
 تحقیقات بالینی صورتجلسه شورای پژوهشی واحد حمایت از توسعه

 

در محل واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی واقع در  0/0/30روز دوشنبه مورخ  03/03جلسه در ساعت 

 طبقه اول ساختمان مراکز تحقیقاتی برگزار گردید.

 

بررسدی عووادت    " رز دوولدو بدا عندوان    -وحیدد  کدایمی اد اد     پروپوزال طرح تحقیقاتی دکتر -0

آذر 5اران مبتال به زخم معد  و گاستریت مراجعه کنند  به بیمارستان هلیکوباکترپیلوری در بیم

مطدرح و   " بر اساس راگ آمیزی گیمسا در امواه های بیوپسی 0031 -30گرگان طی سالهای

 مقرر گردید با ااجام اصالحات ذیل مورد تصویب قرار گیرد.

بیماران مبتال به زخم معدد    هلیکوباکترپیلوری درعنوان طرح  اصالح گردد . )بررسی شیوع عووات  -

بر اساس راگ آمیزی  0031 -30آذر گرگان طی سالهای5و گاستریت مراجعه کنند  به بیمارستان 

 (گیمسا در امواه های بیوپسی

طرح تقویت گردد بعنوان مثال بررسی موارد دیگری هم  اضافه شود و با همین هزینده هدا بررسدی     -

 آزمایشگاهی دیگری ایز افزود  شود .

 گردد.   case controlوع مطالعه ا -

 تر گردد. منابع بروز -

بررسدی ارتبدا     " بدا عندوان   دکتر سعید وثوق –سیما صدیقی   پروپوزال طرح تحقیقاتی دکتر -2

در بیماران مراجعه کنند  به کلینیک فوق تخصصی   بیماری لوپوس با  ECAو VCAM1سطح 

 اصالحات ذیل مورد تصویب قرار گیرد.مطرح و مقرر گردید با ااجام  "32سال  روماتولوژی

 آورد  شود. ELISAدر قسمت مربو  به ااجام آزمایشات ،آزمایش  -

 بصورت کامل قید گردد. VCAM1وECAدر قسمت مربو  به عنوان واژ  های  -

 خالصه روش اجرا اام آزمون آماری اصالح گردد.)من ویتنی( در قسمت مربو  به -

 اری لوپوس بصورت کامل تر توضیح داد  شود.رابطه مارکرهای مورد بررسی با بیم -



در قسمت مربو  به روش اجرا و تجزیه و تحلیل داد  ها احو  گرو  بندی بیماران با هم متواوت می  -

 باشد 

 ( توضیح کامل تری داد  شود.ECAو احو  ااداز  گیری کمیت ها )مثال واحد در خصوص  -

 منابع طرح به روز شد  و در عین حال بیشتر گردد .  -

 بهتر است در قسمت اهداف ،تعیین سطح مارکرها قید گردد. -

می خواهند بسنجند یدا سدطح    VCAM1مشخص اشد  است که سطح خود  VCAM1درخصوص  -

 آاتی بادی علیه آن.

 گردد. هزینه ی خریداری کیت در دو قسمت آمد  است که بایستی یک مورد از آاها حذف -

 هزینه ای جهت ااجام آزمایشات برای یک کارشناس در اظر گرفته شود . -

اودر   09تایی می باشند و تعداد کل افراد مورد بررسدی  39با توجه به اینکه کیت های مورد استواد   -

 است در صورت امکان حجم امواه بیشتر شود .

 شاهدی (-اوع مطالعه اصالح گردد.) مورد -

 فقر آامی شیوع بررسی " عنوان با مومنی میالد – افسااه تابند   ی دکترپروپوزال طرح تحقیقات -0

-آموزشدی  بیمارسدتان  درمااگدا   بده  کنند  مراجعه کاادیدایی ولووواژینیت به مبتالیان در آهن

مطرح و مقرر گردید با ااجام اصالحات ذیل مورد تصویب  "30 -32 سال شیرازی صیاد درماای

 قرار گیرد.

 کاادیدایی ارائه گردد.منابع بیشتری و جدیدتر در رابطه با ارتبا  آامی فقر آهن و واژایت  -

 .حجم امواه ذکر گردد -

بهتر است ابتدا عووات کاادیدا توسط روش آزمایشگاهی ثابت شود سپس امواه خون گیری صدورت   -

 پذیرد و اباید همزمان باشد که در روش امواه گیری اشار  اشد  است.

قرص های آهن ،داروهای ایمواوساپرسور ، کورتون و سدایر داروهدای هورمدوای جدزی معیدار      مصرف  -

 خروج قرار گیراد .

 در قسمت مربو  به روش اجرا اسمیر ترشحات بصورت کامل تر توضیح داد  شود . -



مشخص شود هدف تعیین اثر مستعد کنند  کمبود آهن به عووات است یا ایجاد مقاومت اسبت بده   -

 عووات؟

 سطح آهن سرم ااداز  گیری می شود یا آهن ذخیر  ؟)فریتین(اهداف مطالعه  در -

 باشد. CASE CONTROLطراحی مطالعه بصورت  -

 گرو  مطالعه زاان پر  منوپوز است یا پست منوپوز ؟ -

 میزان شیوع آامی و کاادیدا قید گردد. -

 مشخص گردد. SPSSاوع آزمون آماری و آخرین اسخه ارم افزار  -

 مربو  به جدول زماای فعالیت ها به توضیل آورد  شود.در قسمت  -

 جدول هزینه ها اصالح گردد. -

 در قسمت مربو  به متغیرها شیوع آامی فقر آهن لحاظ گردد. -

 "بدا عندوان    جدالل طاهریدان   – سعید امیرخداالو   پروپوزال طرح تحقیقاتی دکترگزارش اهایی  -4

درمان خارش اورمیک در بیماران همودیالیزی بررسی مقایسه ای اثرات گاباپنتین و کتوتیون در 

مطرح و مقرر گردید  "0032آذر شهر گرگان در سال  5مراجعه کنند  به مرکز آموزشی درماای 

 با ااجام اصالحات ذیل مورد تصویب قرار گیرد.

 بصورت گذشته بیان گردد.افعال  -

 اهداف اختصاصی مطابق پروپوزال آورد  شود. -

 گیری آورد  شود.در قسمت چکید  اتیجه  -

 در قسمت اتایج خطر اسبی ، رگرسیون ، میااگین و ااحراف معیار بیان گردد. -

 قسمت مربو  به بحث رفراس ادارد.  -

 در متن مشخص اشد  است . 01-29رفراس های  -

 تمام اهداف پروپوزال و یافته ها بایستی در قسمت بحث بصورت کامل آورد  شود .  -

 قید گردد. P-valueدر خالصه روش اجرا  -



است دسته بندی بر حسب شب،روز،جنس و سدن امکدان پدذیر     clinical trialچون طرح بصورت  -

 معتبر امی باشد .  0-4ایست لذا جدول 

در قسمت اتیجه گیری فقط معنادار بودن و ابودن بایستی آورد  شود و ایازی به اوشتن مجدد  -

 اعداد ایست.

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


