
 

 

 

 

 

بالینی تحقیقات توسعه از حمایت واحد پژوهشی شورای صورتجلسه  

 

 تحقیقات توسعه از حمایت واحد محل در 8/11/99مورخ  شنبه دو روز صبح 9 ساعت در جلسه

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

 

پایان نامه ای خانم مونا رضاپور به راهنمایی آقای دکتر رامین آذرهوش تحتت   طرح تحقیقاتی -1

 اساس بر آذر ۵ بیمارستان های تونسیلکتومی در پایلوری اچ فراوانی بررسی"عنتوان  

 مطرح و ضمن تصویب مقرر گردید به شرح زیر اصالح گردد. "اختصاصی آمیزی رنگ

 

 زمان و مکان و جامعه مورد مطالعه ستا  نمونته  پیشنهاد می گردد در قسمت عنوان مطالعه ،  -

  گیری یکسان سازی گردد.

 مطالعته  کلیتدی، نتو    کلمتات  و اجرا روش و لهمسأ بیان خالصه پروپوزا ، چکیده در قسمت -

 اچ میکروب تشخیص و روش آزمایشگاهی مطالعه این در نظر مد نمونه حجم. شود بیان شفاف

 .گردد ذکر چکیده در پیلوری

 

 بین ارتباط،  استفاده مورد مطالعات تمامی در اینکه به توجه با ، مسأله بیان در -

 این مجدد انجام لزوم است، شده گزارشhelicobacter pylori های نمونه کلونیزیشن

 .گردد بیان میکروب مطالعه با تونسیلکتومی از حاصل



 

 

 

 

 

و یا تست اوره آز عنوان گردیده  PCRمرتبط با روش انجام   تنها منابع متون، بررسی در -

 اند. پیشنهاد می گردد مطالعات جدید با روش گیمسا اضافه گردد.

 

 مناسب Rate واژه. شود استفاده "فراوانی" واژه از "میزان" واژه جای به اهداف درقسمت  -

 .نیست

 روابط مطالعات این در. است شده نوشته اشتباه فرضیه،  فرضیات و سواالت در قسمت - 

 ".دارد ارتباط مزمن تونسیلیت با اچ پیلوری با کلونیزیشن". گردد نمی بررسی علیتی

 بیماران این اگر.  شود بیان مطالعه از خروج و ورود معیارهای مطالعه، اجرای روش در -

باشند  antiacidsو   H2 receptor antagonists مانند هایی داروی کننده مصرف

 درمطالعه باقی می مانند؟

 باید اند داشتهgastroesophageal یا dyspeptic عالئم داشتن سابقه که بیمارانی -

 یا recurrent کرد خواهند مخدوش را مطالعه رابطه این متغیرها چون. حتما گردد بررسی

chronicهای رفرانس با همراه جامع و دقیق آزمایشگاهی متد .است مهم ها تونسیل بودن 

 ویرایش و بازنگری لطفا است نشده خوب نوشته متد.  شود آورده متد قسمت در آن دقیق

 و الزم است اصالح گردد. کاربردی بنیادی نه و است کاربردی این مطالعه صرفا .گردد جدی

 نوشته گردد. اهداف با مطابق متغیرها همه متغیرها، جدو  در -

 

 



 

 

 

 

 

 اما است سرشماری گیری نمونه روش ، با اینکه نمونه حجم مطالعه، مورد جامعه قسمتدر -

 های نمونه تعداد از تعدادش که شود زده تخمین فرمو  از استفاده با نمونه حجم باید حتماً

 .نباشد کمتر موجود

 را آماری روابط بررسی جهت آماری های ها، آزمون داده تحلیل و تجزیه روش در بخش -

  داده شود.قرار

 جهت بیماران نامه از رضایت گرفتن به نیاز خصوص اخالقی در مالحظات قسمتدر -

 .گردد اعالم آنان های نمونه از تحقیقاتی استفاده

 .شود بیان مطالعه های محدودیت -

 و مجری به الزحمه حق لذا است دانشجویی نامه در قسمت هزینه های پرسنلی پایان -

 بازبینی دارد.نمی گیرد و نیاز به  تعلق دانشجو

. دارد جدی شدن تکمیل به نیاز آزمایشگاهی به طور کلی بخش مربوط به روش های  -

  .نیست کافی و است نشده نوشته خوبی به مساله بیان

 

پایان نامه ای خانم نیلتوفر عبتدالهی بته راهنمتایی آقتای دکتتر محمدمهتدی         طرح تحقیقاتی -2

 RETINAL) شیککی   سیورا   و پیاریی  علی   فراوانیی  بررسی " عنوان مطهری تحت

BREAK  )پزشکی چشم درمانگاه ب  فلوتر با کننده مراجع  سال 02 تا 02 بیماران در 

بته   مطترح و  "7931 سیا   در شککی  تخصصی فوق مطب و دزیانی ، آذر5 بیمارستان

 شرط انجام اصالحات زیر مورد تصویب قرار گرفت.

 



 

 

 

 

 

 

 تغییر پیدا کند. 1991سا  مطالعه به   -

  Causes اصتالح گتردد.    نگارشتی  غلتط در عنوان انگلیسی به فلوتر اشاره ای نشده استت و   -

 riskاز کلمته   یشنهاد می گرددپ .شود استفاده نباید مطالعه این در و دارد را علیت مفهوم

factor  استفاده شود که مفهومassociation  .را دارد 

بته   فونتدو   پریفتر  بررسی روش، له و روش اجرا چکیده پروپوزا ، خالصه بیان مسأبخش در  -

 شود. تعداد نمونه ها در چکیده آورده شود. توضیح داده دقیق طور

 مشتابه  بیمتاران  روی مطهتری  دکتتر  مشتابه  مطالعته  استا   بر،  مطالعه  اهدافدر بخش  -

نظر ب   کهمی باشد  مورد 5 تا ماه صفر01 طی شبکیه پارگی به مبتالتخمین تعداد بیماران 

 نمتی  کافی مطالعه این اهداف و شبکیه پارگی "علل" شیو  بررسی برای تعداد ینا می رسهد

در صورت اطمینان از تعداد کافی بیماران تعداد توسط مجری متخصص به مرکز اعالم  .باشد

 چگونته  بیمتاران  در "ستنگین  بتدنی  فعالیتت  همچنین الزم است محقق بیتان نمایتد  گردد. 

   .گردد می ارزیابی

 در امتا  باشتد  می اهداف در "سنگین بدنی فعالیت"مشخصات متغیرها کامل گردد . همچنین  -

 و الزم است اصالح گردد. است نیامده متغیرها جدو 

برای تخمین حجم نمونه حتی در روش سرشماری باید فرمو  تعیین حجتم نمونته آورده    -

 حجتم . شود وارد مطالعه بیماران ی همه پذیری تعمیم افزایش برای امکان صورت در وشود 

 .یابد افزایش نمونه



 

 

 

 

 

 

 ، عیب انکساری و تعریف فتوپسی دقیقا توضیح داده شود فوندو  پریفر بررسی روش -

 .ندارد کاربرد مطالعه این برای تست-تی و دو-کای آنالیزدر بخش تجزیه و تحلیل داده ها   -

 ارائه گردد.در خصوص مطب فوق تخصصی شبکیه توضیح کامل  -

تشخیص بیماری توسط چند متخصص صورت می گیرد؟ آیا معیارهای تشخیصی یکسان  -

 می باشد و در مورد آن توضیح داده شود.

 

 جنتاب  راهنمتایی  به تفتی دهقانی عاطفه خانم ای نامه پایان تحقیقاتی طرح اصالحیه -3

 آلفیا  هیای  میارکر  تومیور  سیط   ارزییابی " عنتوان  تحتت  افغانی رضا دکتر آقای

 BHCG ، CEA ،CA ، (ALPHA-FETOPROTEIN) فیتیوپروتیی  

15-3، CA125 ، در بدخیم موارد تشخیص جهت افیوژن پلورا  با بیماران در 

 دانشیگاه  درمیانی -آموزشیی  مراکز ب  تشخیص ای  با کننده مراجع  بیماران

 .گرفت قرار تصویب مورد و مطرح " 6931 سا  در یریان پزشکی علوم

 



 

نهایی طرح تحقیقاتی پایان نامه ای آقای دکتر رامین امینی به راهنمای آقتای  گزارش   -4

 و اتومییدا   پروپوفیو ،  داروی س  اثر مقایس  "دکتر کاظم کاظم نژاد با عنوان 

مطترح و   " درمیانی  الکتروشیو   انجام متعاقب تشنج زمان مد  بر تیوپنتا 

 مورد تصویب قرار گرفت.

 

تحقیقاتی پایان نامه ای خانم دکتر صالحه آخوندی به راهنمای آقای گزارش نهایی طرح  -5

 ترکییب  تیاثیر  "رختابنتا  بتا عنتوان     فرانتک  مجاورعقیلی و خانم دکتتر  سیدبابک دکتر

 انیدام  بیاز  شکسیتگی  جراحیی  اعما  از بعد درد کنتر  در آپوت  ب  اندانسترون

مطرح و مورد تصویب  "آذر 5 درمانی آموزشی مرکز در عمومی بیهوشی تحت فوقانی

 قرار گرفت.

 

 

 

 

 

 

 


