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 دهندگان معادل يكديگرهستند. نوشتار عبارات مجريان يا مجريان اصلي و طرحدر اين  . بر اين اساس و مشاركت دارنداجراي تحقيق  درنويس طرح را تهيه نموده و  فرد يا افرادي هستند كه پيش 1
  ل ذكر گردد.يد راهنما و دانشگاه محل تحصير دانشگاهها است الزم است نام اساتياز سا ييان نامه دانشجوياگر طرح پا 2
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 و ضروري توضيح نكات الزم -قسمت اول

خواهشمند است در مطالب زير ارائه شده است، بنابراين و اجراي طرح پژوهشي توجه : پاسخ بسياري از پرسشهاي شما درباره مندرجات اين فرم 

 در نظر داشته باشيد. قبل از تكميل به دقت مطالعه فرموده و مطالب زير را

 

دانشگاه قابل  يقات و فناوريه آن از وبگاه معاونت تحقيو اصالح گلستان يدانشگاه علوم پزشك يقاتيتحق يها ب طرحيند تصويفرآ ييدستورالعمل اجرا .1

  .(www.goums.ac.irاست ) يدسترس

بر اساس قراردادي که بين معاونت  ،رسد مي يپزشك يها در پژوهش اخالق يا ته منطقهيکمو هايي که به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه  کليه طرح .2

هاي قبل ازتصويب  دانشگاه هيچگونه مسئوليتي در برابر فعاليت نيبنابرا شود قابل اجرا خواهد بود. دانشگاه و مجري طرح منعقد مي يقات و فناوريتحق

 .ندارد فتهآنچه که خارج ازمحدوده قرارداد منعقده انجام پذير طرح و

و  گلستان يدانشگاه علوم پزشك يقاتيتحق يها ب طرحيند تصويفرآ ييدستورالعمل اجراضوابط و قوانين مندرج در دهندگان ملزم به رعايت کليه  رحط .3

معاونين پژوهشي وبگاه فوق، گردد تا مجريان و طرح دهندگان محترم جهت آگاهي ازمفاد آيين نامه مذکور به  باشند. لذا پيشنهاد مي ميآن  هياصالح

 مراجعه نمايند.مرتبط  يا واحدهايو مراکز تحقيقاتي  -دانشكده ها 

منجر به کشف يا اختراع و يا تحصيل حقوقي اي از پيشرفت آن اعم از اينكه به نتيجه نهايي رسيده يا نرسيده باشد،  چنانچه انجام طرح پژوهشي در مرحله .4

که در اثر اجراي  يو معنو يحقوق ماد يتمامدانشگاه اطالع دهد.  يقات و فناوريتحقبه  معاونت  "، مجري طرف قرارداد موظف است مراتب را کتباشود

 . استگلستان  يدرمان يو خدمات بهداشت يمتعلق به دانشگاه علوم پزشكطرح تحقيقاتي ايجاد گرديده است 

 . باشند يم ج حاصل از طرحينتا انتشاراته يکلدرذکر حمايت مالي دانشگاه در اجراي طرح طرح دهندگان ملزم به  .5

دانشگاه بوده  يقات و فناوريمعاونت تحقتهيه شده است، پس از اتمام اجراي طرح متعلق به  طرحکه از محل اعتبار تجهيزات و لوازم غيرمصرفي کليه  .6

 مجوزهاي قانوني است.تصرفي در آنها منوط به کسب دخل و وهرگونه 

بايد به کليه نكات  يل شده و طرح دهنده.کليه قسمتهاي فرم بايد به نحو مناسب تكمباشد اين فرم بايد به زبان فارسي تايپ شده و فاقد هرگونه ابهامي .7

 .جواب و بدون عالمت و توضيح نباشد هيچ موردي بي وتذکرات متن فرم توجه کامل داشته باشند تا

 خالصه مشخـصات  طرح الزامي است. هنگام ارائه اين فرم تكميل صفحه  .8

  باشد. بايد تكميل شده و به امضا و تاييد فرد مورد اشاره رسيده (12)بند جدول همكاران اصلي طرح هنگام ارائه اين فرم  .9

در باره اين نكات ارائه نموده و نمونه اي از رضايت نامه  در صورتيكه مالحظات اخالقي براي اجراي طرح وجود دارد الزم است طرح دهنده توضيح کاملي .11

 مورد استفاده براي طرح را ضميمه نمايد.

ا  اين در صورتيكه محدوديتهايي براي اجراي طرح تصور ميشود الزم است طرح دهنده به اين محدوديتها اشاره نموده و توضيح کاملي براي  مقابله ب .11

 محدوديتها  ارائه نمايد.

قات و يو عقد قرارداد توسط معاونت تحق يپزشك يها اخالق در پژوهش يا ته منطقهيو کمشوراي پژوهشي  درزمان شروع طرح، بعد از تصويب آن  .12

بديهي است آغاز طرح قبل از عقد قرارداد  .است( يقبل از عقد قرارداد الزام  IRCTثبت در  ينيبال يها ييکارآزما ي)برا باشد يم دانشگاه يفناور

 هيچگونه وجاهت قانوني ندارد.

دهنده در جدول  پذيرد. براين اساس الزم است طرح با توجه به جدول گانت طرح مصوب صورت ميشرفت طرح يپهاي علمي و اجرايي  دريافت گزارش .13

 گزارش خود را مشخص نمايد.بيني شده  هاي پيشرفت طرح و محتواي پيش مذکور زمان ارائه گزارش

پيوست اجراي طرح و  جدول زمان بندي)در نظر گرفتن ساعات کار براي افراد شاغل در طرح( و  حجم فعاليتهزينه هاي کارمندي )پرسنلي( با توجه به  .14

 )که فعال مد نظر دانشگاه قرار دارد( تكميل ميشود.  شماره يك

است و دانشگاه تعهدي  يمجرکه در تصميمات متخذه دخالت داشته باشد به عهده  يشنهاد طرح پژوهشيپ هاي هرگونه  نقص يا اشتباهي درمحاسبه هزينه .15

 در خصوص تامين کسري موارد اشتباه شده ندارد.

فاقد هرگونه مسئوليت و معاونت  وبوده  يمجربر عهده  طرح ياجرا از در طوليمه مورد نيب يا اقدام برايو مسئوليت تهيه وسايل و تجهيزات ايمني  .16

گنجانده " گريد يها نهيهز"در جدول  ازيموردنمبالغ حوادث و ...  ،بيمه مسئوليتاز به يدر صورت نباشد.  مي يو حقوق يقيحق يتهايشخصبه پاسخگويي 

 .شود

، مجري يا باشد اسالمي هاي غيردولتي و يا دانشگاه آزاد  درصورتيكه تمام يا بخشي از طرح پيشنهادي بصورت همزمان بعنوان پايان نامه تحصيلي دانشگاه .17

يربط قابليت اجرا نامه با موسسه ذ درصد از اعتبار مورد نياز اجراي طرح مي باشد. اجراي اين طرح پس از عقد تفاهم 41موسسه ذيربط موظف به تامين 

 دارد. مسئوليت اعالم اين موضوع به عهده مجري/مجريان مي باشد.

 باشد. مناسبي براي تكميل هرچه بهتر اين فرم مينكات ارائه شده در بخشهاي مختلف فرم پشنهاد طرح پژوهشي راهنماي  .18

http://www.goums.ac.ir/
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 خالصه مشخـصات  طرح -قسمت دوم 
 مارستانیمراجعه کننده به درمانگاه ب نالیواژ سیازیدیفقر آهن در زنان مبتال به کاند یآنم وعیش یبررس عنوان طرح:

 29-29سال  یرازیش ادیص یدرمان-یآموزش
       :ان طرحي/مجر يمجر

 ميالد مومني-دکتر افسانه تابنده

                          

 واحد حمايت از توسعه تحقيقات باليني

 درماني صياد شيرازي-مرکز آموزشي   :پژوهش يكان اجرام

 يكسال   ح:طر يمدت اجرا

 

                        :کلمه( 251)حداکثر  خالصه ضرورت اجرا و اهداف کاربردي طرح

زنان  درصد 57میلیون در سال تخمین زده می شود.بالغ بر  31ولوواژینیت کاندیدایی دومین علت شایع واژینیت هاست ووقوع این بیماری تقریبا 

دیده شده در بیمارانی که اختالل ایمنی سلولی  درصد زنان حداقل دوبار به این عارضه گرفتار می شوند. 05-75طی دوران باروری حداقل یکبار و

علل نقص دارند،مانند مبتالیان به ایدز،کمبود ایمنی سلولی علیه کاندیدا باعث مستعد شدن فرد به عفونت با آن می شود.آنمی فقر آهن نیز از 

در این مطالعه بر آن هستیم شیوع آنمی فقر آهن را در  عملکرد ایمنی سلولی وایمنی هومورال است وفرد را مستعد عفونت های خاصی می کند.

 مبتالیان ولوواژینیت کاندیدایی مراجعه کننده به بیمارستان صیاد شیرازی طی یکسال بررسی نماییم.

            

 

              :کلمه( 111)حداکثر ح خالصه روش اجـراي طر

کنند،جامعه  یمراجعه م کسالی یط یرازیش ادیص یدرمان-یبه مرکز آموزش  نالیترشحات واژ لیکه به دل یمتاهل سال( 05-05) زنان  هیکل

 ریاسم ی)بررسشاتیانجام آزما یهستند،برا سیازیدیتوسط متخصص زنان مشکوک به کاند نهیکه در معا یمارانیدهند. ب یم لیموردنظر را تشک

 مارانیشود،ب دییتا ریاسم جیبا نتا دایکاند صیکه تشخ یشوند.درصورت یارجاع م شگاهی( به آزما TIBCو نیگلوبآهن ،همو یسطح سرم  نییوتع

با  تینیولوواژ سیازیدیکاند وعیفقر آهن وش یآنم نیشوند وارتباط ب یم فیتوص جینتا نیانگیوم انهیها  با استفاده از م افتهیشوند. یوارد مطالعه م

            شود.              یده میسنجspss 31و  (square- λوtest-t)یآمار یآزمون ها

                           آنمی فقر آهن،ولوواژینیت کاندیدایی،گرگان  کلمه(: 5تا  3) يديکلمات کل

                          

               :ها خالصه هزينه

 ................................ ريال هزينه مسافرت ريال3211111 هزينه پرسنلي

 ................................ ريال هزينه هاي ديگر ريال31481111 هزينه آزمايشها و خدمات تخصصي

وسايل غير  مواد و  هزينه ...............................  ريال هزينه مواد و وسايل مصرفي

 مصرفي
 ...............................  ريال

 ريال  33681111 جمع کل  
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 اطالعات مربوط به عوامل اجرايي طرح -قسمت سوم
 نمايند.را تكميل ( 11تا  1بند  ( نفر باشد الزم است هرکدام از ايشان بطورجداگانه اين قسمت توجه : چنانچه طرح دهنده بيش از يك

 
 دکتر افسانه تابنده       نام و نام خانوادگي طرح دهنده: .1

       : متخصص بيماري هاي زنان رتبه علمي .2

 درماني صياد شيرازي-مرکز آموزشي                      محل خدمت: .3

 بلوار صياد شيرازي                              نشاني محل خدمت: .4

                 19111771518  :تلفن همراه                      2251392     تلفن محل خدمت: .5

      tabande_a@yahoo.com   نشاني پست الكترونيك: .6

   .جدول زير را تكميل نمايد استدرصورتيكه طرح دهنده داراي سمتهاي اجرايي در داخل يا خارج محيط دانشگاه  .7

ايـن  تاريخ شـروع فعاليـت در    نشاني محل کار عنوان سمت

 سمت

 تلفن محل کار

دانشكده پزشـكي دانشـگاه علـوم پزشـكي      استاديار

 گلستان

  

ــات    ــز تحقيق ــت مرک سرپرس

 ناباروري

  1391 بيمارستان صياد شيرازي

 

      درجات علمي و سوابق تحصيلي طرح دهنده به ترتيب از ليسانس به بعد ذکر گردد .8

 سال دريافت کشور دانشگاه يا محل تحصيل  رشته تحصيلي وتخصصي درجه تحصيلي

 1364 ايران اصفهان پزشك عمومي ي عموميدکترا

 1375 ايران اصفهان بيماري هاي زنان دکتراي تخصصي

 

 :در آن مشارکت دارد طرح پيشنهادي /مجريانمجريکه  در دست اجراليست پژوهش هاي  .9

نوع  نام مجري عنوان طرح

 تمشارک
ا ي ي)مجر

 همكار(

زمان 

 شروع

درصد 

 پيشرفت کار

 مالحظات
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 باشد: مي مرتبط با موضوع طرح پژوهشيليست مقاالت چاپ شده توسط مجري/مجريان که  .11

نويسنده نام  مقالهعنوان 

 اول

ر يسا

 سندگانينو
مشخصات مجله )نام مجله،  تاريخ 

 چاپ و ....(

      

      

      

 
 

 ميالد مومني       دهنده:نام و نام خانوادگي طرح  .11

       دانشجوي پزشكي                رتبه علمي: .12

 :دانشگاه علوم پزشكي گلستانمحل خدمت .13

 آذر                       5بيمارستان -آذر 5خيابان        نشاني محل خدمت: .14

              19373389897     :تلفن همراه              2221561            تلفن محل خدمت: .15

         نشاني پست الكترونيك: .16

   .جدول زير را تكميل نمايد استدرصورتيكه طرح دهنده داراي سمتهاي اجرايي در داخل يا خارج محيط دانشگاه  .17

تاريخ شـروع فعاليـت در ايـن     نشاني محل کار عنوان سمت

 سمت

 تلفن محل کار

    

    

 

      به ترتيب از ليسانس به بعد ذکر گردددرجات علمي و سوابق تحصيلي طرح دهنده  .18

 سال دريافت کشور دانشگاه يا محل تحصيل  رشته تحصيلي وتخصصي درجه تحصيلي

 در حال تحصيل ايران علوم پزشكي گلستان دانشجوي پزشكي دکترا
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 :در آن مشارکت دارد طرح پيشنهادي /مجريانمجريکه  در دست اجراليست پژوهش هاي  .19

نوع  نام مجري عنوان طرح

 تمشارک
ا ي ي)مجر

 همكار(

زمان 

 شروع

درصد 

 پيشرفت کار

 مالحظات

      

      

 

 
 

 باشد: مي مرتبط با موضوع طرح پژوهشيليست مقاالت چاپ شده توسط مجري/مجريان که  .21

نويسنده نام  مقالهعنوان 

 اول

ر يسا

 سندگانينو
مشخصات مجله )نام مجله،  تاريخ 

 چاپ و ....(

      

      

      

 

 : باشند مي (authorship) داراي حقوق نويسندگيطرح که همكاران مشاورين علمي و مشخصات  .21

و محــل  شــ ل نام و نام خانوادگي رديف

 کار

ــاري  درجه علمي ــوع همك ــ)دق ن ــته ي ق نوش

 شود(

 1امضاي همكار

ــي   1 ــر اســماعيل نعيم دکت

 طبيعي

متخصـــــــص 

-پـــــاتولو ي

بيمارســـــتان 

 صياد شيرازي

  نظارت بر انجام آزمايشات استاديار

ــك  دکتر غالمرضا روشندل 2 پزشـــــــ

- عمـــــــومي

ــز  مرکـــــــــ

تحقيقـــــــات 

 گوارش وکبد

-پزشــك عمــومي

 PhDدانشجوي 

مشاوره آماري وتجزيه وتحليل 

 داده ها

 

ــك  دکتر مهسا بشارت 3 پزشـــــــ

 عمومي

  جمع آوري اطالعات پزشك عمومي

                                                 
 .باشند شي نميفرمهاي فاقد امضاي مشاورين علمي و همكاران طرح قابل طرح و بررسي در شوراي پژوه 1
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  :باشند نمي  (authorshipنويسندگي )طرح که داراي حقوق جرايي اهمكاران مشخصات  .22

و محــل  شــ ل نام و نام خانوادگي رديف

 کار

ــاري  درجه علمي ــوع همك ــ)دق ن ــته ي ق نوش

 شود(

کارشــــــناس  حاجي مشهدي رقيه 1

ــتاري -پرســـ

بيمارســـــتان 

 صياد شيرازي

 انجام آزمايشات کارشناس

کارشــــــناس  مريم نادري 2

ــايي -مامــــــ

بيمارســـــتان 

 صياد شيرازي

 آوري اطالعاتجمع  کارشناس

 پيشنهادي اطالعات مربوط به طرح پژوهشي –قسمت چهارم 
 عنوان طرح به فارسي: .1

 

-یآموزشا  مارساتان یمراجعه کننده به درمانگااه ب  نالیواژ سیازیدیفقر آهن در زنان مبتال به کاند یآنم وعیش یبررس

 29-29سال  یرازیش ادیص یدرمان
 

 

2. English Title of Proposal: 

 

Assessment of iron deficiency anemia in candidiasis vulvovaginitis referring to  

Sayad-e-shirazi training hospital ,Gorgan 92-93 
 

                    :(طرح )بر اساس کاربرد نتايج نوع طرح .3

                    HSRکاربردي   -بنيادي                   2کاربردي              1بنيادي        
3

          

 

 ر:يز يرنده بخش هايدر برگبيان مسئله و ضرورت اجراي طرح  .4

                                                 
 .طرح بنيادي طرحي است كه داراي  نتايج بالقوه بوده و نتايج حاصل از انجام آن بال فاصله پس از اتمام طرح قابل استفاده نباشد 1

 .طرح كاربردي طرحي است كه داراي  نتايج بالفعل بوده و نتايج حاصل از انجام آن بال فاصله پس از اتمام طرح قابل استفاده باشد 2
3 Health System Research شود كه در قالب طرحهاي جامعه نگر ارائه ميشوند تحقيقاتي را شامل مي. 
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درصد زنان  57میلیون در سال تخمین زده می شود.بالغ بر  31ووقوع این بیماری تقریبا  ولوواژینیت کاندیدایی دومین علت شایع واژینیت هاست

درصد زنان حداقل دوبار به این عارضه گرفتار می شوند.این ارگانیسم به دلیل تمایل به عود مشکلی  05-75حداقل یکبار وطی دوران باروری 

عوامل خطر ایجاد وعود این بیماری عبارتند از مصرف آنتی بیوتیک،مصرف قرص های پیشگیری از جدی محسوب می شود.

.مطالعات نشان داده اند که در دسترس بودن آهن برای تثبیت (0, 3)ابت کنترل نشدهدیبارداری،حاملگی،عادات شخصی،وضعیت رابطه جنسی و

عفونت الزم است.در بیماری هایی که غلظت سرمی آهن باال می رود مانند تاالسمی ،افزایش عفونت گزارش شده است.از طرفی در بعضی 

از دهانی وکمبود آهن دیده شده به طوری که بعد از شرایط کمبود آهن در مقاومت نسبت به عفونت نقش دارد.در مطالعات ارتباطی بین کاندیدی

.در مورد کاندیدیاز ولووواژینال راجعه نیز دیده شده که آهن نه تنها برای فعالیت (1)درمان فقز آهن،بهبودی در ضایعات قارچی اتفاق افتاده است

ای ایمنی طبیعی میزبان الزم است بلکه برای ویروالنس قارچ نیز ضروری می باشد.الکتوفرین،که گلیکوپوتئین متصل شونده به آهن است،با داروه

.دیده شده در بیمارانی که اختالل ایمنی سلولی دارند،مانند مبتالیان به ایدز،کمبود (0)ددار ضدقارچ علیه گونه های مختلف کاندیدا اثر سینرژیسم

ال ایمنی سلولی علیه کاندیدا باعث مستعد شدن فرد به عفونت با آن می شود.آنمی فقر آهن نیز از علل نقص عملکرد ایمنی سلولی وایمنی هومور

شیوع ن حال اتیولوژی کاندیدیاز راجعه هنوز مشخص نیست.در این مطالعه بر آن هستیم .با  ای(0)می کند است وفرد را مستعد عفونت های خاصی

 مبتالیان ولوواژینیت کاندیدایی مراجعه کننده به بیمارستان صیاد شیرازی طی یکسال بررسی نماییم.آنمی فقر آهن را در 

 

 

 

 نوآوري طرح: .5

 

 تاکنون در ایران مطالعه مشابهی صورت نگرفته است

 ها: وا هف يتعر

 µg/dl    ،(0.) 155از  شتریب TIBCوسطح  µg/dl 75،آهن سرم کمتر از  mg/dl12کمتر از  نیفقر آهن:هموگلوب یآنم--

 نالیواژ یعیرطبیوترشحات غ یکه با خارش،سوزش،قرمز کانسیآلب دایبا کاند یدستگاه تناسل ی:عفونت مخاطییدایکاند تینیولوواژ-

 (.0شود) یوولو مشخص م نالیواژ تمیوادم وار

 از اجراي طرح پيشنهادي: دست آوردهاي مورد انتظار .6

در  دیه جد یراه درمهان  کیه ارائهه   یبرا جیاستفاده از نتا-یخارج ای یداخل یارائه مقاله در کنفرانس ها-یخارج ای یداخل اتیچاپ مقاله در نشر

 راجعه ییدایکاند تینیولوواژ

 سابقه طرح و بررسي متون: .7

تهاثیر آنمهی فقهر آههن در کاندیهدیاز راجعهه        T helperدربندرعباس،با استفاده از بررسی سهلولهای   0531در مطالعه نادری وهمکارانش در سال 

گروه انجام شد.این گروه ها شامل زنانی با کاندیدیاز راجعه وفقر آهن،کاندیدیاز راجعه  0زن در  20شاهدی در -واژینال ارزیابی شد.مطالعه مورد

بدون فقر آهن ،بدون کاندیدیاز با آنمهی فقهر آههن وبهدون کاندیهدیاز وبهدون آنمهی بودنهد.پارامترهای آههن وسهیتوکین ههای کلیهدی ارزیهابی              

می شود کهه بها عهود     Th2 ارتباط داردوباعث انحراف به سمت Th2و Th1شدند.نتایج نشان دادند که آنمی فقر آهن با تعادل وشدت بازوهای 

 .(0)بط استکاندیدیازیس مرت
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در هند،ارتباط آهن با مقاومت دارویی در کاندیدا بررسی شد.این مطالعه دیده شد که تخلیه آههن در   0551مطالعه پراساد وهمکارانش در سال در 

 وآهن سلولی در کاندیدا ،به عنوان کاندیدا آلبیکانس با استفاده از دی سولفونیک اسید وفروزین ،حساسیت آن را به داروهای مختلف باال می برد

 .(0)عاملی در مقاومت دارویی معرفی شد

در آمریکا،همراهی میزان زیادآهن با عفونت های قارچی تهاجمی در بیماران پیونهد کلیهه بررسهی     0551در مطالعه الکساندر وهمکارانش در سال 

نفهر از بیمهاران    02جام شد.در سال اول بعد از پیوند،فردی که برای بار اول پیوند کبد می شدند ان 371شد.این مطالعه به صورت گذشته نگر روی 

درصد در اثر کاندیدا آلبیکانس بود.در ایهن مطالعهه ارتبهاط قهوی ومسهتقلی بهین آههن کبهدی و          12مورد عفونت قارچی شده بودند که  13دچار 

 .(7)عفونت های قارچی دیده شد

ال راجعهه بررسهی   در چک،سطح سرمی کلسیم ،منیزیم وآهن وروی در بیمارانی با کاندیدیاز واژین 0557در مطالعه اسپاسک وهمکارانش در سال 

مهواد در ههر دو گهروه افهراد در طیهف نرمهال بود،بیمهارانی کهه         فرد سالم بود.با اینکهه سهطوا ایهن     15فرد بیمار و 00شد.مطالعه کوهورت وروی 

 .(1)کاندیدیاز راجعه داشتند سطح سرمی کلسیم،منیزیم و روی پایین تر وسطح سرمی آهن باالتر از گروه شاهد بود

،فاکتورهای موثر در تاثیر داروی سیکلوپیروکس بر کاندیدا را بررسی نمودند.دیده شهد کهه   0557یگل وهمکارانش در آلمان در سال در مطالعه س

 .(5)افزودن یونهای آهن بر فعالیت این دارو تاثیر گذاشته واثر آن را کم می کند

ماه رژیم غذایی بدون مکمل  1،نقش کمبود آهن در کاندیدیاز دهانی در رت بررسی شد.موش ها برای 3221وهمکارانش در سال در مطالعه رنی 

موش تصادفی انتخاب شده وسطح هموگلوبین شان بررسی شد تا مشخص شود آنمی دارنهد.با اسهتفاده از محلهول حهاوی      35آهن دریافت کردند.

موش ها ایجاد شد.به یک گروه از موش ها نیز ژیش از تجویز قارچ آنتی بیوتیک داده شد.نتایج مطالعه تفاوتی  قارچ ،عفونت کاندیدایی در دهان

 .(1)بین حساسیت به عفونت در موش های سالم وموش های آنمیک نشان نداد با این حال موش های آنمیک بروز باالتر عفونت پایدار داشتند

 اصلي طرح:هدف  .8

 گرگان یرازیش ادیص یدرمان-یراجعه در مرکز آموزش ییدایکاند تینیفقر آهن در زنان مبتال به ولووواژ یآنم وعیش نییتع

  طرح: 1ژه(ي)و ياختصاصاهداف  .9

سال  یرازیش ادیص یدرمان-یآموزش مارستانیمراجعه کننده به درمانگاه ب ییدایکاند تینیبه ولووواژ انیفقر آهن در مبتال یآنم وعیش نییتع -

20-21 

 :طرح 2فرعيهداف ا .11

 برحسب سنشیوع آنمی فقر آهن در مبتالیان به ولووواژینیت کاندیدایی  تعیین - 

 برحسب قومیت شیوع آنمی فقر آهن در مبتالیان به ولووواژینیت کاندیدایی  تعیین -

 :3کاربردي طرحف اهدا .11
 نمود. یطراح یمطالعات بعد یبرا یمداخله ا یتوان روش ها یماران،میب نیفقر آهن در ا یآنم وعیدر صورت باال بودن ش

 (:نگاشته شوند طرحتوصيفي پژوهش )باتوجه به اهداف سواالت  .12

درمانی صیاد شیرازی سال -آنمی فقر آهن در مبتالیان به ولووواژینیت کاندیدایی مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان آموزشیشیوع  -1

 چقدر است؟ 20-21

                                                 
 باشد.يبه آنها م ييکنند و محقق ملزم به پاسخگويرا گام به گام مشخص م يدن به هدف کليطرح هستند که راه رس يکوچکتر هدف اصل يژه( اجزاي)و ياهداف اختصاص 1

   ست.يآنها ن ييملزم به پاسخگو يد ولين نماييق آنها را تعيتحق يطرح نبوده و محقق بهتر است در ابتدا يهدف کل يدر راستا يه ممکن است حتهستند ک يگرياهداف د ياهداف فرع 2
   ست.يآنها ن ييپاسخگو

 است که نتايج طرح قدمي در راستاي دستيابي به آن خواهد بود. يهدف کاربرديهدف  3
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 (:نگاشته شوند طرحتحليلي پژوهش )باتوجه به اهداف  1فرضيات .13

 برحسب سن متفاوت است. ییدایکاند تینیبه ولووواژ انیفقر آهن در مبتال یآنم وعیش-3

 .متفاوت است  تیبرحسب قوم  ییدایکاند تینیبه ولووواژ انیفقر آهن در مبتال یآنم وعیش-0

 

 :يپژوهش تا سواالي اتيفرضاهداف، نوع مطالعه بر حسب  .14

   يليتحل-يفيتوص -ج                           يليتحل -ب                         يفيتوص -الف
 

 .مشخص فرماييد با عالمترا  ييكرد اجرايبرحسب رو نوع مطالعه  .15

محل 

 عالمت

محل  نوع مطالعه

 عالمت

 نوع مطالعه

 ( بررسي بيمارانCase series )  
 

 Systematic Reviewنظام مند ) يمطالعات مرور

& Meta analysis) 

 (بررسي مقطعيCross  sectional )   راه اندازي يك روش يا سيستم علمي/اجرايي 

 (مطالعه مورد/شاهدCase / control )  بررسي تستها 

 (مطالعه هم گروهيCohort)  بررسي روشها 

 (مطالعه مداخله ايinterventional  و يا )

 (  clinical trialکارآزمايي باليني )

 کيفي همطالع 

 ( مطالعات علوم پايه Experimental)  مديريت سيستم بهداشتي همطالع 

 مطالعه براي ساخت دارو يا وسائل  طراحي نرم افزار 

  

 

   روش اجرا: .16

کنند،جامعه موردنظر  یمراجعه م کسالی یط یرازیش ادیص یدرمان-یبه مرکز آموزش نالیترشحات واژ لیمتاهل که به دل و ساله 05-05 زنان هیکل

 شوند.  یوارد مطالعه م یدهند.نمونه ها به صورت سرشمار یم لیرا تشک

وترشهحات   یخلفه  کسیفورن هیاز ناح یهستند،با استفاده از سواب پنبه ا سیازیدیتوسط متخصص زنان مشکوک به کاند نهیکه در معا یمارانیازب

جههت   خشهک   ری(و اسمبه ترشحات ومشاهده میکروسکوپی نینرمال سالسی سی  0/5افزودن مرطوب)با استفاده از  ریاسم یبرادو نمونه  نالیواژ

 35) نمونه خون مارانیشوند.از تمام ب یارجاع م ادیص مارستانیب شگاهیآزما هب شاتیانجام آزما یبرا مارانی.سپس بشود یم هیگرم ته یزیرنگ آم

،آههن   mg/dl12کمتر از  نیفقر آهن به صورت هموگلوب یشود. آنم یم دهیسنج TIBCو نیآهن ،هموگلوب یشده وسطح سرم هیته سی سی(

                                                 
 مطالعات تحليلي محقق به دنبال تاييد يا رد آن است. يا چند متغير را بيان ميکند و در  2رابطه بين اي که  بيني عالمانه داوري يا پيش پيش 1
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 یازداروهها  ابت،استفادهی،دیمنینقص ا املخروج ش یارهایمع(.0شود ) یم فیتعر µg/dl 155از  شتریب TIBCوسطح  µg/dl 75سرم کمتر از 

واستفاده از  یگر،باردارید یماه گذشته،ابتال به عفونت ها 1در طول  ،داروهای سرکوبگر ایمنی  ومکمل آهن کیوتیب یآنت، یاز باردار یریشگیپ

نامهه جههت شهرکت در مطالعهه      تیثبت شده واز آنهها رضها   ستیچک ل کیدر  مارانیب کی.اطالعات دموگرافهورمون   است ینیگزیدرمان جا

 انهه یبها اسهتفاده از م   SPSS 31پهس از ورود بهه نهرم افهزار     شهود،   یم دییتا شانیبرا ریبا اسم دایکاند صیکه تشخ یمارانیب یشود.داده هایگرفته م

  (square- λوtest-t)یآمهار  یآزمهون هها  با  تینیولوواژ سیازیدیکاند وعیفقر آهن وش یآنم نیشوند وارتباط ب یم فیتوص جینتا نیانگیوم

 مراحل اجرایی طرا در ذیل آورده شده است.شود.  یم دهیسنج

             
 

  اخالقي:مالحظات  .17

شود.اطالعات  یانجام م ماریب یفقر آهن درمان مناسب برا یآنم صیورود به طرا داوطلبانه بوده ودر صورت تشخ

 نزد محقق محفوظ است. مارانیب
 

  آنها: ا حلي محدوديتهاي اجرايي طرح وروش کاهش .18

آزمایشات ونیز توضیح الزام آن میتوان عدم رضایت بیماران برای شرکت در مطالعه که با تشریح کامل شرایط انجام 

 مانع این مساله شد.
 

 : مت يرها .19
 

 

 رديف
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 برحسب سال تولد عمر يتعداد سالها  *   *   *  سن 1

2يستانيس2ترکمن2فارس     *    *  تيقوم 2

 ريسا

 mg/dl ماريدر نمونه خون ب نيسطح هموگلوب *    *    * نيسطح هموگلوب 3

 µg/dl ماريسطح آهن در نمونه خون ب *    *    * آهن يسطح سرم 4

 µg/dl مارينمونه خون ب سطح در *    *    * TIBC يسطح سرم 5

کننده دستگاه  ريدرگ يعفونت قارچ ينوع    *     * ناليولوواژ ازيديکاند 6

  يتناسل

مشاهده نمونه ترشحات 

 دنيود کروسکوپيم ريز

 نهيومعا يقارچ يفايها

 دارد /ندارد2ينيبال

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ماه 12  :پيش بيني کل زمان الزم براي اجراي کامل طرح به ماه .21

 :طرح يزمان بندي مراحل اجرادول ج .21

 

ف
ردي

 

 فعاليتهاي اجرائي

 درصد پيشرفت طرح زمان اجرا

زمان 

 کل
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  11.  11.  12.  13 14  

                ماه 12 )نمونه گيري از بيماران(جمع آوري اطالعات 

            
                ماه 3 تجزيه وتحليل داده ها 

   

                ماه 2 تهيه گزارش نهايي 

  

 

 توجه : 

 شود. زمان طراحي پيش نويس طرح و تكميل اين فرم جزو زمان اجراي طرح محسوب نمي -1

 جدول مشخص نمايد. دريافت گزارشها با توجه به جدول گانت مصوب صورت ميپذيرد. بنابر اين الزم است مجري طرح زمان ارائه گزارشات طرح را در اين -2

 و از هنگام تامين اعتبار در نظر گرفته ميشود. يقات و فناوريعاونت تحقزمان شروع طرح بعد از تصويب آن، با هماهنگي مدير اجرايي طرح و حوزه م -3
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 .دييقا مشخص فرمايدقدر جدول را  يقات و فناوريتحق به معاونتدرصد طرح 75شرفت يپ يها در زمانگزارش پيشرفت کار لطفاً زمان هاي ارائه  -4
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 ي طرحها اطالعات مربوط به هزينهقسمت پنجم: 
 

 :ن اشت ال هرفرد و حق الزحمه آنهاکامل و ميزا مشخصاتهزينه کارمندي )پرسنلي( باذکر  .1

ف
ردي

 

کل ساعات  رتبه علمي فرد يا افراد نام نوع فعاليت

کار براي 

 طرح

 رقم حق الزحمه

 ال(يدر ساعت )ر

 ال(ي)ر جمع کل

 - - 211 استاديار دکتر افسانه تابنده معاينه بيماران  .1

2.  
 ميالد مومني جمع آوري اطالعات وانجام آزمايشات

دانشجوي 

 پزشكي
311 - - 

کارشناس  رقيه حاجي مشهدي انجام آزمايشات  .3

 پرستاري
51 11111 511111 

کارشناس  مريم نادري جمع آوري اطالعات  .4

 مامايي

51 11111 511111 

پزشك  دکتر مهسا بشارت جمع آوري اطالعات  .5

 عمومي
51 22111 1111111 

 تجزيه وتحليل داده ها  .6

 

دکتر غالمرضا 

 روشندل

دانشجوي 

PHD 
51 22111 1111111 

 3211111 )ريال( جمع هزينه هاي پرسنلي

 

 وخدمات تخصصي که توسط دانشگاه ويا ديگر موسسات صورت مي گيرد: آزمايشهاهزينه  .2
تعداد کل دفعات  مرکزسرويس دهنده موضوع آزمايش يا خدمات تخصصي 

 آزمايش

 جمع ) ريال (  هزينه براي هر دفعه آزمايش

خواندن اسمير ترشحات وا ينال با 

 ميكروسكوپ

 

صياد آزمايشگاه بيمارستان 

 شيرازي

 16111111 41111 بار 411

 سنجش سطح سرمي آهن

 

 اديص مارستانيب شگاهيآزما

 يرازيش

 5441111 13611 بار 411

 

 سنجش سطح سرمي هموگلوبين

آزمايشگاه بيمارستان صياد 

 شيرازي

 1521111 3811 بار 411

آزمايشگاه بيمارستان صياد  TIBCسنجش سطح سرمي 

 شيرازي

 7521111 18811 بار 411

 31481111 ال(ي)ر جمع هزينه هاي آزمايش ها و خدمات تخصصي
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 فهرست وسايل و موادي که بايد از اعتبار اين طرح از داخل  يا خارج کشور خريداري شود:

 

 غيرمصرفي:  وسايل .3
 ال(ي)ر قيمت کل قيمت واحد تعداد الزم شرکت فروشنده ايراني شرکت سازنده کشورسازنده ليا وساي نام دستگاه

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

  جمع هزينه هاي وسايل غيرمصرفي:

 

 مصرفي:ر مواد( يا ساي يشگاهي)اعم از آزما مواد .4

ف
دي
ر

 

 کشور نام ماده

 سازنده

شرکت فروشنده  شرکت سازنده

 ايراني

شماره 

کاتالوگ )کد 

 کاال(

 يا تعداد

 مقدار الزم

 قيمت واحد

 )ريال(

 )ريال( کلقيمت 
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  )ريال( صرفيمجمع هزينه هاي مواد   

 :هزينه مسافرت .5

 هزينه به ريال تعداد افراد نوع وسيله نقليه تعداد مسافرت در مدت اجراي طرح و منظور آن مقصد

     

     

     

 ريال )ريال( جمع هزينه هاي مسافرت

 
 

 :هزينه هاي ديگر .6
 ريال                                                                          هزينه هاي تكثير اوراق

 ريال                                                                          از(يمه )در صورت نينه بيهز

 ريال                                                                          ساير موارد

 ريال                                                                          ديگر جمع هزينه هاي

 

 

 

 :جمع هزينه هاي طرح .7

 ................................ ريال هزينه مسافرت ريال3211111 هزينه پرسنلي

 ................................ ريال هزينه هاي ديگر ريال31481111 هزينه آزمايشها و خدمات تخصصي

 ...............................  ريال وسايل غير مصرفي مواد و  هزينه ...............................  ريال هزينه مواد و وسايل مصرفي

 ريال  33681111 جمع کل  
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  12هايي که زمان اجراي آنهـا بـيش از    )اين بخش در مورد طرح هاي طرح به تفكيك سالهاي اجراء طرح: جمع هزينه .8

 ماه است تكميل شود(.

 

 

 

 .ريال……………مبل ي که از منابع ديگر کمك خواهد شد و نحوه مصرف آن :            .9

 
 

 ريال.……………    باقيمانده هزينه هاي طرح که تامين آن درخواست مي شود:         .11

 

 

 ساير موارداطالعات مربوط به قسمت ششم: 

 :  پيشنهادي داوران .1
 

 

 

 

 

 

 ها نوع هزينه
 ها جمع هزينه

 جمع
 سال پنجم چهارم سال سال سوم سال دوم سالجاري

       

       

       

       

  کل جمع
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 : (Declaration) تاييد مندرجات پيشنهاد طرح پژوهشي  .2
 

 

  .مينما  يد مييتا را يپژوهشطرح شنهاد يپ مندرج درمطالب  صحت ،1طرح يعلم مشاورنجانب .............................. يا

 خ و امضاءيتار

 

مندرج در و آماري ك يمتدولو  صحت مطالب ،آمار طرح وعلمي متدولو ي  مشاورنجانب .............................. يا

 نمايم. را تاييد مي يشنهاد طرح پژوهشيپ

 خ وامضاءيتار

 

را تائيـد   يپژوهشـ   يشـنهاد يپ طـرح ن بدينوسيله صحت مطالب مندرج در با مطالعه قسمت اول اين فرم و رعايت مفاد آ

 :به صورت اًداردکه اين تحقيق صرف نمايد واعالم مي مي

  است و بصروت همزمان در دانشگاه يا موسسه تحقيقاتي  گلستانيك طرح تحقيقاتي در دانشگاه علوم پزشكي

 باشد. ديگري ارائه نشده و در حال بررسي نمي

  باشد که: ميبا ..................................................... مشترك  تحقيقاتي بصورت يك طرح 

o   به تصويب رسيده و مستندات مربوطـه  با اعتبار .......... ريال در تاريخ ............. در آن مرکز

 .پيوست است

o است. ا درخواست اعتبار ....... ريال در دست بررسيدر آن مرکز ب 

 

 نام ونام خانوادگي

 امضاي مجري يا مجريان طرح

 نام ونام خانوادگي

 معاون تحقيقات و فناوري

 

 
 

                                                 
 قابل حذف است.  يمشاور علمدر صورت هماهنگي با مدير تحقيقات و فناوري دانشگاه نيازي به امضاي  تنها 11
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 :ماریاطالعات ب ستیل چک

 :یونام خانوادگ نام

 :سن

 )نام برده شوند( ریسا یستانیسترکمن  : فارستیقوم

 :شاتیآزما جینتا

 سرم:................ نیهموگلوب

 سرم :............................. آهن

TIBC .........................:سرم 
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  چهار يوست شمارهپ
 :تصویب تاریخ                                             

                    فرم ویژه  طرح های تحقيقاتی          
 دانشگاهدر پژوهش اخالق ای  منطقهکميته      

 

 عنوان طرح :  -

 مشخصات مجری و همکاران ونوع تخصص آنان: )صفحه مربوطه  از پروپوزال کپی و ضميمه فرم گردد(    -

 ارسالی از:  -

 :تاریخ تصویب طرح در شورای پژوهشی -

: )صهفحات  ونوع مطالعهه )طهرح (   تعداد حجم نمونه، ،مالحظات اخالقی ،جدول هزینه هاخالصه روش انجام پژوهش -

 ضميمه فرم گردد( و مربوطه از پروپوزال کپی

کپی پرسشنامه ضميمه  پرسشنامه ایفرم رضایت آگاهانه ودرطرحهای نمونه برگه کپی  نمونه گيری انسانیدر طرحها با  -

 فرم گردد.
 

 سؤال ردیف
 نظر کارشناس کميته اخالق نظر کارشناس پژوهشی طرح نظر مجری

 خير بلی
موضوعيت 

 ندارد 
 خير بلی

موضوعيت 

 ندارد 
 خير بلی

موضوعيت 

 ندارد 

         * رضایت آگاهانه از شرکت کننده یا ولی قانونی آن گرفته می شود؟آیا  3

0 
بطورکامل  "خروج بدون شرط در هرمرحله از مطالعه"آیا آزمودنی ازحق خود برای 

 آگاه می شود؟
*         

1 
پژوهشهی  آیا هیچ زیانی )جسمی، روحی، اجتماعی، قانونی و اقتصادی( درایهن طهرا   

 برای آزمودنی ها وجود دارد؟

 *        

0 
آیا امکانات و روش هایی برای رویارویی با زیان ههای احتمهالی درنظهر گرفتهه شهده      

 است؟ توضیح دهید.
*         

7 
آیا درمرحله جمع آوری، انتقال و نگههداری اطالعهات یها نمونهه هها بهه حفه  اسهرار         

 آزمودنی توجه می شود؟
*         

1 
درصورت استفاده از نمونهه هها بهرای مطالعهات بعهدی، آیها در رضهایت نامهه بهه ایهن           

 موضوع اشاره شده است؟
*         

         * آیا در این پژوهش منافع خاصی برای آزمودنی محتمل است؟ 5

2 
درصورتی که مطالعه بر روی گره خاصی از افراد )زندانیان، افرادمعتاد،...( انجهام مهی   

 آیا دلیل منطقی و توجیه اخالقی برای مطالعه روی این گروه وجود دارد؟شود، 
*         

2 
آیا نتایج مؤثردر روند سالمتی یها بیمهاری آزمهودنی هها و راهنمهایی ههای الزم بهرای        

 ؟اقدامات بعدی در اختیار آنها قرارخواهد گرفت
*         

 کارشناس پژوهشی طرح                                     کارشناس کميته اخالق                         امضاء مجری طرح                  

 

 مصوبات جلسه در خصوص طرح فوق : -

 معاونت تحقيقات و فناوري  



 گلستاندانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني 

 تحقيقات و فناوريمعاونت 

 پيشنهاد طرح پژوهشي
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 درج در پرونده طرا پس از نامه به مجری یا مجریان : 2

 

 

 بسمه تعالي
 

 فرم رضايت آگاهانه شرکت درطرح تحقيقاتي

 پژوهشی:عنوان طرح 
  

 

 نام مجری یا مجریان طرح:
 

 معرفی و مزایا ی پژوهش
 

 

 

 

 

 

 

فقر آهن در بین زنان شایع است واغلب مودر غفلت قرار میگیرد.از طرفی واژینیت کاندیدایی نیز وضعیت شایعی است و علیرغم آنمی 

مطالعه ما یافت شود،میتوان در درمان بیماران رویکرد  درمانهای استاندارد مکررا عود میکند.در صورتی که رابطه ای بین این دو براساس

 جدیدی را به کار برد که از عود بیماری میکاهد.

 

 شرکت در مطالعه خطرات

 

سی سی( گرفته می شود و نیز  35)حداکثر هر بار  اندکاز آنجا که از شرکت کنندگان در این مطالعه نمونه های خونی به میزان 

، هیچگونه خطری متوجه افراد مذکور مانند اسمیر ترشحات واژن حداقل تروما را به بیمار وارد میکندسایر اقدامات انجام شده 

 نمی باشد.

 جبران خطرات

 

 خطر احتمالی می باشد.تمام اقدامات صورت گرفته در این مطالعه در مورد شرکت کنندگان، فاقد هرگونه 

یا  نمونه گيری،دارودرمانی

 سایر خدمات)ذکرشود(

 سی سی خون است.نمونه ترشحات واژن با پاپ اسمیر گرفته می شود که زیانی ندارد. 35نمونه گیری خون یکبار وحداکتر 

 محرمانه بودن

 

فقط در اختیار مجریان طرا می باشد ، توسط مجریان مورد  نتایج تمام آزمایشات گرفته شده از بیمار پس از ثبت در پرونده محرمانه که

 بازبینی قرار گرفته و در صورت نیاز به اقدامات درمانی بیشتر به اطالع پزشک معالج بیمار رسانده خواهد شد.

 پاسخگویی به پرسشها

 

درخواست دریافت نتایج ازمایشات را داشته باشند، امکان دسترسی وی به نتایج مذکور پس از مشورت مجریان  وی قیم قانونیچنانچه بیمار یا 

طرا ، به اطالع ایشان خواهد رسید. ضمنا شرکت کنندگان در مطالعه می توانند سواالت خود درمورد بیماری و نقش آنها در مطالعه مارا 

 اختیار ایشان قرار خواهند داد.مطرا نموده و مجریان پاسخ مناسب را در 

 اشیدمایل بکه زمان  هردر از شرکت درمطالعه امتناع نموده یا در هر زمانی  بود که  یدآزاد خواهشما  شرکت درمطالعه کامالً اختیاری است و حق انصراف درخروج ازمطالعه

ادامه شرکت در  ایجاد شود از برای شما بیماری  مراقبت از و یدرمانارائه خدمات نحوه رفتار پزشک درمانگر یا نحوه ربدون آنکه تغییری در

 .یدپژوهش مذکور خارج شو

 کد بیمار:

 



 گلستاندانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني 

 تحقيقات و فناوريمعاونت 

 پيشنهاد طرح پژوهشي
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 ((رضایت))
 شرکت نمایم . "............................   "اینجانب                          با آگاهی کامل ازموارد فوق رضایت می دهم که به عنوان یک فرد مورد مطالعه درپژوهش 

ه منتشهر مهی گهردد ونتهایج فهردی      اطالعاتی که از من گرفته می شود ونیز نام من محرمانه باقی خواهد ماند ونتایج تحقیقات بهه صهورت کلهی ودرقالهب اطالعهات گهروه مهورد مطالعه        کلیه 

قهدامات مهذکور دربرگهه اطالعهاتی درصهورت عهدم تقصهیر        درصورت نیاز بدون ذکر نام ومشخصات فردی عرضه خواهد گردید وهمچنین برائت پزشک یا پزشکان این طرا را ازکلیهه ا 

 درارائه اقدامات اعالم می دارم.

 درصورتی که عملی خالف وغیر انسانی انجام شود نخواهد بود.(        مجری)نام     این موافقت مانع ازاقدامات قانونی اینجانب درمقابل

 

 

 نام و نام خانوادگی وامضاء شاهد                                     امضاء پژوهشگر                    امضاء واثر انگشت فرد مورد پژوهش                     
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