
 

 

 

 

 

بالینی تحقیقات توسعه از حمایت واحد پژوهشی شورای صورتجلسه  

 

طبقه  در واقع بالینی تحقیقات توسعه از حمایت واحد محل در 16/7/97مورخ  شنبه دو روز صبح 9 ساعت در جلسه

 .گردید برگزار آذر 5 بیمارستان دوم بخش رادیوتراپی

 

با    نسترن معینی افشاری -ی طرح تحقیقاتی  پایان نامه ای دکتر محمد مهدی مطهریبررس -1

با مراحل رتینوپاتی دیابتی در  (vitamin Dکمبود ویتامین دی) میزان بررسی همراهی "عنوان 

مراجعه کننده به کلینیک دیابت مرکز دزیانی و مطب فوق  2بیماران مبتال به دیابت نوع 

مطرح و با  رفع اشکاالت ذیل مورد تصویب  "1997هر گرگان در سال تخصصی شبکیه در ش

 قرار خواهد گرفت.

نحوه انتخاب بیماران مبتال به طوور کامول توحویح داده    در قسمت چکیده طرح به  -

نشده است و به مدت زمان ابتال به بیماری ومشابهت دو گوروه از نرور سونسجن     

 .ومدت زمان ابتال اشاره ای نشده است

نوع مطالعه کی  کنترل است. )کی  ها: بیماران مبتال به رتینوپاتی دیابتی کنتورل   -

ها: بیماران سالم از نرر رتینوپاتی دیابتی( تشخیص رتینوپاتی در بیمواران شورکت   

کننده در این مطالعه بر چه اساس و توسط چه کسی خواهد بود؟ تعداد نمونوه در  

 .چکیده بیاید 

باید قید شود همچنین و  بیماران به دیابت قندی اشاره شود الزم است به زمان ابتال -

  D که آیا بیماران پیش از شروع طرح یا در طی طرح از مکمل های ویتامین



 

 

 

 

 

 

 .استفاده نموده اند یا خیر -

اگر مطالعه ای مشابه در ایران نیز انجام شده اسوت در بررسوی متوون آورده شوود      -

وجود مطالعه مشوابه در ایوران ذکور شوود انتهوای      لطفا در غیر اینصورت این عدم 

 .بررسی متون

در روش کار و در جدول متغیرها دقیق همراه با نقطه برشی که  D کمبود ویتامین -

 .رفران  داشته باشد تعریف گردد

 است؟ شده محاسبه اساس چه بر نمونه حجم -

باشد. اگر چک لیست حاوی همه ی متغیرهای مورد مطالعه باید حمیمه پروپوزال  -

 .بخشی از اطالعات بیماران قرار است از پرونده دریافت شودس لطفا ذکر شود

از هر بیمار قرار است چند سی سی خون دریافت شود. آیا این آزمایشات روتین  -

مراجعه بیماران به کلینیک است یا خیر؟ هزینه آزمایشات نباید بوه بیموار تحمیول    

 .گردد

 در شووده نوشووته موواه 6 حالیکووه در شووده یمتنروو موواه 4 اسوواس بوور گانووت جودول  -

 .پروپوزال

 

 "زهرا یوسفی   با عنوان  -ی طرح تحقیقاتی  پایان نامه ای دکتر سید بابک مجاور عقیلیبررس -2

 12-2 کودکان در تانسیلکتومی عمل از  بعد استفراغ و تهوع بر دکستروزسالین تاثیر بررسی

 تصویب قرار خواهد گرفت.مطرح و با  رفع اشکاالت ذیل مورد  " سال

گیری تهوع استفراغ در چکیده آورده شود. تعداد نمونه در هر گروه  مقاطع زمانی اندازه -

 اجرای مطالعه را دقیقا در چکیده بیان کنید. بیماران  setting  .را در چکیده نوشته شود

 



 

 

 

 

 

 مراجعه کننده به کدام بیمارستان ؟

 اساس بر اهداف. شوند نوشته نیز مخدوشگر متغیرهای اساس بر باید فرحیات و اهداف -

 .شود نوشته استس آمده متغیرها جدول در که متغیرهایی

توحیح  BLINDING نحوه (RCT) ارآزمایی بالینی تصادفیدر روش اجرای طرح ک -

داده نشده است. ذکر دو سوکور بودن کافی نمی باشد و باید بیان شود محقق با چه 

 .بیمار و ارزیابی کننده پیامد را کور نمایدفرایندی می خواهد 

-  

توسط یک معیار توصیفی  PONV براساس شدت"نحوه اندازه گیری تهوع استفراغ  -

 visual analog nausea که با یک ( a verbal descriptive scale )زبانی

score  لطفا اصالح شود "در ارتباط استس سنجیده نمی شود؟؟ 

. شود داده رفران  استفاده مورد مقاله است؟ گردیده ینتعی اساس چه بر نمونه حجم -

 گردد؟ می تهیه کسی چه توسط و چطور سازی تصادفی تخصیص لیست

 .گردد طرح حمیمه PONV ابزار -

لطفا بر اساس پیامد اصلی مورد مطالعه س روش آنالیز نوشته شود. با توجه به نیاز به اندازه  -

مربوط به اندازه گیری های متواتر نیز ح  می گیری های متواتر نیاز به آزمون های 

  .گردد

در بعضی موارد چون بیماری های قلبی و ریوی که محدودیت حجم دریافتی دارند یا  -

بیمارانی که بایست قبل از بیهوش کردن حجم بیشتری دریافت کنند جزو محدودیت 

 .مطالعاتی بوده و باید از مطالعه حذف شوند

 

مقایسه روش های  "با عنوان    خاتون حیدری خانمطرح تحقیقاتی  گزارش نهایی ی بررس -9

PCR  و سرولوژیک در تشخیص بروسلوزی  انسانی در مرکز آموزشی درمانی پنج آذر

مقرر گردید مجددا برای دو مطرح و  "1994وبیمارستان صیاد شیرازی شهرستان گرگان سال

 داور متخصص عفونی جهت بررسی بیشتر ارسال گردد.



 


