
 

 

 

تا  03:21در مامایی ساعت   جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره

نظرات داوری سه طرح تحقیقاتی با حضور اعضا تشکیل و  30/00/32شنبه سه  02:54

 پیشنهادات زیر مطرح شد:بررسی  و

 انیمطالعه دانشجو یها بر عادت میبر ت یمبتنیادگیری  وهیبه ش آموزشریتاث یبررس " طرح اول: -الف

 " یپرستار

با توجه به اینکه علی رغم تایید نشدن اصالحات مطرح، نهایی  محترم نظرات داوران 

تمایل مجری محترم مقرر شد ،در صورت اولویت انجام دارد موضوع طرح برای اعضا 

ایشان برای ادامه مراحل تایید باانجام  و با هک فکری یکی از اعضا مرکز  اصالحات 

 تصویب به معاونت پژوهشی دانشگاه ارجاع داده شود.

 نظرات داور نهایی:

طوالنی و حاوی مطالبی است که می تواند حذف گردد. بررای  بیان مسئله -

عی شرلیی پرسرتار و در پراراگراف مثال در پراراگراف اول نااهارای امتمرا

دوم واژگی اای مثبت ارادگاری عارال و...باراد شرد  کره ناراهی بره باراد  د 

ناست و در مقابرل مااناسرم ارتبراطی دو ممِرومو عنرواد باارد بحره شرود کره 

حررداکثر در دنررد نررط عنررواد شررد  اسررت کرره پاسررنطوی دطررونطی ارتبرراط و 

 ضرورت تحقاق نمی باشد. 

ابسته )عادات مطالاه( بررای پژواشرطر مِرم برود  اسرت اه  نماکه متلار و -

که به دنبال شناساای عوامل مرتبط با  د بره طراحری اارد مطالاره پردانتره 

اند در بااد مسرلیه ضررورت تحقارق در ن رون اارد متلارر مشرااد  نمری 

 گردد. 

در بااد مسلیه اه مطالاات ملاار و مشابه )امراستا برا دو متلارر مطالاره(  -

 شد  است. استماد  ن

-  



 

: شااد اه نظر  موهشی در ساستم سنتی  موهشری اارراد اارد نوآوری طرح -

روش نو وری محسوب شود اه نطا  روش شناسی تحقارق دره نرو وری در 

 ااد طرح انمام شد  است؟ 

-  

: عیارغم درنواست داوراد مِت تاراف واژ  ی اادگاری تعریف واژه ها -

مبتنی بر تام تلااری  ورت نطرعته و به مای  د ادف اادگاری مبتنی بر 

 تام بااد شد. 

-  

 دارد؟ ۳ده تماوتی با ادف انت ا ی  ۶عرعی  هدف -

ممموع سرواالت پرژواش و عرضراات برا اارداف عرعری باارد برابرر باشرد و  -

نت ا ی سوال اا عرضاه نوشت. در  رورت نااهی ناست برای ااداف ا

 تماال نواسند  لطمأ مدا اه سواالت و عرضاات ا یی مطالاه نطاشته شود. 

-  

 ۸و  ۶نمر  و گرو  اای  ۷و  ۶در دو قسمت گرو  اای روش مطالعه در  -

 نمر  نوشته شد  است. لطمأ امساد گردد اا دلال ااد تماوت بااد شود. 

ع نررروم مطالارره بارراد شررد  اسررت. لطمررأ مرر ع عرردم ورود برره عنررواد مرر  -

 ا  ح گردد.

اه  نما که تاااد دشواری سرواالت پرا اه امتحراد و برا اسرتماد  اه عرمرول  -

دشواری سوال انمام پرذار اسرت دطونره ممرارادا سرواالت دو گررو  را اه 

 نظر دشواری امساد می نمااند؟

ر  ی نمر ۶به نظرر مری رسرد شراو  ی نمرر  داری در اارد مطالاره براسراا  -

منمر  )نمرر  ی عرردیا نمرر  گرواریا نمرر  ی اسرتانافا نمرر  ی تایاررف 

گروایا نمر  ی ارهاابی امتاااد و نمر  ی  نر ترم ( مری باشرد. سرِم ارا 

در د ار نمر  در نمر  ی نِاای دقدر است؟ و مبنای تااراد اارد سرِم ارا 

در د داست؟ در کل شاو  ی نمر  دای و تمسار  د باراد گرردد. بره نظرر 

می رسد برنی نمرات به شاو  ی غار عانی داد  می شرود. مِرت اعرهااش 

اعتبار نمر  دای ده تدباری انداشاد  شد  است. برگه ی ارهارابی امتااراد 

ضمامه گردد تا برای داوراد مشنن شرود دطونره ارهارابی  رورت مری 

گارررد.  اررا  همررود اررای عرروق اسررتاندارد اسررتند اررا محقررق سررانته و شرراو  ی 

 د ساهی سواالت دطونه است. استاندار

در ااداف کاربردی ممیه ی)در  ورت مثبت بودد نتامه ی مطالاه ....(  -

 قاد شود 

در ن ون پرسش نامه به نظر می رسد اادگاری مبتنی بر تام در برنی  -

اه سواالت تأثاری ندارد و منمر به تلاار نمر  ی نِاای نمی شود منممیره 

 و ...  ۳۵ا ۳۴ا ۳۲ا ۳۳ا ۸۲ا ۸۸ا ۵۵ا ۶ا ۵سواالت 



 

استاندارد بودد ا  پرسشنامه دلال قاطای برای استماد  اه  د ناست و بااد  -

 توماه مناسبی برای ارتباط  د با متلار مدانیه ومود داشته باشد. 

و ... به  ورت برعاا نمر  گذاری مری  ۸۶و  ۸۳ا ۵۳ا ۲ اا سواالت  -

 شود اا مستقام. 

 ده اقداماتی انمام می داند؟ دقاقأ  ۵۸امااراد امراای در مدول  -

عیارغم درنواست داوراد در ن ون نطارش بررسی مترود امراسرتای  -

 عنوادا ااد مِم  ورت نپذارعته است. 

ساعت هماد می برد  اا ااد طررح برر  ۶۳۸با تومه به ااناه امرای طرح  -

 مبنای اهانه عااد  روش مناسبی است؟ 

   سخ شماف داد  نشد  است.     در کل به نظر می رسد به سواالت داوراد پا

فقط در دو خط آخر ذکر شود در چه زمانی از پایان برنامه آموزشی پرسشنامه 

 عادات مطالعه مجددا پر می شود...

 نمونه گیری ابتدا طبقه بندی سپس تصادفی باشد مناسب تر است

داده شود تا دانشجویان به دو گروه و محتوی با روش های یکسان به هر دو گروه اموزش 

 تنها یک متغیر مستقل شیوه اموزش متفاوت باشد و محتوی برای همه یکسان باشد

 در انالزها از تحلیل کوواریانس نیز استفاده شود

متغیرهای پیامد محدود شوند تا با تعداد نمونه ها قابلیت تجزیه و تحلیل وجود داشته 

 باشد

 می توان پیگیری چنذ دوره زمانی نیز اضافه شود

پرسشنامه با اهداف این مطالعه نیاز به بازنگری دارد.در صورت تغییر اعتبار و روایی 

 تغییر یافته انجام شود

 



 

مقایسه شاخصهای انتروپومتریک و برخی عوامل مرتبط با باروری در زنان غیر "  طرح دوم:" -ب

دولتی و خصوصی زنان باردار مبتال به بیماریهای خوش خیم پستان مراجعه کننده به کلینیک های 

 "3141-49شهر گرگان و گروه کنترل، سالهای 

 نظرات داوران محترم و موارد زیر توسط اعضاء مرکز مطرح و مقرر شد در صورت 

تمایل مجریان محترم برای ادامه ،اصالحات انجام و با توجه به نیاز به اصالح در اعلب 

دیگر ارسال و مجدد مسیر داوری و قسمت ها، پروپوزال تایید شده مجدد برای سه داور 

 بررسی طرح انجام خواهد شد.

 نظرات داور اول:

بررسی ارتباط شاخص های آنتروپومتریک و برخی عوامل مرتبط با باروری در زنان غیر 

باردار مبتال به بیماریهای خوش خیم پستان مراجعه کننده به کلینیک های خصوصی و 

  3141-49دولتی شهر گرگان سال 

برچه اساسی در دو گروه قرار می گیرند . در گروه کنترل چگونه می فهمید به بیماری  -

پستان مبتال نیستند. کلمه سینه به پستان تغییر یابد. در متن کامنت های ویراستاری را قرار 

 داده ام

 کلید واژه ها کامل نیست.  -در کلید واژه ها منوپوز گذاشته شده چرا؟ 

 گارش اشکال دارد. پاراگراف سوم اضافه است .بیان مساله از نظر ن

در پاراگراف چهارم توجه داشته باشید که نژاد ایرانی قفقازی است.  اما ادله شما برای 

آمریکایی  مطرح شده . این پاراگراف چه نقشی در بیان  -افزایش خطر در نژاد آفریقایی

 مساله شما دارد؟ 

 انتهای بیان خوب جمع نشده است. 

تعریف واژه ها باید کلماتی که در عنوان آمده است تعریف شود. تعریف نظری  در بخش

 و تعریف عملی عباراتی که باید تعریف شودشامل:

 بیماریهای خوش خیم پستان - عوامل مرتبط با باروری - شاخصهای انتروپومتریک 



 

 تعریف واژه ه در بخش نظری باید رفرنس داشته باشد.

مل تغذیه ای را بررسی کنید پس شاید مقاله سوم چندان مرتبط چون شما نمی خواهید عوا

 نباشد. 

 با توجه به تغییر عنوان باید اهداف کلی و اختصاصی نیز تغییر یابد. 

آنچه اهداف فرعی نوشته شده در واقع  اهداف اختصاصی محسوب می شود زیرا اجزاء 

 شاخصهای آنتروپومتریک هستند.

است پس از تغییر عنوان, سواالت  و فرضیات تغییر و سواالت و فرضیات خیلی زیاد 

 اصالح  یابد.   

 به نظر من مطالعه مقطعی است . 

 جامعه آماری به خصوص گروه کنترل به خوبی شرح داده نشده . 

 در این مورد توضیحی داده نشده. روش نمونه گیری 

 آیا برای گروه کنترل هم سونوگرافی داده میشود.

در عنوان شاخصهای آنترو پومتریک و برخی عوامل مرتبط با باروری آورده شده . در 

نمونه ها به دو گروه تقسیم شده اند که با عنوان   BMIطراحی پژوهش فقط بر حسب 

 مطابقت ندارد. روش اجراء واضح نیست و به عنوان نمی خورد

ت نمی دانم چه متغیر هایی را چون پرسشنامه ضمیمه نبوده و تعریف واژه ها نیز کامل نیس

 . میخواهد بررسی کند

 چرا سطح تحصیالت متغیر مستقل است . چه تاثیری روی بیماری پستان دارد؟ 

 مداخله گر باشد.00و  02تا  8به نظر میرسد متغیر های شماره 

 تعداد متغیرها زیاد است آیا با این تعداد نمونه میتوان این همه متغیر را بررسی کرد



 

هنوز نمیدانم طراحی  آماری: آزمون های و داده ها تحلیل و تجزیه روش

 پژوهش دقیقا چگونه است.  

 باید طراحی مطالعه کامل شود.

 داور دوم:

مقایسه شاخصهای انتروپومتریک و برخی عوامل مرتبط با  ...........پیشنهادی فارسی عنوان

کلینیک های مراجعه کننده به  وگروه کنترل باروری در زنان مبتال به بیماریهای خوش خیم پستان

 3141-49سالهای   خصوصی و دولتی زنان شهر گرگان

درکلمات کلیدی منوپوز جایی ندارد وبهتر است از واژه هایی که مرتبط با ویژگیهای 

 باروری هستند استفاده شود

دربیان مسئله درمورد تاثیر شاخص های آنتروپومتریک بر بیماری های خوش خیم 

پستان صحبتی نشده است وبیشتر به مشخصات باروری پرداخته شده است درحالی که 

 درعنوان ابتدا شاخص های آنتروپومتریک بیان شده اند

تناقضات موجود که ضرورت انجام این مطالعه را نشان دهند خیلی کم بوده  -

 وتوجیه کننده نمی باشند

o یان مسئله کدامیک از عوامل مورد بررسی قابل اصالح هستند درب

بیشتر به این موضوع پرداخته شودبه نظر می رسد اکثرا غیرقابل اصالح 

 هستند

 درتعریف واژه ها بهتر است شاخص های آنتروپومتریک، مشخصات باروری تعریف شوند

O’brien ( تمامی بیمارانی که از 0239و همکاران در مطالعه ای در آمریکا )تا  0222

 انجام شده بود وارد مطالعه کردند: درسراسرآمریکا؟بیوپسی پستان برایشان  0222

 درمرور متون از مطالعات داخلی استفاده نشده است

اینکه مطالعه توصیفی تحلیلی است درست است اما اینکه مورد شاهد می باشد صحیح 

به نظر نمی رسد، درست است که دراین مطالعه هم گروه شاهدومورد وجوددارد، اما به 

گروه نمی توان نام مورد شاهد برآن گذاشت. مطالعه مورد شاهد  صرف داشتن دو 

 شرایط خاص خودراداردکه این مطالعه از ان برخوردارنیست



 

درابتدا گفته شده است کلیه زنان مورد بررسی قرار می گیرند واین تصورپیش می آید 

معه روش نمونه گیری سرشماری است که باید اصالح شود کلیه زنان مراجعه کننده جا

 آماری یاجامعه پژوهش را تشکیل می دهند نه نمونه پژوهش را

گروه کنترل به چه دلیل به درمانگاه ومطب مراجعه می کنند؟ این خود می تواند   

 دربرخی موارد ایجاد خطانماید. به این موضوع دقت شود

توضیحات روش نمونه گیری ناقص می باشد. نام روش وتوضیحات باید کامل شوند. 

تعداد مراکزی که اطالعات جمع آوری می شود وتعداد نمونه درهرمرکز باید مشخص 

 باشد

سال انتخاب شده است؟تعداد کلینیک های خصوصی  02تا  02چرا فقط رنج سنی 

 ودولتی باید مشخص باشد.

 ؟!3131و 3131یا  3131تا 3131

 از منابع فارسی استفاده نشده است

 داور سوم:

وپومتریک و برخی عوامل مرتبط با باروری در زنان مبتال به بیماریهای مقایسه شاخصهای انتر

-49خوش خیم پستان مراجعه کننده به کلینیک های خصوصی و دولتی زنان شهر گرگان، سالهای 

3141 

 ذکر نام پرسشنامه مثال پرسشنامه دموگرافیک و باروری .3

 منوپوز جزء کلمات کلیدی نمی باشد.

 باید تعریف شود.شاخص های آنتروپومتریک  .3

 منظور از عوامل مرتبط با باروری باید مشخص شود. .0

پیشنهاد می شود قبل از نوشتن هدف ازانجام این پژوهش در مورد ضرورت  .1

 انجام طرح در حد یک عبارت نوشته شود تا هدف بهتر درک شود.

 از منابع فارسی هم استفاده شود. .1

 با مدلسازی مجدد عنوان هدف کلی اصالح گردد.



 

این عبارات به )مقایسه شاخصهای انتروپومتریک و ....(و )مقایسه برخی عوامل مرتبط با باروری و...( .3

 تعیین مقایسه ای تغییر یابند.

بنظر می رسد موارد ذکر شده در اهداف فرعی همان موارد دربرگیرنده شاخص های 

هداف اختصاصی آنتروپومتریک و عوامل مربوط به باروری هستند یعنی این موارد همان ا

هستند که بصورت جزئی تر در اهداف فرعی آمده اند . یعنی هدف از این مطالعه 

رسیدن به این اهداف است لذا باید در اهداف اختصاصی آورده شوند. و هرجا که مقایسه 

 آمده به تعیین مقایسه ای تغییر یابد

است و باید پیش  ماه برای رسیدن به این حجم نمونه در گروه مورد زمان کمی1بنظر 

 بینی زمانی با توجه به پایلوت تغییر یابد.

 سایر نظرات اعضا مرکز:

ضرورت مساله مبهم است.برای کنترل مباحث از نظر صحت علمی متخصص مرتبط 

 دقیق نظارت داشته باشند

 واژه های اصلی دقیق تعریف شود

 جوابگو استدرصورت اینکه هدف یافتن عوامل مستعد کننده است مطالعه کوهورت 

 نهایت این مطالعه چه یافته جدیدی اضافه خواهد شد؟

حجم نمونه بر اساس وضعیت توده بدنی در توده های خوش خیم تعیین شده در 

 صورتیکه در توده های بدنی متفاوت میزان توده خوش خیم باشد تعیین شود

بیشترین حجم نمونه بر اساس میانگین متغیر های مختلف مستعد کننده )کمترین و 

 میانگین  ( تعیین شود

 تصویر بدنی پیامد است و نه مستعد کننده دلیل سنجش ان چیست؟

 طرح سوم:

 اختراع دستکش امنیوتومی

 



 

 

  حاضر در جلسه:خانم هامرکز تحقیقات اعضاء 

دکتر الهام خوری               دکتر           خدیجه قبادی                کتایون جاللی آریا      

   اسیه سادات بنی عقیل

   فاطمه رئیسیان                       طیبه ضیائی ردکت   فاطمه سیفی         

       رستمانی)نماینده محترم معاونت تحقیقات و فن آوری( 

 و اقای اریایی)مشاور امار  معاونت تحقیقات و فن آوری(  

 

 

 

 

 

 

 


