
بالینی تحقیقات توسعه از حمایت واحد پژوهشی شورای صورتجلسه  

 

در محل واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی  واقع در طبقه دوم   16/10/98صبح روز شنبه مورخ  11جلسه در ساعت 

 .آذر برگزار گردید 5بخش رادیوتراپی بیمارستان 

 

 تاثیر یبررس "تحت عنوان  کاظم کاظم نژاد به راهنمایی آقای دکتر  محمد اسددی  طرح تحقیقاتی  پایان نامه ای آقای دکتر -1

 بیماران در تراشدده گذاری لوله و الرنگوسددکوپی زمان همودینامیکدر های پاسدد  بر خوراکی گاباپنتین و تجویزکلونیدین

 .مطرح و به شرط اصالحات موارد زیر مورد تصویب قرار گرفت "سیستکتومی کوله عمل جراحی تحت

 

 لعه به زمان ، مکان و جامعه خاصی بستگی ندارد و مستقل می باشد، لذا ذکر این موارد در عنوان ضروری نمی باشدمطا

 
اینتوباسدیون جدا بررسدی می گردید.نون الرنگوسکوپی عمل دردناکی محسو    از هتر این بود که الرنگوسدکوپی را  ب -

 .نمی شود

نکیده همچنین قسمت  امالیی و مشکالت نگارشی اصالح گرددمتن ها مجددا مورد بررسی قرار گیرد و غلطهای  -

 .ی و همچنین غلطهای تایپی اصالح گرددیبررسی گردد.و از نظر انشایی و روا

 .در بررسی متون انجام شده فقط سه مقاله مرتبط با موضوع پژوهش بوده و بقیه مقاالت ارتباط موضوعی نداشتند  -

 معایب به است استفاده حال در روتین بصورت کلونیدین داروی اگر .نیست مشخص تحقیق انجام از کاربردی هدف -

 اشاره آن احتمالی عوارض و

 تفضیل به تحقیق انجام ضرورت هست؟ رایج درمان ناکارآمدی خوراکی گاباپنتین تاثیر بررسی دلیل آیا .گردد -

 .شود آورده

 .شود نوشته هدف همودینامیک های پاس  تک تک برای .شوند نوشته عملیاتی بصورت و گردند بازنگری اهداف -

 .شوند آورده اهداف در پیگیری نیز های زمان تعداد حتما

نحوه کورسازی به درستی بیان نشده است.معیارهای خروج از مطالعه با معیارهای عدم در بخش مربوط به روش اجرا  -

 و به مطالعه از معیار خروج استفاده کرده است ورود به مطالعه متفاوت می باشد و این مورد به جای معیارهای عدم ورود

نرا ساکسینیل کولین به عنوان داروی شل کننده عضالنی انتخا  شده است؟ مدت زمان تجویز دارو برای حداکثر اثر 

 .باید مورد بازنگری قرار گیرد دارو بصورت متناقض در روش اجرا نوشته شده است

 .د و خروج توضیحات کافی نمی باشددر مورد روش نمونه گیری و معیارهای ورو -

 .در مورد نوع داده ها و روش آماری آنالیز داده ها توضیحات کافی نمی باشد -

 کامال گروه دو به بیماران تصافی تخصیص نحوه است الزم ست بالینی کارآزمایی نوع از مطالعه اینکه به توجه با

  شود استفاده(block randomization) روش از است بهتر) .شود داده توضیح

استفاده از کلونیدین نیاز به مالحظات خاص با توجه با هیپوتنسیون ارتواستاتیک و ایجاد سدیشن به دنبال مصرف آن  -

 .و راه کارهای مقابله با آن ذکر نشده است



 نیاز به افزودن مطالب دارد در مورد مالحظات اخالقی -

 دارد زمانبندی مطالعه نیاز به تجدید نظر -

در صورت افت شدید فشار خون به دنبال اینداکشن مورد توجه قرار نگرفته یا اینکه در صورت نیاز به مداخله تز مطالعه  -

 .خارج شده است یا خیر.توضیحی داده نشده است

 تعریف مناسبی از فشار خون و ضربان قلب ارایه نشده.جدول متغییرها نیاز به بازنگری و توضیح دقیق تر دارد -

 .است
 در صورت وجود خوا  آلودگی یا اضطرا  مشخص نگردید که آیا این بیماران از مطالعه خارج می شوند یا خیر -

با توجه به دردناک بودن اینتوباسیون و عدم استفاده از مخدر در پره مد این بیماران در صورت تغییرات ناگهانی  -

 نه صورت انجام می شودهمودینامیک بعد از انجام اینتوباسیون مداخله به 

و ایزوفلوران از یک دوز حداقل مخدر  N2O پیشنهاد میشود در اینداکشن این بیماران بجای استفاده کمکی از گاز -

 برای اینتوباسیون استفاده شود

 در نند جا از بیماران با سینوزیت صحبت شده است.با توجه به عنوان پروپوزال منظور از این گروه مشخص نمی باشد -

 کارگاه در شرکت گواهی باید حتما طرح قرارداد طرف مجری سدت  بالینی کارآزمایی نوع از طرح اینکه به توجه با  -

 .نیست ضمیمه گواهی باشد داشته را بالینی کارآزمایی

 
 اکسیدانی آنتی اثرات بررسی "زهرا عر  بافرانی تحت عنوان دکتر طرح تحقیقاتی  آقای دکتر سید مرتضی حسینی و خانم  -2

مطرح و به شرط رفع  "فیش  حیوانی زبرا محیط در کبد بر مس اکسید نانوذرات از ناشی اکسیداتیو های استرس بر سدینولل 

مرکز )دیگر  رح فوق یک مرکز تحقیقاتیگردید ط پیشدددنهاداصدددالحدات موارد زیر مورد تصدددویدب قرار گرفت. همچنین    

 (را بعنوان مرکز دوم همکار قرار دهد . با مجری طرح( )هماهنگیتحقیقات بیوشیمی و اختالالت متابولیک

 

خالصه روش اجرای مطالعه بیان نشده است. الزم است در این قسمت نوع مطالعه، جامعه مورد مطالعه ، نمونه های مورد  -

 .بررسی بیان شود

 
 اصالح شود "سینیئول"می باشد و نه سینولل. لطفا در همه جا به  "سینیئول" cineole ترجمه درست کلمه -

بررسی اثرات آنتی اکسیدانی سینیئول بر استرس های اکسیداتیو ناشی از نانوذرات اکسید "پیشنهاد می شود عنوان به  - 

 " مس بر کبد مدل حیوانی زبرافیش

 
induced -"Antioxidative effects of cineole against copper oxide nanoparticles 

tissue of the zebrafish animal model "oxidative stress on liver  
 
به بعد نوشته شود. منابع ذکر شده اکثرا به مدل های رده  2112تعداد منابع خیلی کم می باشد. بهتر است نند مطالعه  -

باالتر مانند موش اشاره شده است ولی به دلیل آنکه این مطالعه در سطح زبرا فیش انجام خواهد شد تمامی تاثیرات این 

 .واد باید در این ماهی گزارش شوندم

میلی گرم به ازای کیلوگرم  111تجویز خوراکی سینئول )"همچنین اشکاالت تایپی مانند جمله مقابل دیده می شود : 

 "...وزن بدن( به مدت سی و شصت روز به موش های آزمایشگاهی

 
 .مناسب این تحقیق نمی باشدمورد اول اهداف اختصاصی  5با توجه به هدف اصلی و همچنین عنوان طرح  -



 

تعیین ارتباط میزان  "می تواند به صورت  6هدف  نیاز به بیان سوال دارد 5تا  1برای اهدافی که توصیف هستند اهداف  -

 "سمیت نانوذرات اکسید مس از طریق بیان ژن های دخیل در مسیر آپوپتوزی، حساس به استرس اکسیداتیو و التهابی

، 25/1، 1ی مختلف حاوی ها¬جیره با شده تغذیه ماهیان کبدی سمیت میزان ارتباط تعیین " می تواند 2همچنین هدف 

گرم در کیلوگرم مس از طریق بیان ژن های دخیل در مسیر آپوپتوزی، حساس  5/1و  5/1، 1درصد سینئول و  1و  5/1

 .می تاوند اصالح شودفرضیه ها نیز بر طبق اهداف پیشنهادی اصالح نیز  به استرس اکسیداتیو و التهابی

 

 fold change مقیاس اندازه گیری بیان ژن .جدول متغیرها ناقص می باشد. بیان ژن ها به صورت کامل باید ذکر شود -

به عنوان متغیر  "مسددیر آپوپتوزی، حسدداس به اسددترس اکسددیداتیو و التهابی"در مورد نسددبت به کنترل بدون تیمار اسددت. 

 .مستقل در جدول اورده شود

 

مورد تعداد ماهی در نظر گرفته شده در هر تیمار رفرنس ارایه شود. و دیگر اینکه در مورد تکرار ازمایش ها نیز  در -

با توجه به نوع مطالعه منظور محقق از تصادفی بودن نیست؟ نون ماهیان از نظر وزن و سالم بودن  رفرنس ارایه شود

 .شده است دیگر مفهوم تصادفی بودن معنایی نخواهد داشت نوع، یکسان می باشند و گروه بندی تغذیه انها تعریف

 

 .مدورد حدیدوان در هدر گدروه بدر ندده اسدددداس اسددددت. لدطدفددا ندحوه تعیین حیوانددات ذکر شدددود             01اندتدخددا     -

 .همچنین در این قسمت انواع گروه های تیمار باید ذکر شوند

 

 خواهد شد بازه زمانی تکرار ازمایشات نیز بیان شودبا توجه به اینکه محقق اشاره کرده اند که ازمایشات سه بار تکرار  -

و اکسیژن  pHهمچنین متغیر های دما،  تعداد وعده تغذیه ماهیان در روز در طی نند مرحله انجام خاوهد شد بیان شود

حاالت با توجه به تعداد   .محلول آ  در نه ساعتی در روز و نند بار در روز اندازه گیری و ثبت خواهند شد بیان شود

ماهی در هر  11ماهی) احتماال هر  01حالت است و در هر تیمار نیز  12افزودن سینئول و مس به جیره غذایی ماهیاان 

ماهی اشاره شده با  611ماهی خواهد بود. بنابرایت تعداد  061تکرار( اشاره شده بود بنابراین تعداد ماهیان الزم در کل 

 .ابهام خارج شود راین بهتر است این موارد به جزییات بیان شوند تااین محاسبه مطابق نخواهد بود . بناب

 .محیط پژوهش نیز اشاره نشده است. محقق کارهای مربوط به ازمایشگاهی را در کجا انجام خواهند داد بیان کنند 

 

اسی انتخا  گرم در کیلوگرم مس بر نه اس 5/1و  5/1، 1درصدد سینئول و   1و  5/1، 25/1، 1وی حا مختلف های جیره -

شده برای تعیین میزان سمیت کبدی ماهیان زبرا ؟ به نظر اینجا یک ایراد سیستماتیک وجود دارد. باید در ابتدا در غلظت 

و سددپس  (LC50 )برای نیمی از جمعیت را به دسددت آید Lethal Concentration های مختلف غلظت کشددندگی

تغییرات بیان ژن در نظر گیریم و نه اینکه به دلخواه خود غلظتهایی را  کمی پایینتر از این غلظت را برای ادامه آزمایشات

 .انتخا  نماییم

 

 .گروه های تیمار به صورت کامل و مدت زمان تیمار باید ذکر شوند -



 

 .نحوه کشتن ماهی ها و نمونه برداری صحیح قبل از ذخیره سازی در ازت بیان نشده است -

 

ها، متغیر پاس  بیان ژن در نظر گرفته شده و با توجه به ماهیت بیان ژن که کیفی دو با توجه به اینکه در جدول متغیر  -

حالتی است اما ازمون های اشاره شده برای متغیر های کمی است الزم است ازمون های اشاره شده بر حسب نوع متغیر 

 .پاس  اصالح شوند

روه تیمار متفاوت است اما از نظر ویژگی های پیشنهاد می شود با وجود اینکه ماهیان مورد استفاده در هر گ -

ازمایشگاهی و ظاهری یکسان هستند بهتر بود عالوه بر ازمون گروه ههای مستقل ازمون های گرو ههای وابسته نیز اشاره 

 .و انجام شوند

 

 .یان کنندی را ببا توجه به نوع مطالعه محقق می بایست در مورد رعایت اصول اخالقی کار با حیوانات ازمایشگاه توضیح -

 

با تطبیق تعداد ماهی ها و تعداد ازمایشدددات با انچه در روش اجرا بیان شدددده طبیعتا هزینه طرح در جداول مواد  توضدددیح -

 .مصرفی و ازمایشگاهی و در اخر هزینه کل تغییر خواهد کرد

-  

ی نشده است و فقط مطالعات در صورتی که این کار و مطالعه در رده های آزمایشگاهی باالتر یعنی موش و خرگوش کار -

در سطح کشت سلول انجام شده است مشکلی برای انجام کار نمی باشد در غیر این صورت با توجه به هزینه اعالم شده 

ضرورت کار در مدل زیر سوال خواهد رفت. مجری باید در قسمت بیان مساله و کارهای دیگران به طور کامل مشخص 

مطالعه در این زمینه انجام شده است و برای این کار باید اطمینان حاصل کند که هیچ کند که پیش از این در نه سطحی 

ار ک کار مشابه ای در این سطح در رده های حیوانی باالتر مشاهده نشده است. در غیر این صورت پیشنهاد می گردد که

 .انجام نشود

 

 .روشدددهددا و اهددداف اعمددال گردد برطرف گردد و متندداسددددب آن اصدددالحددات در   12ایراد سدددیسدددتمدداتیددک بنددد   -

و  (Lima et al., 2013)بر روی موش cineole-1،1فلسدددفده انجام این کار روشدددن نیسدددت. با توجه به اینکه    -

اثرات آنتی اکسیداتیو دارد لزوم انجام این کار نیست؟ موش و رت نماینده های بهتری  (Ciftci et al ., 2011)رت

ش این تحقیقات انجام شده است لذا انجام یک پروژه دیگر بر مدل ماهی زبرا )که برای این بررسی هستند که سال ها پی

در نظر گرفته می شددود( به صددورت یک طرح غیر پایان نامه ای باالی   in vivoو  in vitroدر حد بررسددی های میانه

داتیو کاهش تنشهای اکسی به نظر می رسد نتایج از اکنون مشخص است زیرا این ماده می تواند دردارد؟  سقف نه مزیتی

تاثیر مثبتی داشدته باشدد. پیشنهاد می گردد برای بهبود طرح، طراحی نوآورانه تری انجام شود و اصالحات کلی صورت   

 .بپذیرد

 

 یومحل و الگ یبررسددد "اصدددالحیده طرح تحقیقداتی پایانامه ای دکتر محمد روحی به راهنمایی دکتر هادی قریب با عنوان    -0

 مارانین در باسددک یت یسدد یبردار ریتصددو تهیکانسددر پسددتان در مدالی فقرات محور ی سددتوناز اسددتخوانمتاسددت کیولوژیراد



مطرح و مورد تایید و تصددویب قرار  " تغییر یافت.  "1085 – 81در سددال های  ادیاذر و صدد 5 ی مارسددتانهایمراجعه کننده به ب

 گرفت .

 
طرح :بررسی مقایسه ای روش تهویه حمایتی  "طرح تحقیقاتی  دکتر علی جباری و ماریه میرمحمد حسینی  تحت عنوان  -4

 بعد از جراحی قلبی در دو مرکز مختلف درمانی (SIMV) و تهویه اجباری متناو  یکسان سازی شده (ASV) سازگار یافته

 گرفت.مورد تصویب قرار  مطرح و به شرط اصالحات موارد"

 

 .در عنوان مشخص نشده است که این دو روش در مورد نه نیزی مقایسه می شوند -

فقط در مطالعات توصیفی بایستی مکان و زمان مشخص شود یا مطالعات تحلیلی که زمان و مکان تاثیر قابل مالحظه ای 

 .بر نتایج مطالعه دارد

 :عنوان پیشنهادی

بر مدت  (SIMV) و تهویه اجباری متناو  یکسان سازی شده (ASV) یافتهمقایسه تاثیر روش تهویه حمایتی سازگار 

 زمان خارج کردن لوله تراشه پس از جراحی قلبی

-  
- Comparison of the effect of applying Adaptive support ventilation (ASV) and 

n after Synchronized intermittent ventilation (SIMV) on the duration of extubatio
cardiac surgery 

 .بیاید " مکانیکی ونتیالسیون زمان مدت بر" عبارت ،(simv) از بعد -

 .کند تغییر کرونر عروق جراحی به قلبی جراحی -

 شود حذف انگلیسی عنوان از different و فارسی عنوان از مختلف کلمه -

 .و ... در تمام متن به صورت واحد آورده شوندلماتی مانند روش تهویه / روش ونتیالسیون ، گروه شاهد / گروه کنترل ک -

عبارات و اصطالحات تخصصی مانند برونکوپولموناری، باروتروما و ...، در اولین مورد استفاده در متن )یا پاورقی( به صورت 

 .التین هم نوشته شوند

 .نگارشی است متن نیازمند بازنگری.، در متن نوشته شود (ASVعبارت کامل اصطالحات خالصه شده )مانند

 .پیشنهاد می شود در بررسی متون ترتیب زمانی منابع رعایت شده و از منابع جدید بیشتری استفاده شود -

 .هدف اصلی و عنوان طرح مشابه نیستند -

 

 .هدف اصلی مطالعه بدرستی آورده نشده. هدف اصلی مشابه عنوان نوشته می شود -

عملیاتی نوشته شوند. مثال: تعیین و مقایسه میانگین مدت زمان ونتیالسیون مکانیکی اهداف اختصاصی بصورت عملیاتی و با افعال 

  SIMVوگروه  ASVدر بیماران گروه

نحوه نگارش اهداف فرعی صحیح نیست. در هر هدف باید دو متغیر مورد مقایسه قرار گیرند. درصورت مقایسه سه جانبه )مدت 

 .یز متناظر توسط مجری محترم آورده شودزمان، جنسیت، گروه های مورد مطالعه( آنال

هدف کاربردی صحیح نیست. الزم است هدف کاربردی طرح به تفصیل آورده شود. در صورت عملکرد بهتر هر کدام از روش 

 .هدف اصلی مانند عنوان نوشته شود توضیح های تهویه... پیشنهاد بعدی مجری در بالین نیست؟

 .، به عنوان هدف اختصاصی نوشته شود " SIMVوگروه  ASVیکی در بیماران گروهمقایسه مدت زمان ونتیالسیون مکان"

 .سه هدف اختصاصی به قسمت اهداف فرعی منتقل شود نون در عنوان نیامده است

 .اند نشده نوشته سواالت -

 .است تکمیل قابل اند شده آورده که فرضیاتی با متناسب سواالت بخش -



شاهدی نیست. الزم است دلیل انتخا  دو جامعه -)مقایسه ای( می باشد و موردمطالعه حاضر از نوع مقطعی تحلیلی  -

 .مورد پژوهش آورده شود و مشخص گردد دقیقا در هر بیمارستان کدام روش تهویه مورد استفاده قرار می گیرد

 مقطعی و( case-control) شاهدی مورد مطالعه.باشد می تحلیلی رویکرد با مقطعی ای مشاهده مطالعه این نوع -

(cross-sectional )هستند متفاوت مطالعه دو. 

 .به عنوان متغیر مستقل آورده نشده (ASV گروه مورد مطالعه )تهویه استاندارد / تهویه -

کلیه پیامد های مورد بررسی متغیر وابسته هستند. سن و جنس و بقیه مشخصات اولیه بیماران به عنوان متغیر زمینه ای می  -

 .باشند

 به توان می, است( مورد 8 الی 0) محدود دوزها تعداد اگر. )است نشده مشخص بیهوشی داروهای دوز متغیر نوع -

 .(است پیوسته کمی صورت این غیر در و شود گرفته درنظر ای رتبه کیفی متغیر صورت

 .ندارند مطابقت نمونه حجم محاسبه افزار نرم خروجی و پروپوزال متن در شده عنوان مقادیر -

 .شود اشاره "اخالق کد دریافت از پس اجرا شروع" به مطالعه اجرای روش بخش در شود می پیشنهاد -

نک لیست مربوطه ضمیمه گردد. مشخص نیست اطالعات در نه زمان و به نه صورت تکمیل می گردد. توضیحات  -

 .بیشتر نیاز است

 بخش در شود می توصیه. است شده اشاره کار اجرای روش در تنها اخالقی مالحظات خصوص در توضیحات -

 .شوند اراله توضیحات نیز اخالقی مالحضات

 و تجزیه بخش انتهای در هم و است شده آورده نمونه حجم انتهای در تحلیل و تجزیه بخش در هم ها محدودیت -

 !(دارند هم تفاوت هم با که) ها داده تحلیل

 .گردد منتقل اخالقی مالحظات بخش به ها محدودیت -

 .دارد وجود تناقض نمونه حجم محاسبه بخش و شده اشاره های محدودیت بین -

 :پروپوزال متن در شده عنوان مطالب طبق -

 پس بای جراحی تحت بیماران ویژه به و قلبی بیماران در جراحی، از پس سریع اقدامات که دهد می نشان مطالعات -

 (.4) شد خواهد...  جداسازی. دهد می کاهش را میر و مرگ عوارض کرونری، عروق

- Abstract of reference 4: 

- We identified … admitted to the ICU (five RCTs). Pooled results show a shorter 
duration of ventilation (13 h) and a shorter duration of ICU stay (half a day) 
associated with early extubation. An additional 8 nonrandomized trials had findings 
that were consistent with the 10 RCTs. Reintubation, complications, and mortality 
rates were too low to draw conclusions about these outcomes. Overall, these 
studies indicate that anesthetic, sedation, and early-extubation strategies in 
selected cardiac surgery patients are associated with a shorter duration of 
mechanical ventilation and shorter lengths of ICU and hospital stays. 

-  
 نتایج و فتهگر صورت قبال مشابهی مطالعه رسد می نظر به متون بررسی بخش در شده اشاره مطالب به توجه با همچنین*  -

 :است شده منتشر آن

 بیمارستان بیماردر 64 روی بر را تصادفی کنترل کارآزمایی مطالعه 2116 سال در همکارانش و یزدانی رضا احمد -

 متناو  ویهته و یافته سازگار حمایتی تهویه از استفاده تاثیر مقایسه هدف با اصفهان پزشکی علوم دانشگاه نمران

 زا بعد بیمارستان در بستری زمان مدت و( گذاری لوله زمان مدت) مکانیکی تهویه زمان مدت بر شده سازی همسان



 وهگر و( یافته سازگار حمایتی تهویه روش) آزمون گروه دو به بیماران. کردند طراحی کرونر عروق پس بای عمل

 در بستری زمان مدت و تراشه گذاری لوله زمان. شدند تقسیم( شده سازی همسان متناو  تهویه روش)  کنترل

 میانگین هک داد نشان توصیفی آمار های روش از استفاده با ها داده تحلیل و تجزیه. شد مقایسه گروه دو بین بیمارستان

 حاصل نتایج(.. P = 0.006)بود کمتر داری معنا طور به کنترل گروه به نسبت آزمون گروه در گذاری لوله زمان مدت

 جراحی از بعد یمکانیک تهویه برای یافته سازگار حمایتی تهویه روش از استفاده که بود نکته این بیانگر مطالعه این از

 روهگ با مقایسه در بیمارستان در بستری زمان مدت و گذاری لوله زمان مدت کاهش به منجر کرونر عروق پس بای

 تنفسی شتیبانیپ برای ونتیالتورها در یافته سازگار حمایتی تهویه روش از استفاده که کرد بیان مطالعه این. شد کنترل

 (21.)شود می توصیه کرونر عروق پس بای جراحی عمل تحت بیماران

 شود تبیین بهتر و بیشتر مطالعه این اجرای نرایی بایستی لذا -

می می باشدددند.با در نظر گرفتن معیارهای عدم ورود به مطالعه به نظر   CABGبدا توجه به گروه مورد مطالعه بیماران تحت عمل  -

 .رسدددددد انددجددام ایددن مددطددالددعدده بددا مشدددددکددالت زیددادی در جددمددع آوری نددمددوندده روبددرو خددواهددد شدددددد                  

جداسددازی ( بیمار از ونتیالتور در این گروه از بیماران  ) weaningپیشددنهاد می شددود فقط عواملی که قطعا می تواند در پروسدده 

انجام عمل  CKD- بیماران مبتال به -ونر با افزایش واضددح فشددار شددریان پولم %-  01COPDکمتر از  EF :موثر باشددد مانند

 .بصورت اورژانس و اعتیاد به مواد مخدر در نظر گرفته شود

 

قایسدده ای بررسددی م "با عنوان گزارش نهایی طرح تحقیقاتی پایان نامه ای ماریه میرمحمدحسددینی به راهنمایی خانم دکتر لیال کاشددانی   -5

مراجعه کننده به مرکزآموزشی درمانی شهرستان  به اسدکیزوفرنی و اختالالت دو قطبی رویدادهای اسدترس زای زندگی در بیماران مبتال  

 مطرح و به شرط اصالحات موارد زیر مورد تصویب قرار گرفت. " 1081گرگان در سال 

 

 بخش یافته ها و نتیجه گیری اصالح گردد .)بهتر است با مشاور آمار هماهنگی صورت بگیرد( -

 بایپوالر و اسکیزوفرنی قید گردد. بجای واژه اختالالت روانی خود بیماری  -

ابتدا در خصوص معنادار بودن دو گروهی که مقایسه شدند بیان شود و سپس معنادار نبودن آنها ذکر بهتر اسدت در قسدمت یافته ها    -

 . گردد

 تعیین عوامل بر ذارگ تاثیر ارتباطیِ یا اطالعاتی منابع بررسددی"خانم دکتر مرجان اکبری کامرانی با عنوان گزارش نهایی طرح تحقیقاتی  -6

 گرگان، آذر5 بیمارسددتان در کاتاراکت از ناشددی دید اختالل به مبتال بیماران در کاتاراکت جراحی نتیجه از بیماران توقع سددطح کننده

 . مطرح و مصوب گردید" ایران

 

بررسدددی سدددطح توقع و رضدددایت بیماران از نتیجه جراحی   "کامرانی با عنوان خانم دکتر مرجان اکبری گزارش نهدایی طرح تحقیقداتی    -2

 .گردید مصوب و مطرح "آذر گرگان، ایران 5کاتاراکت در بیماران مبتال به اختالل دید ناشی از کاتاراکت در بیمارستان 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


