
 

 

 

 

 

بالینی تحقیقات توسعه از حمایت واحد پژوهشی شورای صورتجلسه  

 

 در محل واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی  18/4/98صبح روز یکشنبه مورخ  9جلسه در ساعت 

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

 تیایرر مقایسی  بررسی "تحو  عووو      هالکوو  سولمازخانم آقای دکتر بابک مجاور عقیلی و طرح تحقیقاتی   -1

 و اییر میدت طیول بیر آنستزی اسپاینال در پتدین و سولفات منرزیوم با بوپرواکائرن و سولفات منرزیوم

پو   ز  الوالح مجو د ر در    مطرح و مقرر گردیو    "تصادف  بالرن  کارآزمای رررات همودینامرک : یک تغ

 شور ی بع ی مطرح گردد. 

حاصل تأثیری  نتایج در جمعیت و مکان و زمان .دارداساسی  اصالح به نیاز باشد و نمی شیوا و واضح عنوان -

 باشد. عنوان انگلیسی مطابق با عنوان فارسی اصالح گردد. نمی عنوان در مطالعه روش کردن ذکر به نیازی. ندارد

 مشخص گردد. یابد تعمیم به آنها نتایج است قرار که جمعیتی لطفا

 بصورت عهمطال طراحی. ندارد وجود مناسبی توضیح آن پشت تفکر و تحقیق این لزوم مورد در مسئله بیان در - 

 کننده حس بی بدون) پتدین با منیزیوم دوم گروه سولفات، منیزیوم و بوپیواکایین گروه یک. است مگنھنا

 عالوه که است مخدر یک پتدین چهاگر(. خالص موضعی کننده حس بی) خالص بوپیواکایین سوم گروه ،(موضعی

 بی بجای آن از استفاده ولی دارد نیز موضعی ای کننده حس خاصیت بی اپیوئیدی، های  گیرنده روی بر برتاثیر

 حس بی دوز از کاستن منظور به موضعی کننده حس یب با مراهھ آن کاربرد معموال. شود نمی صیهتو کننده حس

 .است دردی بی مدت طول افزایش و کننده



در بخش بررسی متون توضیحات بسیار کم بوده و درباره داروهای به کار برده شده توضیحات کافی داده نشده  -

 بجای پتدین جایگزینی و منیزیوم سولفات اینتراتکال تزریق بودن ایمن اثبات جهت کافی تعدادبه  مطالعات است.

منابع جدیدتری در زمینه مطالعه موجود می باشد که پیشنهاد می گردد  .است ارائه نشده کننده موضعی حس بی

 مجری محترم از این مطالعات نیز استفاده نمایند.

 .مشخصات متغیرها اصالح گردد ؟نشده است صحبت جدول در بیمار اعتیاد ، وزن، سن از در بخش متغیرها چرا -

متغیرها آمده است از چه روش  جدول در که هاییمخدوشگر کنترل برایهمچنین بیان شود  آنالیز مورد نظر 

 آنالیزی استفاده می شود.

 است. نشده داده توضیح بخوبی اطالعات آوری جمع لیست چک محقق، توسط سازی کور نوع -

 ی دیده می شود که نادرست می باشد.بعضی قسمت ها همپوشانی زمان هزینه داروها لحاظ نشده است . در -

 بسیار طرح این اخالقی مالحظات مطالعات کارآزمایی بالینی پیش از اخذ کمیته اخالق مجاز نمی باشد.شروع  -

 دارد. نظر دقت به نیاز و بود خواهد سخت

 و ورود معیارهای .ندارد وجودبا هم  گروه سه سهمقای قابلیت و است همگننا لعهمطا طراحی رسد می نظر به -

کند  مراجعه عمل اتاق به مجددا بیمار کوتاه فاصله زمانی با مشخص شود اگر شود.وشته ن تر دقیق عهمطال به خروج

  خیر؟ یا میگیرد قرار بررسی آیا در این

 مدت برآورد ،هزینه ها برآورد ،عهمطال روش است پیشنهاد می گردد کاربردی و مفید طرح با توجه به اینکه  -

 با دقت بیشتری نگارش گردد. اجرا روشه و عمطال زمان

 و گردد ذکر آن نوع لطفا است تصادفیروش نمونه گیری  اگر. ذکر شود چکیده در گروه بندی بیماران نحوه  -

 تخصیصروش  .شود برده نام چکیده در به طور خالصه حرکتی و حسی بلوک زمان مدت گیری اندازه ابزارهای

 ندارد  کارایی تصادفی بالینی کارآِزمایی مطالعات برای روش این که استذکر شده  کامپیوتر از استفاده با تصادفی

 Balance Block مانند بیماران تصادفی تخصیص صحیح روش های از گرددپیشنهاد می  لذا

Randomization یا Block Randomization شود. استفاده 



جداگانه  صورته ب انتخابات از کدام هر معایب و مزایا از و شده صحبت طول بیهوشی از بیشتر در این مطالعه -  

 را داروها انتخاب بودن خطر بدون و سالمت ،منابع ذکر با و یا کند ذکر را داروها نتوانست مضرات و نداده توضیح

 . کند عنوان

 در اهداف ، نظرات واضح بیان نشده است. پیشنهاد می گردد طول اثر بی دردی با هر عملی بیان شود .  -

  .دارد اصالحو نیاز به  است نشده وشتهن صحیح فرضیات -

 تأثیر ناشتایی زمان مانند تغییرات همودینامیک بر زیادی عوامل. شود مشخص باید الکتیو و انساورژ اعمال نوع -

 .دارد تاثیر درد بر میزان مستقیم وغیرهمودینامیک  روی بر چون شود صحبت یپترا سرم از .دارد

 . نشد بحث عهمطال محدودیت ای تفکیک نشده است.زمینه بیماری  -

 .پیشنهاد می گردد نوع عمل در بیماران همسان سازی شود و مطالعه بر روی دو گروه صورت گیرد -

 قرار چه کسی گردد مشخص دقیقا نوع مطالعه مورد استفاده برای تعیین حجم نمونه مشخص شود. -

 دهد و چه انجام عمل اتاق در را مداخله است قرار چه کسی و باشد باخبر سازی تصادفی لیست از است

 . پیامدهای مطالعه را برعهده داشته باشد گیری اندازه است قرار کسی

  باتوجه به نوع گروه بندی بیماران آزمون های آماری مناسب نوشته شود. -

 

 سدوفاا   و کلونیدیی   ه ایمقایس بررسی "تح  عووو    رح تحقیقاتی  آقای سی  بابک مجاور عقیلی ط -2

پو   ز  الوالح   مطورح و مقورر گردیو      "سپتورینوپالسدتی  جراحدی  در خونریزی کنترل بر منیزیوم

 مج د ر در شور ی بع ی مطرح گردد.

 .شود استفاده نیز خارجی مطالعات ازو بهتر است  نیست کافی متون بررسی در مطالعه  تعداد -

 
 تعیین". شود استفاده آن ها از یکی. باشد نمی صحیح اصلی فهد برای دو هر "سهمقای و تعیین" -

 " اهداف می تواند  به صورت زیر اصالح شود . نیست صحیح هدف این "جنس دو در خونریزی میزان

 تفکیک به سپتورینوپالستی جراحی در خونریزی کنترل بر منیزیم سولفات و کلونیدین اثر سهمقای

 به سپتورینوپالستی جراحی در خونریزی کنترل بر منیزیم سولفات و کلونیدین اثر سهمقای " ."جنسیت

 بعد لرز میزان بر منیزیم سولفات و کلونیدین اثرمقایسه  " ."(فنتانیل رمی) مخدرمصرفی میزان تفکیک

 .شود اصالح بالینی کارآزمایی مطالعات اساس بر همه اهداف "سپتورینوپالستی جراحی در عمل از

 



 شوند تصحیح شدند، اصالح اهداف که اساس بر فرضیات -

 مطالعات برای سوال و است تحلیلی نوع از بالینی کارآزمایی مطالعات چون شود حذف سواالت . -

 .است توصیفی

متغیرها بر اساس اهداف در جدول نگارش شوند. آنالیز مورد استفاده برای کنترل اثر متغیرهایی مانند  -

 اسکلتی و .... –شل کننده عضالنی  داروی

 آماری بازبینی به نیاز و است نشده انتخاب مناسب مونهن حجم طرح، در شده استناد مقاالت اساس بر -

 . دارد

 جدول زمانبندی بازبینی شود. -

 کننده جمع برای. ب شود حذف جراح جریهزینه م. الف: است شده لحاظ نامناسب رسنلیهزینه پ -

 آماری اورهزینه مش. ج گردد لحاظ بعدی پیگیری هایی و عمل 06 برای ساعت 5 بصورت اطالعات

 حذف پرسنلی و از هزینه است طرح نویسنده و مجری ذاتی وظایف جز...  و نظارت -. د شود لحاظ

 (دارد معنوی مالکیت)  شود حذف طرحزینه همکار ه. گردد

 شود نوشته....(و لیست چک تکثیر کاغذ، هزینه) شود گرفته نظر در ها سایرهزینه -

 منابع در مجریان. است واقعی بصورت و بیشتر مبالغ گرفتن نظر در نیازمند ابعاد این در طرح اجرای -

 شود گنجانده طرح در نماید می تقبل را ها هزینه برخی مجری صورتیکه در. اند نموده امساک مالی

 مطالعه طراحی و طرح اهداف به عنایت با شود، می پیشنهاد لکن است مناسب طرح فارسی عنوان -

 جراحی در خونریزی میزان بر منیزیوم سولفات و کلونیدین اثرات ای مقایسه بررسی" بصورت

 متن ولی در شده درج سپتورینوپالستی عنوان در .یابد همچنین تغییر "عمل حین سپتورینوپالستی

 . گیرد صورت سازی یکسان است الزم. است شده تاکید رینوپالستی بر

 . یابد تغییر فارسی عنوان با متناسب انگلیسی عنوان -

 هزینه در شود می پیشنهاد.  باشد نمی بیمه پوشش تحت و شده محسوب زیبایی جراحی رینوپالستی -

 .شود اجتناب بیمار به آن تحمیل از و گردد لحاظ دارو ها

. باشد ( نمی5mcg/Kgبصورت ) آن دقیق کردن تیتره امکان و است قرص بصورت خوراکی کلونیدین -

 .شود گرفته نظر در است الزم

 بازده صورت به طرح range انتخاب مناسب نمونه حجم طرح، در شده استناد مقاالت اساس بر -

 بیمار 26 الی 55 گروه سه اعداد دادن قرار با رسد می نظر به)  دارد آماری بازبینی به نیاز و است نشده -

 بیاید(. بدست

 ، NSAID  داروهای مصرف سابقه: مانند شود نوشته دقیقتر مطالعه به خروج و ورود معیارهای -

antiepileptic، TCA ، و میگرن آسم، مانند ای زمینه های بیماری یا و.... 

 

  شود. اصالح خونریزی میزان صورت به اصلی هدف -

 



 نمونه حجم آنکه به عنایت با و باشد می شده تجویز داروی خواص جز شده ذکر فرعی اهداف از برخی -

 لحاظ صورت در. داشت نخواهد وجود آن مناسب بررسی امکان است خونریزی میزان متغیر اساس بر

  .گیرد قرار ارزیابی مورد مطالعه باید فرعی اهداف در شدن

  گردد. اصالح لطفا. دارد یهمپوشان فرعی با اهداف شده مطرح سواالت   -

  .گنجد نمی تحلیلی یا توصیفی بندی طبقه در و است بالینی کارآزمایی مطالعه نوع -

      از امکان صورت در باشد invasive بصورت است الزم مطالعه در دقت جهت خون فشار -

automated non invasive blood pressure   از اطالع جهت و شود استفاده ثابت برند یک با 

 شود ذکر آن مدل و نام دستگاه خصوصیات

 آخر و ابتدا در الکتات بیمار به آسیب عدم از اطمینان و عمل حین خون فشار افت در انتظار دلیل به -

 .شود کنترل سرم الکتات جراحی

 است( نشده لحاظ آن متغیر ولی شده ذکر دافھا در)شود متناسب فرعی اهداف با متغیرها جدول -

 .نیست پذیرش قابل که دارد  همپوشانی جاهایی در شده ارائه بندی زمان جدول -

 

 

 و رواسدایی  سداخ،   "تحو  عووو      میا  آبادیو خانم هانیه  آقای محم  رضا ز رع  طرح تحقیقاتی -3

 ای پیشگیری در آن رابطه و اعتیاد آسیب کاهش در درمان سهم بررسی سنجش ابزار اعتباریابی

 پ   ز  الالح مج د ر در شور ی بع ی مطرح گردد.مطرح و مقرر گردی   "مواد مصرف سوء

 

 شود. نوشته " سوجش  بز ر یابی  عتبار و سازی رو  و ساخ " لغات معادل التین عوو   در -

 مصرفء سو مورد در پار گر ف یک قالب در  . س  ش ه بیا  دفھ  ھتن نش ه و بیا  در چکی ه مق مه -

 .شود نوشته مو د

ذکر نش ه  س . همچوین مطالب زیادی غیر مورتب  بوا موضووع مطالعوه آورده شو ه       ش ه بیا  مطالبموابع  -

 عتیواد و پیامو های آ  در یوک پوار گر ف خالالوه گوردد. آموار مورتب   ز مر کوز           س  . مطالب مرتب  با 

درمانی  خذ گردد و نقش  ین مر کز در کاهش و پیشگیری  عتیواد بیوا  گردد. بوز ر موورد  سوتداده در  یون       

 مطالعه عوو   گردد و  همی  و ضرورت  بز رسازی نوشته شود.

 د. بیا  مسأله مورد بازبیوی و  الالح قر ر گیر -

سو الت و فرضیات بر  ساس  ه  ف مورد  الالح قر ر گیرد.  ه  ف  ختصاالی به الورت تشریحی نوشوته   -

ه ف مطالعه در مرحله  ول ، طر حی پرسشوامه  س  و همچوین تعیین  بعاد سازن ه پرسشوامه ، ت وین  شود.

ر  ه  ف مطالعوه قور ر گیورد.    گویه های پرسشوامه ، تعیین رو یی محتو ، الوری و سازه پرسشوامه نیز بای  د

 ه ف دوم مطالعه رو نسوجی مطالعه می باش  که بای  در  ه  ف بیا  شود.



 نوع مطالعه کیدی می باش  و بای   الالح گردد. -

 متغیرهای مطالعه مربوط به  بعاد پرسشوامه در ج ول مربوطه لحاظ گردد. -

 بوویس . کامل الورت به ر  جیرو نسو و ساخ  مر حل بایس  می محقق مطالعه نوع توجه به با -

رو نسوجی و پایایی پرسشوامه بخشی  ز مر حل طرح  س  و هزیوه نوشوته شو ه در  یون بخوش بایو  حوذف        -

 هزیوه های دیگر تع یل د ده شود. گردد.

 نمی  نجام  س  ش ه هنوشت پرپوز ل با توجه به  یوکه مطالعه رو نسوجی  س  تجزیه و تحلیل آ  با آنچه در -

 .ن ھد توضیح  جر  روش در کامل الورت هب بایس  میشود و  

 نحووه  و رو یی  نو ع  نجام تا طر حی  ز طرح  نجام مر حل کامل به الورت  جر  روش در بایس  می محقق -

 کامول  به الوورت  بایس  می  ستداده مورد  فز ر نرم نوع و ش ه گرفته نظر در  فر د تع  د و ها گویه  نتخاب

 الوورت  بوه  پرپووز ل  در کووو   تعیوین  نیوز  ر     وپایوایی  رو یوی  و بسازن  ر   بز ر محقق  یوکه. ن ھد توضیح

 بایسو   موی     پایایی و رو یی ساخ  و  بز ر طر حی بر ی پرپوز ل نگارش نوع.  س  نش ه نوشته مشخص

 عوو  . باش   ستداده قابل طرح نوع  ین  نجام الورت در محققا  سایر بر ی تا شود نوشته شداف الورت به

 .مو د مصرف سوء  ز پیشگیری و کاهش در درما سهم  سوجش  بز ر رو نسوجی و طر حی: یوهادپیش

متو  بور  سواس    نحوه نگارش بررسی متو  مطالعه ق یمی می باش  و نیاز به مطالعات ج ی ی د رد. بررسی -

 ، بررسوی  مورد نمونه تع  د ، بررسی مورد جامعه ، ،عوو    نجام سال ، نویسو ه )نام  ستان  رد نگارش شود.

 . مطالعه( ونتایج  ستداده مورد  بز ر

 حاضور  مطالعوه  بوا  شو ه  بیوا   مطالعات نق . گردد و حذف شود نمی  نجام متو  بررسی در  دھپیشن نوشتن

 .نوشته شود

 تحلیلوی  توالیدی و (cross sectional)مقطعی  مطالعه  ین نوع. گردد بیا  و ضح چکی ه در مطالعه نوع -

 گیوری   نو  زه   بوز ری  چوه  بوا  ر   success rate چیس ؟ "عمل  ین در موفقی "  ز محقق موظور.  س 

 چوه تعو  د   گوردد  بررسوی  هوا  آ  در موفقیو   و عوو ر    سو   قر ر که بیمار نی کل تع  د ؟؟خو ه  ش  

 ش ؟ خو هو   نتخاب چگونه بیمار   نمونه؟ حجم  س ؟

 

 نتیجوه  کوه  آذر پووج  بیمارسوتا   بوه  کوو ه مر جعه  شکی بیوی مجر ی  نس  د به مبتال بیمار   در سن میانگین -

  ثور متغیرهوای   خو هیو   موی   گور   هو  ف  در.  سو   موفوق  هوا  آ   ن وسوکوپیک  د کریوسیستوریووستومی

 نموی باشو    الوحیح  بواال  الوورت  بوه  ه ف نوشتن نحوه یی نما  رزیابی ر ...  و جو  سن، مانو  مخ وشگر

. پیشوهاد موی  جو  و سن  ساس بر  ( DCR)ی د کریوسیستوریووستوم موفقی  میز   یینتع": الحیح ه ف

سوو الت و فرضویات بور  سواس تغییور ت  عموال شو ه         .گوردد   الوالح  الحیحی شیوه به  ه  ف بقیه گردد

 تصحیح شون .



 

  ن  رد، خونریزی) کوو  می گیری  ن  زه کیدی بصورت جر حی  عمال در معموال ر  "عمل حین خونریزی" -

 شود. تعریف متغیرها ج ول در دق اب "جر حی عمل در موفقی "...(  و متوس  خدیف، خونریزی

 

مشوخص گوردد    توا  گوردد  تخموین  الحیحی روش به نمونه حجم لطدا.   س  سرشماری گیری نمونه روش -

مطالعه جهو     Powerتعیین  بر ی موضوع  ین نه؟ یا  س  بر بر نمونه تقریبا حجم با موجود بیمار   تع  د

 .د رد  همی  د ر معوی رو ب دی   

 

  موفقی   ز محقق تعریق کوی ؟ گیری  ن  زه  س  قر ر چگونه ر  جر حی در موفقی  میز   نتعیی -

 شود؟؟ گیری  ن  زه  س  قر ر عو ر  ک  م چیس ؟

نش ه ذکر آ  بر ی مطالعات در خطرناکی عو ر   س ؟  ستان  رد و روتین عمل جر حی، عمل  ین آیا -        

 شود؟ می پرسی ه جر حی عمل نوع  نتخاب در بیمار   رضای  آیا  س ؟

 

با    نعم  نعم   لهی آقای دکتر یبه ر هومایپایا  نامه  ی آقای دکتر محسن جوتی طرح تحقیقاتی  الالحیه    -4

 اورژانس به کننیه مراجعه ترومایی بیماران در اسک  تی سی های یافته بررسی"عوو   

مورد  مطرح و "شیه دییه آیاد مایع آنها سونوگرافی در که 79 سال در آذر 5 بیمارستان

 تصویب قر ر گرف .

 

 

بررسی فراوانی و  "نهایی طرح تحقیقاتی خانم دکتر مهواز م  نلو و خانم مهین نوملی  تح  عوو    گز رش -5

نحوه ی استااده ای مهار فیزیکی در بیماران بستری در بخش های مراقب، ویژه مرکز آمویشی 

مطرح و مورد تصویب قرار   " 1971آذر دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 5درمانی  

 گرفت.

 

 

 

 



 

 
 


