و 

 خانم حیدری
 یک هفته

 جهت استخراج اطالعات اولیه بیماران MCMCسامانه کشوری  ایجاد دسترسی به 9
خانم کیانی/ 

 مهندس شاهینی
 سه روز

10 
 تهیه پرسشنامه الکترونیک و جمع آوری انالین اطالعات در سایر طرح ها جهت

 ی کاغذجابجایدر جلوگیری از مشکالت عفونی 

خانم کیانی/ 

 مهندس سادات و

 مهندس سناعی

 ده روز

 یک هفته خانم کیانی طرح ها به ریاست بیمارستان کارماهانه پیشرفت هفتگی و اعالم گزارش  11

 


