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 در واقا   باایین   تحقیقات توسعه از حمایت واحد محل در1/5/99مورخ  شنبه دو روز صبح 9 ساعت در جلسه

 .گردید برگزار  آذر)آذر دهم( 5 بیمارستان 2 شماره ساختمان

 

فرنااز صادیز زاده       -مطهاری    طرح تحقیقات   پایان نامه ای دکتر محمد مهادی بررس -1

ضااامت   یبار رو  preservisionوvisionaceدو کپسول  ریتاث سهیمقا "با عنوان 

مطارح و باا  رفا      "   ابتیا دماکویوپاات   مبتال باه   مارانیدر ب(V/A)تیزبینی وماکوال 

 اشکاالت ذیل مورد تصویب قرار خواهد گرفت.

وی  در تمام مواردتنها نتایج مثبات گازارش شاده    دربررس  متون ازمناب  جدید استفاده شده است  -

 .است

باتوجه به وجود مکملهای متناو  موجاود درباازار دارویا  ومتاابهت زیاادموجود بایر دو داروی         -

انتااب شده،دییل انتااب ایر دو دارو به صورت شفاف بیان نتده اسات ودر انتاااب بیمااران باه     

ابت ودرمانهای دریافت شده دیگر،اشااره نتاده   متابهت سن ،جنس ،مدت زمان ابتال به بیماری دی

 .است 

در عنوان هدف مطایعه مقایسه اثر دو کپسول است اما در اهداف اختصاص  تنهاا باه توصایر هار      -

کدام از متغیرها پرداخته شده است. بنابرایر بعد از تعییر میانگیر به مقایسه انها نیز پرداخته شود. از 

در نظر گرفته است بنابرایر نتایج حاصل از هر کدام از دارو ها طرف دیگر محقز گروه کنترل نیز 

 .با گروه کنترل نیز مقایسه شود

بهتار اسات در    متغیرهای دموگرافیک مانند سر و جنس که به عنوان مادوش گر ذکر شده است  -

جاادول متغیرهااا عااالوه باار متغیرهااای اصاال  مااورد بررساا  متغیرهااای  رداهااداف بررساا  شااوند. 

نیز بیان شده است اما در اهداف اشاره ای به ایر متغیر ها نتده است. تمام ایر متغیرها  ازمایتگاه 

 را در قایب اهداف فرع  به پرپوزال اضافه نمایید

ابتال به پر قتاری خون مقیاس اندازه گیری براساس  -2مستقل است. نوشته شود.  FBS نقش متغیر  -

 -3متغیر به صورت کیف  اسام  بیاان شاده اسات.     متغیر کم  نوشته شده است اما در ستون نقش 

 ؟نحوه اندازه گیری مصرف سیگار ایا از طریز پرستنامه است

متغیرهای ازمایتگاه  که در جدول متغیرها امده است به چه هدف  اورده شاده اناد چاون کاه در      -

 روش اجرا اشاره به کاربرد ایر متغیرها نتده است

ر اهداف پرپوزال نیز هدف انجام مطایعه متاص نتده به طوریکاه هادف اصال  مقایساه اثارات      د -

دارو ها بیان شده است اما در اهداف سان  از مقایسه به میان نیاماده اسات. و اینکاه محقاز گاروه      

 .ها با گروه کنترل در نظر گرفته نتده استوهیچ مقایسه ای با هرکدام از دارکنترل دارد اما 

ماه بعد نیز مورد بررس  قرار میگیرند بنابرایر در جدول متغیرهای  6مطایعه اینده نگر است و چون  -

 و گرفتر ازمایتات مربوطه هزینه ای در بر ندارد  اشاره به متغیرهای ازمایت  کرده اید ایا تهیه

 



 باا عناوان     دکتار وحیاده کاا م  نا اد     –خانم خاتون حیدری   طرح تحقیقات   بررس -2

ر بیماااران مبااتال بااه آدنوکارسااینومای معااده    د KRAS    موتاساایون   نبررساا "

ذیل مورد تصویب قارار خواهاد   اشکاالت رف  مطرح و با  " آذر گرگان5دربیمارستان 

 گرفت.

موتاسیون ی ژکلینیکوپاتولوبررسی  "پیتنهاد م  گردد عنوان طرح به ایر صورت اصالح گردد.  -

 "99درسالآذر گرگان 5در بیماران مبتال به آدنوکارسینومای معده دربیمارستان  KRAS ژن

 اعاالم  را آن دارد، بارش  نقطاه  باه  نیااز  اگار   ن، جهاش  بارای . شاود  بیان جدا متغیر هر متاصات -

 .بفرمایید

 .ا شود انجام فرمول اساس بر گیری نمونه -

 بررسا   بارای  اساتفاده  ماورد  آمااری  هاای  آزماون  طرح، ایر در اید داشته فرضیه اینکه به توجه با -

 .بفرمایید ذکر را ها رابطه

  نتیاک  اطالعاات  باودن  محرماناه  مورد در صورت ایر در است؟ افراد نام با ها نمونه اطالعات آیا -

 کسا   چاه  از اسات،  شده طرح پیوست آگاهانه رضایت ییست چک. است نتده ارائه مطلب  افراد

 .کرد خواهید کار ها نمونه روی بر اینکه به توجه با شود؟ گرفته آگاهانه رضایت است قرار

 .طایعه و راه های کاهش آن ذکر شودمحدودیت های م یطفا -

 .جدول زمانبندی دارای اشکال است یطفا اصالح شود -

 .است زیاد اماری متاوره ساعت 51. است زیاد نویس  پروپوزال برای ساعت 111 -

 

نسریر معین   –دکتر مرجان اکبری کامران   خانمپایان نامه ای   تحقیقات  طرح بررس  -3

  نوپاتیبا شدت رت(vitamin D)ید ریتامیارتباط کمبود و  بررس " عنوان با  افتاری

گرگان در سال  ابتید کینیمراجعه کننده به کل 2نو   ابتیمبتال به د مارانیدر ب  ابتید

جلسه شاورای  ار دستور کبه دییل تکراری بودن عنوان انتااب شده از  و مطرح "1399

 پ وهت  واحد خارج گردید.

 

 

 برنامه تاثیر بررس  " عنوان با  زرگران  فاطمه خانم تحقیقات  طرح بررس  اصالحیه -4

 در پرستاران در بیمار ایمن  فرهنگ بر کوچک گروههای در بیمار ایمن  آموزش

 و مصوب گردید . مطرح "آذر 5 درمان  آموزش  مرکز

 

 سرم  سطح بررس  " عنوان با  زرگران  فاطمه خانم تحقیقات  طرح بررس  اصالحیه -5

 از قبل ریوی غیر و ریوی سل بیماران در اکسیداتیو استرس وضعیت و D ویتامیر

 و مصوب گردید . مطرح " ماهه 6 درمان پایان و ای حمله درمان پایان درمان، شرو 

 

 



 


