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در محل واحد حمایتت   61/61/49صبح روز شنبه مورخ  03/8جلسه در ساعت 

از توسعه تحقیقات بالینی واقع در طبقه همکف  ساختمان طرح وتوسعه )دکتر 

 آذر برگزار گردید. 5شریف( بیمارستان 

 

دکتتر رحمتت ا     -ستهی  صتمدزاد   گزارش نهتایی طترح تحقیقتاتی     -

بررستی مقایسته اا ا تر آ  و صتابون بتا محلتو         "شریفی  بتا عنتوان  

ضدعفونی کنند  دست ) هندرا  (در میزان عفونت دست پرستتاران در  

با رفع  مطرح و "6040 -49آذر گرگان در سا 5مرکز آموزشی درمانی 

 مورد تصویب قرار گرفت. اشکاالت ذیل

 عا  بصورت گذشته قید گردد.در قسمت مقدمه اف -

 قسمت نتیجه گیرا چکید  توضیحات بصورت واضح تر قید گردد. -

 دکتتر متریم ابتومردانی بتا عنتوان      –طرح تحقیقاتی دکتر مریم زاهدا  -6

ختون   ییایمیشت  ویت ب ابتر فاکتورهتا   اا ترانته یمد ییغذا میرژ ریتا  یبررس " 

استتان گلستتان در ستا      ابتت ید کیت نیکل ییتحت درمان دارو یابتید مارانیب

مطرح و مطرح و با رفع اشکاالت ذیل مورد تصتویب قترار گرفتت. بتا      "49-45

 مورد تصویب قرار گرفت. ریا  93533333هزینه 



مداخله مورد نظتر در مطالعته متبهم متی باشتد. در متورد جزدیتات مداخلته          -

ش ایت   )آموزش رژیم مدیترانه اا( باید بیشتر توضیح داد  شود. آیا روش آموز

رژیم به گرو  مداخله یک روش استاندارد است؟ آیا در همه افراد نحو  آمتوزش  

 یکسان است؟ آموزش توسط چه کسی و چگونه داد  می شود؟

آیا مکانیسمی براا اطمینان از رعایت رژیم مدیترانته اا توستط افتراد متورد      -

ایت رژیتم  مطالعه پیش بینی شد  است؟ آیا مکانیسمی براا آگاهی از میزان رع

 مدیترانه اا توسط افراد مورد مطالعه پیش بینی شد  است؟

ممک  است افراد گرو  کنتر  نیز از رژیتم مدیترانته اا استتفاد  کننتد. آیتا       -

تمهیداتی براا اطمینان از مصرف یا عدم مصرف رژیم مدیترانه اا توسط افراد 

نیز از ای  رژیتم   گرو  کنتر  درنظر گرفته شد  است؟ اگر فردا از گرو  کنتر 

 استفاد  کند چه اقدامی صورت می گیرد؟

ممک  است افراد مورد مطالعه در طی مطالعه بته پزشتکان ملتلتف مراجعته      -

نمود  و درمان دارویی آنها تغییر یابد. آیا براا ای  موضوع تمهیداتی اندیشتید   

 شد  است؟

ویه مطالعه بطور دقیت   پیامد مطالعه نیز مبهم است. باید پیامدهاا اولیه و  ان -

مشلص شود. تعریف پاسخ به درمان باید بطور دقی  مشتلص شتود. ایتا مت       

صرفا هر مقدار  کاهش در میزان قند خون بعنوان پاسخ به درمان درنظر گرفته 

 می شود یا باید م   از یک مقدار خاص کمتر شود؟

 

 پایان یافت . 63جلسه ساعت  

 



 


