
 

 

 

 

 

بالینی تحقیقات توسعه از حمایت واحد پژوهشی شورای صورتجلسه  

 

 در محل واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی  18/8/98صبح روز شنبه مورخ  11جلسه در ساعت 

 .آذر برگزار گردید 5واقع در طبقه دوم بخش رادیوتراپی بیمارستان  

 یبررس       "تحت عنوان  هادی قریببه راهنمایی آقای دکتر رح تحقیقاتی  پایان نامه ای آقای محمد روحی ط -1

 بومارستا  کننده مراجعه بومارا  در سونه س راا  های متاس تا  رادیعلعژیک الگعی و محل ش وع، 

 مقرر گردیدمطرح و  "5938-5935 های س ا  در گرگا  ش ورا ی ص واد ش دود و آذر5 ش ددای های

کلیات طرح فوق مورد بازبینی قرار گرفته  و مجری جهت راهنمایی بیشتتتتر از همیاری آقای دکتر دایان امانیان 

 استفاده نموده و پس از اصالحات مجددا مورد داوری و در شورای بعدی مورد  بررسی قرار گردد. 

 

 " تحت عنوان وحیده کاظمی نژادخانم دکتر به راهنمایی  آقتای باب  هادیان طرح تحقیقتاتی  پتایتان نتامته ای       -2

 زیسیی سییو بویپسیی  های نمینه در آن با مرتبط عیامل و قارچ  سییوزیت   فراوان  بررسیی 

به شتتر  مطرح و  "78 تا 78 سییاایای ط  در گرگان آذر پزجم بومارسیینان کززدگان درمراجعه

 مورد تصویب قرار گرفت.اصالحات موارد زیر 

 طرح،  عنوان انگلیسی اصالح شود.با توجه به عنوان فارسی و اهداف  -

 .شود ارائه کامل آماری روشهای و مطالعه مورد نمونه و جامعه مطالعه، انجام روش -

 استان و ایران دنیا، سطح در بیماری شیوع درباره اطالعاتی که است معمول مطالعه انجام اهمیت بیان برای -

 انبیمارست و استان در است الزم پژوهش این اینیه اهمیت درباره اطالعاتی هیچ اینجا در که گردد ارائه

 .است نشده ارائه گردد انجام

 آمده طالعهم عنوان در نیز بیماری این با مرتبط عوامل تعیین. گردد نمی ارائه نویسنده اسم متون بررسی در -

 اند شده گزارش دیگر مطالعات در که مرتبطی عوامل به ای اشاره هیچ مشابه مطالعات ذکر در ولی است



 شده دمحدو بیماری این مختلف های گونه شیوع یا و کلی شیوع وضعیت گزارش تنها و است نشده ارائه

 یماریب این بالقوه خطر عوامل از لیستی تا کند کم  پژوهشگران به تواند می بخش این آوردن. است

. گرددن محدود ای زمینه بیماریهای و جنس سن، به صرفا مطالعه این در بالقوه خطر عوامل تا باشند داشته

 .گردد اضافه شده مشاهده مورد خطر عوامل درباره دیگر مطالعات نتایج میگردد پیشنهاد

 و جنس سن، عامل سه بین ارتبا  بررسی فقط اهداف در اما است شده قید مرتبط عوامل مطالعه عنوان در -

 است دهش اشاره مرتبط عوامل عنوان در اینیه به توجه با. است شده عنوان سینوزیت بروز و زمینی بیماری

 .گیرند قرار بررسی مورد بیشتری متغیرهای رود می انتظار

 گرفته ظرن در کاربردی/ بنیادی مطالعه نوع است بهتر بنابراین افزاید می موجود دانش به اطالعاتی مطالعه -

 .شود

 .جدول متغیرها در پروپوزال ارسالی ارائه نشده است -

 اب که حالی در است شده عنوان "قارچی سینوزیت از حاصل بافتی های نمونه کلیه" مطالعه مورد جامعه -

 سینوزیت هب ابتال به مشیوک که( گرگان شهر) استان جمعیت از زیرگروهی شده ارائه توضیحات به توجه

 سال 11 طی در که افرادی همه مطالعه، مورد نمونه تعداد .بود خواهد مطالعه مورد جمعیت هستند، قارچی

 در نفری 21 شیوع. است شده عنوان اند، شده داده تشخیص قارچی سینوزیت به مبتال آذر 5 بیمارستان در

 بررسی خوبی به مطالعه اهمیت نظر از انتخابی موضوع که دهد می نشان اوال( سال در نفر 2)سال 11 طی

 تعداد به توجه با نفر 21 تنها اطالعات روی از بیماری این با مرتبط خطر عوامل تعیین طرفی از. است نشده

 های ویهس شیوع گزارش سینوزیت انواع وسیع طیف به توجه با طرفی از. شود می تصور سخت نمونه کم

 گردد می جدی پیشنهاد .داشت نخواهد دهی گزارش ارزش نفری 21 ی نمونه در تنها بیماری این مختلف

 .نمایند اتخاذ را دیگر بیمارستانهای انتخاب مثال ها نمونه تعداد افزایش برای را راهیاری پژوهشگران که

 می انجام" ،"گرفت انجام " ،"رسید اثبات به " ،"شد انجام" مانند افعالی از جمع آوری داده  بخش در -

 پرونده در موجود اطالعات از خواهند می پژوهشگران اینیه به توجه با که است شده استفاده "شود

 خصوصیات" و "بیمار هر به مربو  مشخصات".گردند تصحیح است الزم کنند استفاده بیماران

 بررسی و  بیمار سوابق و اطالعاتهمچنین چگونگی جمع آوری   .هستند هم مترادف "دموگرافی 

 ؟( میشود بررسی بیماران پرونده )ایا داده شود.توضیح  ای زمینه بیماری سوابق

 ارائه داده نشده است.در بخش روش تجزیه و تحلیل هیچ توضیحی  -

 مورفولوژی زا صرفا یا و میشود انجام نوع تشخیص برای تیمیلی کار ایانحوه تشخیص نوع قارچ بیان شود.  -

 استفاده می شود؟پاس   امیزی رنگ براساس

 معیارهای خروج از مطالعه  توضیح داده شود. -

  .است نگرفته صورت بحثی منفی و مثبت نتایج درخصوص متون، بررسی در -

 وعن مطالعه هدف و عنوان به توجه با که شده بیان مقطعی توصیفی مطالعه نوع مطالعه، اجرای روش در -

 .باشد می تحلیلی-توصیفی مطالعه

 .کرد استفاده رگرسیونی روش از توان می موثر عوامل تعیین در مطالعه هدف به توجه با -



 شامل: مورد گروه ی .شود گرفته نظر در گروه دو هست نیاز مقایسه جهت موثر عوامل بررسی برای -

 نظر مورد بیماری که: کنترل گروه و هستند دارا را ورود معیار به بنا قارچی سینوزیت که نظر مورد بیماران

 .شود بیان آن با متناسب آماری تحلیل های روش که هست نیاز و ندارند را

 

 بررس  "تحت عنوان  آقای دکتردایان امانیانبه راهنمایی  سمانه ارغیانی پایان نامه ای خانمطرح تحقیقاتی  -3

 در کلویی زمنم بوماری به مبنال بوماران در کاروتود کاارداپلر سینیگراف  در کاروتود عروق

مطرح و مقرر گردید به شرح  "8977 سال در گرگان شوراتی صیواد  و آذر 5 بومارسینان  مراجعون

 زیر اصالح گردد.

 

 بررسی یمارانب در اترواسیلروزیس زمینه و اینتیمومدیا یافته افزایش ضخامت رابطهدر بخش بررستی متون   -

 این اهمیت و اینتیمومدیا ضخامت بیشتر های اهمیت متون بررسی در بود بهتر ولی است شتده  ثابت و شتده 

 .میشد اشاره نیز بالینی های بررسی در یافته

 دهنشتت بحث کلیوی مزمن بیماری با بیماران در یافته این اهمیت مورد دردر بخش محدودیت های مطالعه  -

 و ارندد اینتیمومدیا ضتتخامت بر گذاری تاثیر برای زیادی های زمینه کلیوی مزمن بیماران که چرا استتت،

 شتتارها مشتتابه مطاالعات در احتماال که استتت محدودیتهایی دارای کلیوی بیماری به تنها آنها دادن ارتبا 

 .شود اشاره آن به محل این در است بهتر و است شده

 یا یالیزید بیماران در دیگر شرایط گرفتن نظر در با بخصوص باشد مناسبی مطالعه میتوانداین مطالعه  -

 رلکنت برای شده استفاده ضدفشارخون داروهای تعداد فشارخون، متوسط مانند کلیوی مزمن بیماری

...  و رفتهقرارگ درمان تحت عروقی قلبی بیماری از اعم بیمار قبلی سوابق قندخون، کنترل میزان ، بیماران

 .بگیرد قرار مطالعه مورد نیز انها ارتبا  که

 

 و نود نکلی ایمقا سه بررس  "با عنوان  باب  مجاورعقیلیدکتر  آقایطرح تحقیقاتی اصالحیه  -4

قرار صویب مورد تمطرح و  "سپنیر زیپالسن  جراح  در خینر زی کزنرل بر مزوز یم سیافات

 گرفت.

 

 

 

 

 



 


