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رتبه(اولویت) مبلغ
مصوب

خالصه
نتیجه پژوهشگر جایگاه عنوان طرح سیستم کد طرح کد

رهگیری ردیف

متن مصوبه: تخصص و دستیاری بالینی
2- طرح تحقیقاتی پایان نامه ای آقای دکتر امیر عادل جوادی الریجانی دستیار دوره جراحی عمومی به

راهنمایی آقای دکتر علی آرین نیا با عنوان " ارزیابی سطح پروکلسیتونین در بیماران مشکوک به آپاندیسیت
مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی گرگان )بیمارستان 5 آذر و صیاد( در سال 99" مطرح و به شرط

اصالحات موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

- در خالصه روش اجرای مطالعه الزم به بیان مالحظات اخالقی نیست. الزم است نوع مطالعه، جامعه مورد
مطالعه، نحوه انتخاب نمونه های مورد مطالعه عالوه بر تعداد و شرایط ورود به مطالعه ذکر شوند. و در اخر

ازمونهای اماری مورد استفاده نیز ذکر شوند.
- نوع مطالعه طرح به مطالعه توصیفی تغییر یابد .

- تعداد نمونه ها افزایش یابد.
- هدف اصلی و اهداف فرعی نیز سواالت مربوطه نوشته شود. اهداف فرعی بیان شده اهداف توصیفی

هستند بنابراین مطابق با انها سوال می بایست نوشته شود .
- با توجه به روش اجرای بیان شده و اهداف بیان شده مطالعه توصیفی صرف است . لطفا اصالح شود

- در قسمت مربوط به جدول متغیرها اصالحات ذیل صورت پذیرد :
- مطابق با متغیر های اشاره شده در جدول متغیر ها ، اهداف متناظر با انها بیان نشده است.

- متغیر جنسیت متغیر مستقل می باشد . اصالح شود
- ابتالبه اپاندیسیت ، جامعه و نمونه مورد مطالعه است و جزو متغیر ها نمی باشد. از جدول حذف شود.

- نقش سطح سرمی CRP بیان نشده است .
- برای متغیر های وابسته بیان شده در جدول متغیر ها ( WBC و( CRP اهداف متناظر با انها نوشته نشده

است.
- درقسمت مربوط به جامعه مورد مطالعه، حجم نمونه و روش نمونه گیری :

نوع مطالعه مطابق با اهداف مطالعه نمی باشد. و حجم نمونه محاسبه شده نیز مطابق با اهداف مطالعه نمی
باشد. در تعیین

حجم نمونه اشاره به گرو ههای اپاندیسیت شده است که جزو اهداف محقق نمی باشند. و اینکه بر حسب گرو
ههای مستقل تعیین

حجم نمونه شده است اما طبق عنوان و اهداف مطالعه محقق تنها یک گروه مور د مطالعه دارد.
- در مورد ابزار و روش جمع آوری داده ها جمعیت مورد مطالعه به خوبی بیان نشده است. "متغیرهای مطالعه

شامل سن، جنسیت بیماران، عالیم و نشانه های بیماران، مدت زمان گذشته از شروع عالیم، تعداد لکوسیتها
و پروکلسیتونین (PCT) و ارزیابی کیفی پروتئین واکنشی (CRP) خواهد بود" مطابق با اهداف مطالعه بیان

شده نیست.
- گزارش پاتولوژی آپاندکتومی که مبنای تشخیص بیماری قرار خواهد گرقت شامل چه مواردی میشود توضیح

داده شود.
- شاخص تقسیم بندی بیماران بر دو گروه اپاندیسیت و نرمال نیز توضیح ارایه شود. و در اهداف مطالعه نیز

اورده شود.
- در مورد معیار الواردو توضیح داده شود.
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متن مصوبه: تخصص و دستیاری بالینی
درخواست اصالحات و بررسی مجدد در واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان آموزشی درمانی

5آذر
طرح تحقیقاتی پایان نامه ای آقای دکتر امیر مقصودلو دستیار دوره روانپزشکی به راهنمایی خانم دکتر میترا

جودی با عنوان " بررسی اثر سیتالوپرام بر بهبود عالئم پوستی در بیماران مبتال به آلوپسی آرئاتا مراجعه
کننده به درمانگاه های پوست و مو درسال 1399" به دلیل ابهامات کلی مقرر گردید مجددا در جلسه آتی

شورای پژوهشی واحد با حضور مجری طرح جهت توضیحات تکمیلی مطرح گردد.
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رتبه(اولویت) مبلغ
مصوب

خالصه
نتیجه پژوهشگر جایگاه عنوان طرح سیستم کد طرح کد

رهگیری ردیف

متن مصوبه: تخصص و دستیاری بالینی

طرح تحقیقاتی پایان نامه ای آقای دکتر محمدرضا اکبری دستیار دوره بیهوشی به راهنمایی خانم دکتر میترا
مداح با عنوان " بررسی مقایسه ای تاثیر سه داروی میدازوالم ، پروپوفول و دکسمدتومیدین بر میزان تغییرات

همودینامیک در بیماران جراحی کارتاراکت با بی حسی موضعی در مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان سال
98-99" مطرح و به شرط اصالحات موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

- در چکیده پروپوزال ضرورت و اهمیت مطالعه بیان نشده است . نحوه تخصیص نمونه ها به گرو ههای مورد
مطالعه مشخص شود. ازمونهای اماری مورد استفاده نیز بیان نشده است.

- در قسمت طیف سنی 90-18 سال کاندید جراحی کاتاراکت هستند شروع جراحی زیر 40 سال نمی تواند
باشد (با توجه به نظر چشم پزشک)

- توضیح کورسازی به صورت دوسو کور به درستی انجام نشده است همچنین معیارهای ورود و خروج و عدم
ورود به درستی بیان نشده است .

- در هدف اصلی از کلمه بررسی استفاده نمی شود در اهداف از کلمه "تعیین " استفاده شود.
- با توجه به سه گروهی بودن مطالعه الزم است اهداف تحلیلی نوشته شوند. با توجه به اهداف توصیفی بیان

شده سوال و برای اهداف تحلیلی نیز فرضیه نوشته شود.
- در قسمت جامعه مورد مطالعه، حجم نمونه و روش نمونه گیری :

- فرمول مورد استفاده جهت تعیین حجم نمونه برای یک گروه است در حالیکه محقق دارای سه گروه
مقایسه دارد. و الزم است مطابق با تعداد گرو هها و نوع مطالعه حجم نمونه تعیین شود. جهت تعیین حجم

نمونه رفرنس ارایه شود.
- تعداد براورد شده نمی بایست به تعداد گرو ه ها تقسیم شود بلکه این تعداد برای هر گروه باید در نظر گرفته

شود.
- ریزش در نظر گرفته شده باید به تعداد نمونه محاسبه شده افزوده شود. در کل تعداد نمونه براورد شده ایراد

اساسی دارد.
- نحوه نمونه گیری به چه صورت انجام خواهد شد ؟ تخصیص نمونه به گروه ها از چه روشی انجام خواهد

شد؟ توسط چه کسی انجام می شود؟ مشخص نشده است
- در قسمت در مورد ابزار و روش جمع آوری داده ها :

- مطالعه دو سور کور بوده است نحوه انجام کور سازی و بر روی چه کسانی بوده است مشخص نشده است.
- روش اجرای مطالعه توسط چه کسی انجام می شود و اینکه ایا تمامی بیماران توسط یک جراح ، جراحی

خواهند شد مشخص
- شود.

- متغیر های همو دینامیک نام برده شوند . و اینکه در مورد تعدد ثبت داده ها نیز توضیح داده شود. و اهداف
نیز بر حسب این تکرار ثبت داده ها نوشته شود.

- در مورد روش تجزیه و تحلیل داده ها ازمو نهای مورد استفاده بیان نشده است..
- زمانبندی از تدوین پرپوزال تا تدوین گزارش نهایی می بایست نوشته شود.

- هزینه برای مجری طرح تحقیقاتی نمی بایست تعریف شود.
- با توجه به اینکه عمل جراحی کاتاراکت در افراد مسن انجام میشود و استفاده از داروی میدازوالم به دلیل

خطر ایجاد دلیریوم در بیماران مسن و خطر ایجاد آسیب به بیمار در حین جراحی وجود دارد, و از طرفی عدم
امکان تهیه داروی دکسمتدومدین و استفاده از آن در شرایط کنونی و مقرون به صرفه نبودن در این خصوص,

conflict آن, همچنین وجود یافته های کامال شفاف در خصوص عوارض همودینامیکی واضح این داروها و نبود
بعنوان پایان نامه تخصصی دارای ارزش باالیی نمی باشد .
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متن مصوبه: پزشکی عمومی
طرح تحقیقاتی پایان نامه ای آقای دکتر محمد علی حاتمیان دکتری عمومی به راهنمایی خانم دکتر نگار

برومند با عنوان " بررسی رابطه فشار داخل چشم با بیماری های هایپوتیروئیدی و هایپرتیروئیدی و بررسی
تاثیر درمان این اختالالت تیروئیدی بر فشار داخل چشم" مطرح و به شرط اصالحات موارد ذیل مورد تصویب

قرار گرفت.

- در عنوان مطالعه بهتر است محیط پژوهش و زمان انجام ان قید گردد .
- برای گروه هایپوتیروئید نوع اتوایمیون و برای گروه هایپرتیروئید نوع گریوز اضافه گردد به همان ترتیب

اهدف اصالح گردد .
- هزینه دستگاه تونومتر Goldman اضافه گردد.

- در چکیده پروپوزال نوع مطالعه بیان نشده است همچنین تعداد نمونه مورد مطالعه ، نحوه انتخاب نمونه ها
و ازمون های اماری مورد استفاده بیان شوند.

- مطابق بااهداف بیان شده الزم است فرضیه ها نوشته شوند
- متغیر پاسخ به صورت کمی پیوسته است اصالح شود و متغیر های مستقل کمی نیز از نوع پیوسته خواهند

بود اصالح شوند.
- در مورد جامعه مورد مطالعه با توجه به اینکه بیماران ازمراکز مختلف جمع اوری خواهند شد در ان صورت

نحوه ارزیابی متغیر پاسخ (فشار داخل چشم ) توسط یک محقق مقدور خواهد بود؟
- طبیعتا حجم نمونه محاسبه برای هر فرد می بایست یک چشم فرد را شامل شود طبق متن اشاره شده هر

دو چشم نمونه ها موردبررسی در نظر گرفته می شوند در ان صورت همبستگی در بین مشاهدات نمونه ها به
وجود خواهد امد. که در هنگام تحلیل می بایست مورد توجه قرار گیرد و تعداد نمونه نیز دو برابر اعالم شود.

- با توجه به اینکه محقق سه گروه را در سه زمان متوالی را مورد مقایسه قرار خواهند داد از ازمون انالیز
واریانس اندازه تکراری و معادل ناپارامتری ان GEE استفاده شود و همچنین ازمون های گروه های مستقل در

هر یک از زمانها نیز اشاره شوند.
جمع کل مبلغ مصوب: 10,300,000

مصوبه کلی مطرح شده در این جلسه:

صورتجلسه شورای پژوهشی واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی جلسه در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 28/5/99 در محل واحد
حمایت از توسعه تحقیقات بالینی واقع در طبقه دوم بخش رادیوتراپی بیمارستان 5 آذر برگزار گردید. 1- طرح تحقیقاتی پایان نامه ای
آقای دکتر محمد علی حاتمیان دکتری عمومی به راهنمایی خانم دکتر نگار برومند با عنوان " بررسی رابطه فشار داخل چشم با
بیماری های هایپوتیروئیدی و هایپرتیروئیدی و بررسی تاثیر درمان این اختالالت تیروئیدی بر فشار داخل چشم" مطرح و به شرط
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اصالحات موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت. - در عنوان مطالعه بهتر است محیط پژوهش و زمان انجام ان قید گردد . - برای گروه
هایپوتیروئید نوع اتوایمیون و برای گروه هایپرتیروئید نوع گریوز اضافه گردد به همان ترتیب اهدف اصالح گردد . - هزینه دستگاه
تونومتر Goldman اضافه گردد. - در چکیده پروپوزال نوع مطالعه بیان نشده است همچنین تعداد نمونه مورد مطالعه ، نحوه انتخاب
نمونه ها و ازمون های اماری مورد استفاده بیان شوند. - مطابق بااهداف بیان شده الزم است فرضیه ها نوشته شوند - متغیر پاسخ به
صورت کمی پیوسته است اصالح شود و متغیر های مستقل کمی نیز از نوع پیوسته خواهند بود اصالح شوند. - در مورد جامعه مورد
مطالعه با توجه به اینکه بیماران ازمراکز مختلف جمع اوری خواهند شد در ان صورت نحوه ارزیابی متغیر پاسخ (فشار داخل چشم )
توسط یک محقق مقدور خواهد بود؟ - طبیعتا حجم نمونه محاسبه برای هر فرد می بایست یک چشم فرد را شامل شود طبق متن
اشاره شده هر دو چشم نمونه ها موردبررسی در نظر گرفته می شوند در ان صورت همبستگی در بین مشاهدات نمونه ها به وجود
خواهد امد. که در هنگام تحلیل می بایست مورد توجه قرار گیرد و تعداد نمونه نیز دو برابر اعالم شود. - با توجه به اینکه محقق سه
گروه را در سه زمان متوالی را مورد مقایسه قرار خواهند داد از ازمون انالیز واریانس اندازه تکراری و معادل ناپارامتری ان GEE استفاده
شود و همچنین ازمون های گروه های مستقل در هر یک از زمانها نیز اشاره شوند. 2- طرح تحقیقاتی پایان نامه ای آقای دکتر امیر
عادل جوادی الریجانی دستیار دوره جراحی عمومی به راهنمایی آقای دکتر علی آرین نیا با عنوان " ارزیابی سطح پروکلسیتونین در
بیماران مشکوک به آپاندیسیت مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی گرگان )بیمارستان 5 آذر و صیاد( در سال 99" مطرح و به شرط
اصالحات موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت. - در خالصه روش اجرای مطالعه الزم به بیان مالحظات اخالقی نیست. الزم است نوع
مطالعه، جامعه مورد مطالعه، نحوه انتخاب نمونه های مورد مطالعه عالوه بر تعداد و شرایط ورود به مطالعه ذکر شوند. و در اخر
ازمونهای اماری مورد استفاده نیز ذکر شوند. - نوع مطالعه طرح به مطالعه توصیفی تغییر یابد . - تعداد نمونه ها افزایش یابد. - هدف
اصلی و اهداف فرعی نیز سواالت مربوطه نوشته شود. اهداف فرعی بیان شده اهداف توصیفی هستند بنابراین مطابق با انها سوال
می بایست نوشته شود . - با توجه به روش اجرای بیان شده و اهداف بیان شده مطالعه توصیفی صرف است . لطفا اصالح شود - در
قسمت مربوط به جدول متغیرها اصالحات ذیل صورت پذیرد : - مطابق با متغیر های اشاره شده در جدول متغیر ها ، اهداف متناظر
با انها بیان نشده است. - متغیر جنسیت متغیر مستقل می باشد . اصالح شود - ابتالبه اپاندیسیت ، جامعه و نمونه مورد مطالعه است
و جزو متغیر ها نمی باشد. از جدول حذف شود. - نقش سطح سرمی CRP بیان نشده است . - برای متغیر های وابسته بیان شده در
جدول متغیر ها ( WBC و( CRP اهداف متناظر با انها نوشته نشده است. - درقسمت مربوط به جامعه مورد مطالعه، حجم نمونه و
روش نمونه گیری : نوع مطالعه مطابق با اهداف مطالعه نمی باشد. و حجم نمونه محاسبه شده نیز مطابق با اهداف مطالعه نمی
باشد. در تعیین حجم نمونه اشاره به گرو ههای اپاندیسیت شده است که جزو اهداف محقق نمی باشند. و اینکه بر حسب گرو ههای
مستقل تعیین حجم نمونه شده است اما طبق عنوان و اهداف مطالعه محقق تنها یک گروه مور د مطالعه دارد. - در مورد ابزار و روش
جمع آوری داده ها جمعیت مورد مطالعه به خوبی بیان نشده است. "متغیرهای مطالعه شامل سن، جنسیت بیماران، عالیم و نشانه
(CRP) و ارزیابی کیفی پروتئین واکنشی (PCT) های بیماران، مدت زمان گذشته از شروع عالیم، تعداد لکوسیتها و پروکلسیتونین
خواهد بود" مطابق با اهداف مطالعه بیان شده نیست. - گزارش پاتولوژی آپاندکتومی که مبنای تشخیص بیماری قرار خواهد گرقت
شامل چه مواردی میشود توضیح داده شود. - شاخص تقسیم بندی بیماران بر دو گروه اپاندیسیت و نرمال نیز توضیح ارایه شود. و در
اهداف مطالعه نیز اورده شود. - در مورد معیار الواردو توضیح داده شود. 3- طرح تحقیقاتی پایان نامه ای آقای دکتر محمدرضا اکبری
دستیار دوره بیهوشی به راهنمایی خانم دکتر میترا مداح با عنوان " بررسی مقایسه ای تاثیر سه داروی میدازوالم ، پروپوفول و
دکسمدتومیدین بر میزان تغییرات همودینامیک در بیماران جراحی کارتاراکت با بی حسی موضعی در مرکز آموزشی درمانی 5 آذر
گرگان سال 98-99" مطرح و به شرط اصالحات موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت. - در چکیده پروپوزال ضرورت و اهمیت مطالعه
بیان نشده است . نحوه تخصیص نمونه ها به گرو ههای مورد مطالعه مشخص شود. ازمونهای اماری مورد استفاده نیز بیان نشده
است. - در قسمت طیف سنی 90-18 سال کاندید جراحی کاتاراکت هستند شروع جراحی زیر 40 سال نمی تواند باشد (با توجه به
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نظر چشم پزشک) - توضیح کورسازی به صورت دوسو کور به درستی انجام نشده است همچنین معیارهای ورود و خروج و عدم ورود به
درستی بیان نشده است . - در هدف اصلی از کلمه بررسی استفاده نمی شود در اهداف از کلمه "تعیین " استفاده شود. - با توجه به
سه گروهی بودن مطالعه الزم است اهداف تحلیلی نوشته شوند. با توجه به اهداف توصیفی بیان شده سوال و برای اهداف تحلیلی نیز
فرضیه نوشته شود. - در قسمت جامعه مورد مطالعه، حجم نمونه و روش نمونه گیری : - فرمول مورد استفاده جهت تعیین حجم نمونه
برای یک گروه است در حالیکه محقق دارای سه گروه مقایسه دارد. و الزم است مطابق با تعداد گرو هها و نوع مطالعه حجم نمونه
تعیین شود. جهت تعیین حجم نمونه رفرنس ارایه شود. - تعداد براورد شده نمی بایست به تعداد گرو ه ها تقسیم شود بلکه این تعداد
برای هر گروه باید در نظر گرفته شود. - ریزش در نظر گرفته شده باید به تعداد نمونه محاسبه شده افزوده شود. در کل تعداد نمونه
براورد شده ایراد اساسی دارد. - نحوه نمونه گیری به چه صورت انجام خواهد شد ؟ تخصیص نمونه به گروه ها از چه روشی انجام
خواهد شد؟ توسط چه کسی انجام می شود؟ مشخص نشده است - در قسمت در مورد ابزار و روش جمع آوری داده ها : - مطالعه دو
سور کور بوده است نحوه انجام کور سازی و بر روی چه کسانی بوده است مشخص نشده است. - روش اجرای مطالعه توسط چه کسی
انجام می شود و اینکه ایا تمامی بیماران توسط یک جراح ، جراحی خواهند شد مشخص - شود. - متغیر های همو دینامیک نام برده
شوند . و اینکه در مورد تعدد ثبت داده ها نیز توضیح داده شود. و اهداف نیز بر حسب این تکرار ثبت داده ها نوشته شود. - در مورد
روش تجزیه و تحلیل داده ها ازمو نهای مورد استفاده بیان نشده است.. - زمانبندی از تدوین پرپوزال تا تدوین گزارش نهایی می
بایست نوشته شود. - هزینه برای مجری طرح تحقیقاتی نمی بایست تعریف شود. - با توجه به اینکه عمل جراحی کاتاراکت در افراد
مسن انجام میشود و استفاده از داروی میدازوالم به دلیل خطر ایجاد دلیریوم در بیماران مسن و خطر ایجاد آسیب به بیمار در حین
جراحی وجود دارد, و از طرفی عدم امکان تهیه داروی دکسمتدومدین و استفاده از آن در شرایط کنونی و مقرون به صرفه نبودن در این
خصوص, conflict آن, همچنین وجود یافته های کامال شفاف در خصوص عوارض همودینامیکی واضح این داروها و نبود بعنوان پایان
نامه تخصصی دارای ارزش باالیی نمی باشد . 4- طرح تحقیقاتی پایان نامه ای آقای دکتر امیر مقصودلو دستیار دوره روانپزشکی به
راهنمایی خانم دکتر میترا جودی با عنوان " بررسی اثر سیتالوپرام بر بهبود عالئم پوستی در بیماران مبتال به آلوپسی آرئاتا مراجعه
کننده به درمانگاه های پوست و مو درسال 1399" به دلیل ابهامات کلی مقرر گردید مجددا در جلسه آتی شورای پژوهشی واحد با
حضور مجری طرح جهت توضیحات تکمیلی مطرح گردد. 5- گزارش نهایی طرح تحقیقاتی پایان نامه ای آقای دکتر سینا حسن
نسب به راهنمایی آقای دکتر بابک مجاور عقیلی با عنوان " مقایسه ی اثر تزریق اینتراتکال پتدین با بوپیواکائین بر روی همودینامیک

در جراحی های هیپ در بیماران بستری شده در مرکز آموزشی – درمانی پنج آذر گرگان در سال 1397" مطرح و مصوب گردید .
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