
 

 

 28/11/1938تاريخ: 

 /پ گ93/6/ 1911شماره: 

 0پيوست: 

  

 پژوهشی شورای صورتجلسه

 متابولیک اختالالت تحقیقات مرکز

82/11/88 

 دانشجویان تحصیالت تکمیلیدانشکده پزشکی کالس  محل در اعضا حضور با 01011 ساعت راس روز دوشنبه مذکور، جلسه

 .گرفت رارق بررسی و نقد مورد محترم داوران نظرات به توجه زیر با و گزارش نهایی پایان نامه ایی پروپوزال و گردید تشکیل

 

 آقای راهنمایی به ایی حرفه دکتری دانشجوی قرنجیک میناخانم  حرفه اییدکتری طرح تحقیقاتی پایان نامه ایی مقطع  -الف

 مناطق در آن با مرتبط عوامل برخی و سال 5 زیر کودکان جسمی رشد روند مقایسه" عنوان تحت وقاری غالمرضا دکتر

 انجام از پس شد مقرر و مطرحریال  01،111،111 با اعتبار "1188 و1182 و1181 های سال بین قال آق شهرستان روستایی

  .گردد اقدام موافق نظر با ذیل اصالحات

 وضعیت بیارزیا مقایسه بلکه شود نمی بررسی شده ذکر سالهای بین رشد روند زیرا نیست مناسب شده انتخاب عنوان .1

 .میگیرد انجام مختلف سال 0 در رشد و تغذیه

 آن مقایسه و 0011 سال در قال آق شهرستان روستایی مناطق سال 5 زیر کودکان رشد وضعیت بررسی "0 پیشنهادی عنوان

 در گرگان شیرازی صیاد درمانی- آموزشی مرکز در شده متولد کودکان زمان" 0011 و 0030 سال مشابه مطالعات نتایج با

 .شود ذکر عنوان
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. باشد می مطالعه انجام چگونگی خصوص در مناسب اطالعات همچنین و مطالعه انجام ضرورت بیان فاقد چکیده .2

 این هاینک صرف به.نمایند اقدام آن چکیده بازنویسی به پروپوزال اصلی اجرای روش بخش اصالح از پس مجریان

 نیست.  آن مجدد انجام ضرورت برای دلیلی رسیده انجام به مجری توسط قبل سالهای در مطالعه

 0دهند پاسخ مسئله بیان در زیر ت سواال به مجریان است ضروری است نشده ذکر مسله بیان در مطالعه ضروت .3

 شده ذکر ساهای در رشد ها روند بررسی علت

 ها سال مقایسه ورترض

 روستاها سایر میان از قال آق روستای انتخاب علت

 نشده است. بیان آن انجام برای محقق فرضیه یا طرح کلی هدف .4

 بررسی و است شده اشاره مطالعات از نتایجی ارائه به تنها اینکه ضمن و است نامرتبط موارد برخی در متون بررسی .5

 .ندارد وجود ها نآ مورد در محقق تحلیل و تمطالعا ایی مقایسه

 اقتصادی - اجتماعی عوامل برخی و سال 5 زیر کودکان تغذیه وضعیت تعیین به که میباشد توصیفی و مقطعی مطالعه این .6

 دهش انجام مقطعی طور به هم آنها که قبلی مطالعات نتایج با آن از حاصل نتایج و پردازد می 0011 سال در آن بر موثر

 .نیست آن بر موثر عوامل یا رشد وضعیت ساله 05 تغییرات گویای ولی شود مقایسه تواند می فقط بودند

 .مادر شیر با تغذیه مدت با ارتباط در 4 شماره منبع مثل ندارند موضوع با ارتباطی منابع برخی .7

 .شوند بازنویسی ها سال بین روند بررسی صورت به اهداف .8

 0مثال شود بازنویسی هم اهداف عنوان در تغییر صورت در، شوند نوشته جداگانه فرعی اهداف و کلی هدف .9
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 آق شهرستان روستایی مناطق سال 5 زیر کودکان در ورنی کم و الغری ، قدی کوتاه نوع از تغذیه سوء شیوع میزان تعیین

 0011 و 0030 سالهای در شیوع میزان با ان مقایسه و 0011 سال در قال

 .شوند بازنویسی فرضیات و سواالت باید تحلیلی و توصیفی اهداف با متناسب اهداف، اصالح با .11

 .شوند اصالح ها متغیر نوع .11

 در ار تخمینی نمونه حجم و باشد داشته شده تعیین جامعه در کودکان تعداد از برآوردی محترم مجری است بهتر .12

 شود مقایسه مطالعه این با است قرار که قبلی مشابه مطالعات آیا که شود اشاره باید قسمت این در .کند عنوان پروپوزال

 درآمار هم دیگری روستاهای یا شهری کودکان جمعیت یا شده؟ انجام جمعیت همین روی بر و جوامع همین در دقیقا

 است. شده آورده نتایج و

 شدهن درج پرسشنامه از اطالعاتی هیچ !است قبلی پارگراف تکرار بخش ها، این داده آوری جمع روش و ابزار مورد در .13

 !خیر یا شده بررسی قبلی مطالعات در آن پایایی و روایی آیا است.

 مطالعات یاآ شود داده توضیح قبلی مطالعات نتایج با آن مقایسه و مطالعه این های داده آنالیز روشهای و تستها مورد در .14

 ؟بود گرفته قرار آنالیز مورد تستها همین با هم قبلی مشابه

 یکپ بخش این در مجدد را اجرا روش بخش و است نداده توضیحی محقق، ها داده آوری جمع روش و ابزار مورد در .15

 .است کرده

 .شود کسب والدین از کتبی رضایت باید .16

 .شود حذف پرسنلی های هزینه بایدبدلیل پایان نامه بودن  .17

 است. نشده ذکر روستا به امد و رفت هزینه .18
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 .شود حذف باید که شده آورده( متون بررسی در) پروپوزال متن در هم بار یک منابع .19

 

 

 مشاوره و قاریو غالمرضا دکتر آقای راهنمایی به کشیری محسنآقای  ایی حرفه دکتری مقطع ایی نامه پایان تحقیقاتی طرح -ب

 شده ولدمت کودکان در آن با مرتبط عوامل برخی و مادر شیر با تغذیه وضعیت بررسی" عنوان تحت کاشانی الهام دکتر خانم

 با ذیل اصالحات انجام از پس شد مقرر و مطرح ریال 51،111,،,0 اعتبار با "گرگان شیرازی صیاد درمانی- آموزشی مرکز در

 .گردد اقدام موافق نظر

 چیست؟ نظورم "....مادر شیر با تغذیه وضعیت بررسی"نیست. مشخص هدف یک گویای و شده بیان کلی بسیار عنوان .1

 با انحصاری تغذیه زمان مدت شیردهی، دفعات سال، 1 پایان تا دهی شیر تداوم تولد، از پس بالفاصله شیرمادر شروع

 دارد؟ اشاره کودک یا مادر در فاکتورهایی چه به دقیقا ".... کودکان در آن با مرتبط عوامل برخی" یا.....  و مادر شیر

 در ساله 1 کودکان در رشد های شاخص با مادر شیر با(  انحصاری تغذیه)  تغذیه زمان مدت ارتباط بررسی0 مثال

 گرگان شهرستان

 .شود ذکر عنوان در گرگان شیرازی صیاد درمانی- آموزشی مرکز در شده متولد کودکان زمان .2

 .شود داده توضیح طرح اجرای ضرورت دربارهدرچکیده  .3
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 به است ربهت. ندارد تحقیق هدف با ارتباطی که شده اشاره روستا و شهر در شیردهی تفاوت به فقط مسئله بیان در .4

 رشد روند یا شیردهی زمان با اجتماعی اقتصادی، عوامل بین ارتباط مثال. شود اشاره هم آنها نقش و اصلی متغیرهای

 .شیرخوار

 طالعاتا که شده نوشته انتها در. نیست مشخص طرح انجام ضرورت ولی کافی موضوع اهمیت خصوص در توضیحات .5

 تغذیه تاطالعا تمام که است تذکر به الزم! نیست دسترس در گرگان در مادر شیر با تغذیه وضعیت مورد در جدیدی

 .شود می ثبت خانوار الکترونیک پرونده در روستا و شهر در شده متولد کودکان رشد های شاخص و ای

 .شود جایگزین تعیین کلمه اصلی هدف در بررسی کلمه جای به .6

 .شود نوشته فرضیه تحلیلی اهداف و سوال توصیفی اهداف برای .7

 چیست؟ کیفی مطالعه نوع از منظور. شود اصالح مطالعه نوع .8

 املترک را نمونه حجم محاسبه نحوه و فرمول این های مولفه مورد در توضیحات لطفا نمونه حجم محاسبه فرمول مورد در .9

 .کنید

 پیش مرحله یک نیازمند ابتدا در ها داده آنالیز .است نشده مشخص ها آزمون انجام برای نظر مورد داری معنی سطح .11

 مراحل سسپ و هاست داده توزیع نبودن یا بودن نرمال تعیین جهت ویلک - شاپیرو اسمیرنوف - کولموگروف آزمون

 .شوند ذکر بیشتر نیاز مورد آماری های روش توضیحات رود می انتظار فلذا دیگر،

  .کنید ذکر را خود پروژه درمسیر احتمالی محدودیتهای و چالشها لطفا .11

 متن در رفرنسها تعداد!(.  مقاله یک انگلیسی و فارسی عنوان) است یکی 3 و 4 شماره رفرنس دو هستند قدیمی رفرنسها .12

 است. شده آورده مورد 1 انتها در ولی مورد 01
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 بیان را تحقیق این اهداف و انجام ضرورت یا و ها چالش و نیست منسجم مطالب شده نوشته کلی بسیار متون بررسی .13

 .کند نمی

 رشد روند تعیین " برای , و 5 شماره هدف مثال شود اشاره بررسی مورد متغیرهای تمام به باید اختصاصی اهداف در .14

 ژهوی هدف یک صورت به کدام هر بررسی مورد متغیرهای باید "اقتصادی اجتماعی های شاخص برخی" و "جسمی

 ..... و سالگی یک در کودک قد میانگین تعیین یا ماهگی , در کودک وزن میانگین تعیین0 مثال شود نوشته

 اینکه سبح بر ویژه، اهداف اصالح از پس.است نشده نوشته اهداف اساس بر فرضیات.نشده نوشته تحقیق برای سوالی .15

 .شود بازنویسی فرضیات و سواالت باید باشند، تحلیلی یا توصیفی اهداف

 .است تحلیلی توصیفی و نگر گذشته نوع از مطالعه .نیست کیفی مطالعات نوع از مطالعه این .16

 ) کودکان فعلی وزن و قد باشند نظر مورد کودک رشد روند بررسی شده، ذکر اهداف در محقق اظهار طبق چنانچه .17

 و کودک رشد روند گویای تواند نمی( نیست مشخص هم سن بیشترین محدوده و اند شده ذکر دوساله حداقل که

 شاخص ایدب پس بگذارد تاثیر روند این بر تواند می هم مادر یا کودک بیماریهای مثل عواملی چون باشد تغذیه نحوه

 .شود اضافه متغیرها جدول به و گیرد قرار بررسی مورد ماهه شش یا سه های دوره در سال دو طی در رشد های

 است بهتر هک شده نوشته متغیر یک عنوان به "مادر شیر با تغذیه اولیه ساعات" مثال نشده عنوان درست متغیرها برخی .18

 رد هم و اختصاصی اهداف در هم اجتماعی اقتصادی های شاخص .شود نوشته "شیردهی اولین تا تولد زمان فاصله"

 .شود آورده تفکیک به باید متغیرها جدول

 تعیین برای استفاده مورد رفرنس مطابق. است کم نمونه تعداد رسد می نظر به بررسی مورد های متغیر تعداد به توجه با .19

 متغیرهای تمام به توجه با بایست می بوده، 1 شماره رفرنس منظور احتماال ولی شده ذکر 01 شماره که نمونه حجم
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 صرفا و نشده رذک سنی محدوده .شود انتخاب عدد بیشترین و تعیین نمونه حجم باشد می طرح این مشابه که شده بررسی

 ؟ ترف خواهد پیش سنی محدوده چه تا نشود کامل نمونه تعداد دلیلی هر به اگر است شده اشاره سال 1 حداقل سن به

 مادر یرش با تغذیه مالک و رشد روند شاخص عنوان به را مختلف سنین در کودکان فعلی قد و وزن میانگین چگونه

 با) سالمت جامع مراکز در خانوار الکترونیک پرونده وجود به توجه با کنید؟ می تحلیل را آن ارتباط و داده قرار

 ارستانبیم این شود؟ می آوری جمع آموزشی بیمارستان یک متولدین پرونده از اطالعات چرا( موثق و مستند اطالعات

 آنجا هب استان سراسر از دار مشکل و ریسک پر زایمانهای و پرخطر مادران تمام که است ریفرال آموزشی مرکز یک

 توصیه.دباش موثر شیرخوار گیری وزن روند و تولد زمان وزن جنین، رشد بر تواند می مشکالت همین و شوند می ریفر

 .گردد انتخاب سالمت جامع مراکز در موجود های پرونده بین از مطالعه مورد های نمونه کنم می

 متغیرها قید شود.قد موقع تولد در جدول  .21

 تیراس گردد؟ می تکمیل و سوال( لیست چک) پرسشنامه در اطالعاتی چه و شود می ثبت پرونده از اطالعاتی چه .21

 میشود؟ انجام چطور ها داده آزمایی

 متغیر یک عنوان هب هم( استان شهرستانهای سایر یا روستا یا شهر) سکونت محل است، ریفرال بیمارستان اینکه به توجه با .22

 شده؟ گرفته نظر در خروج کرایتریای یا

 افیست؟ک مادر گفته و حافظه به اتکا صرفا آیا ؟است شده گیری اندازه کسی چه توسط و زمان چه کودک وزن و قد .23

 اندازه سن همان وزن و قد و ثبت( ماه و روز به) کودک دقیق سن باید Anthro WHO افزار نرم از استفاده برای

 کند. می کامل را اطالعات این حضوری غیر صورت به چطور محقق. شود وارد و گیری
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 نمی دیده توضیحی هیچ ها داده دقت و صحت مورد در ولی شده داده توضیح ها داده تحلیل و تجزیه نحوه مورد در .24

 .شود

 شد،محقق ارهاش قبل قسمتهای در بعضا که دارد اجرایی متد این با تحقیق این که ای کننده محدود و متعدد موارد علیرغم .25

 .است نکرده آنها به ای اشاره هیچ

 .است زیادی زمان محدود سوال چند با لیست چک 0,1 تکمیل برای ماه 00 .26

 به .است زیاد شده گرفته نظر در(  الزحمه حق ساعت 111) پرسنلی های هزینه است ای نامه پایان طرح اینکه به توجه با .27

 .گیرد نمی تعلق ای هزینه مرکز با هماهنگی و پروپوزال طراحی

 .گردد اصالح ها هزینه باید نمونه حجم تعداد و طرح نوع به توجه با .28

 .است شده اشاره رفرنس 01 به متن در است، یکی 3 و 4 رفرنس که است مورد 1 انتها در رفرنسها تعداد .29

 

 و قاریو غالمرضا دکتر آقای راهنمایی به داغلی قره فاطمه خانم ایی حرفه دکتری مقطع ایی نامه پایان تحقیقاتی طرح -ج

 اضطراب با وهقه مصرف بین ارتباط متاآنالیز و سیستماتیک مروری مطالعه " عنوان تحت حسینی سیدمهران دکتر آقای مشاوره

 .گردد اقدام موافق نظر با ذیل اصالحات انجام از پس شد مقرر و مطرح ریال 01،111،111 اعتبار با "افسردگی و

 .شود مشخص باید بررسی مورد جامعه نیست کامل عنوان .1

 A systematic review and meta-analysis of the relationship between" از انگلیسی لطفا عنوان .2

coffee consumption and anxiety and depression" به "A systematic review and meta-
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analysis of the relationship between coffee consumption with anxiety and 

depression" کند تغییر. 

 یا است فتهگر صورت سیستماتیک کارآیا ینهمز این در شود اشاره باید شود، نمی دیده وضوح به کار لزومدرچکیده  .3

 .شود ذکر باید کار تکرار لزوم آری، صورت در نه،

 .شود مشخص باید استفاده مورد اثر اندازه و آماری آنالیز بررسی مورد مطالعات کار، روش .4

 مصرف به که نیست الزم نیز طرح انجام ضرورت در ،است نشده هداد شرح وضوح به طرح اصلی هدف چکیده در .5

 با فاصر و جغرافیایی مرزهای گرفتن نظر در بدون مروری مطالعات. شود اشاره کشور داخل مطالعات یا ایران در قهوه

 .شوند می نگارش مقاالت اعتبار درجه و متد به توجه

 موارد و شده ارهاش مطالعه چند نتایج به. شود ذکر آن منبع( پاراگراف یا) مطلب هر برای باید و است بهتر مسئله بیان در .6

...  و سردگیاف با چاقی ارتباط مثل اضافه توضیحات و شود پرداخته عنوان و طرح هدف به بیشتر. گردد ذکر تناقض

 .شود حذف

 ؟؟؟؟"است داخلی مطالعه وجود عدم " آن، انجام علت آیا. شود اشاره باید واضح طور به کار انجام در بیان مساله لزوم .7

 است اباضطر و افسردگی اینجا در که ،خروجی بررسی هنحو و مطالعه، مورد جامعه باید مسئله بیان انتهای قسمت در

 .شود مشخص باید

 .شود اضافه باید دهند می نشان را زمینه این در تناقض که جدیدتر مطالعاتدر بررسی متون،  .8

 .است تحلیلی - توصیفی نوع ازمطالعه  .9

 است. نشده آورده متغیرها در ولی شده اشاره جنس و سن به اهداف در .11
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 سنجش یمعیار چه با و چگونه افسردگی و اضطراب اختالل اختصاصی اهداف در.باشد طرح عنوان عینا باید کلی هدف .11

 .شود ارائه بیشتری جزییات با اهداف؟ شود می

 .دارد مطابقت اهداف با فرضیات و سواالت .12

 عیفر اهداف به توجه با و مطالعات اعتبار درجه مطالعات، نوع. است نشده اشاره استفاده مورد اطالعاتی منابع به .13

 رایطیش حداقل باید شوند واقع بررسی مورد است قرار که منابعی برای. گردد ذکر باید خاص سنی یا جنسی گروههای

 (خروج یا ورود معیار) گردد ذکر

 مورد های پایگاه ، خروج و ورود معیارهای باید سیستماتیک مطالعات پروتکل مطابق و باشد می ناقص کار روش .14

 .شود مشخص......  و بررسی مورد اثر اندازه ، بررسی مورد های خروجی کلید، کلمات بررسی،

 .کرد استفاده آنالیز متا تخصصی افزارهای نرم از توان می ها داده آنالیز برای .15

 .شوند مشخص باید خروج و ورود معیارهای .16

 .نحوه ی طبقه بندی و گروه بندی مطالعات اضافه شوددر قسمت جمع آوری داده ها  .17

 .در مورد محدودیتهای مطالعه توضیحات کافی ارائه نشده است .18

 کار ذکر نشده است. بندی زمانجدول  .19

 .شود بازنویسی( , شماره) فارسی رفرنس .21

 فمندهد هم آن آنالیز و مرتبط مطالعات آوری جمع باشد، اختصاصی و شفاف کامال طرح اصلی هدف که صورتی در .21

  .بود خواهد استفاده قابل بیشتر و تر

 لطفا اصالح گردد. ،پروپوزال مشکالت نگارشی زیادی دارد .22



 

 

 28/11/1938تاريخ: 

 /پ گ93/6/ 1911شماره: 

 0پيوست: 

 

 مشاوره و قاریو غالمرضا دکتر آقای راهنمایی به طاطاری شریفه خانم ایی حرفه دکتری مقطع ایی نامه پایان تحقیقاتی طرح -د

 تماتیکسیس مطالعه یک – تولد زمان وزن و آهن مکمل مصرف بین ارتباط بررسی" عنوان تحت حسینی سیدمهران دکتر آقای

 .گردد اقدام موافق نظر با ذیل اصالحات انجام از پس شد مقرر و مطرح ریال 11،111،111 اعتبار با "متاآنالیز و مروری

 

 ."تولد زمان در نوزاد وزن و مادران در آهن مصرف" شود بیان تر مشخص صورت به عنوان درلطفا  .1

 مکمل فمصر تاثیر بررسی هدف با ای مطالعه تاکنون" که است شده ذکر مسئله بیان خالصهقسمت چکیده، در در .2

 نجاما باشد چنین اگر "است نگرفته صورت ها آن نوزادان وزن وضعیت بر باال هموگلوبین با باردار زنان در آهن

 طرف از اشدب می موضوع این روی بر سیستماتیک مطالعه نبود محقق منظور رسد می نظر به. ندارد معنی سیستماتیک

 بررسی اهمیت و شود پرداخته دارد وجود زمینه این در که مطالعاتی نتایج در موحود های مغایرت به ابتدا در باید دیگر

 مطالعات ار،ک روش.گردد اضافه خالصه قسمت در کار روش این بر عالوه. شود گفته زمینه این در سیستماتیک مطالعه

 .شود مشخص باید استفاده مورد اثر اندازه و آماری آنالیز بررسی مورد

 .شده استن بیان واضح طور به را آن اجرای ضرورت و طرح هدف و نیست منسجم چکیده .3

 حالیکه در اند، هدانست مرتبط فریتین و هموگلوبین میزان افزایش با هم و خونی کم با هم را نوزاد کم وزن مسئله، بیان در .4

 .شود می بررسی تولد زمان وزن با آهن مکمل مصرف ارتباط عنوان در
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 باشد یم تولد زمان وزن با آن ارتباط و هموگلوبین متفاوت سطوح با زنان در آهن مکمل مصرف بررسی هدف چنانچه .5

 ارتباط شده رذک مطالعات اکثر در مسئله بیان در .شود بازنویسی هدف همین با هم مسئله بیان و شده ذکر عنوان در باید

 که تاس نیاز. است نشده ذکر باشد موضوع این خالف بر که مطالعاتی ، شده ذکر وزنی کم و خونی کم مستقیم

. شود مشخص کسیستماتی کار لزوم شکلی که به شود اضافه دارند مطالعات دیگر نتایج با مغایر نتایجی که مطالعاتی

 .شود ذکر آن انجام ی نحوه و کار انجام لزوم پاراگراف یک صورت به و شود بسته باید مسئله بیان انتهای

 رانای در بارداری دوران خونی کم شیوع جایی در. است شده اشاره آهن فقر از ناشی عوارض به فقط مسئله بیان در .6

 مربوط هیچکدام 1 و 0 رفرنس سوم خط) .ندارد نیاخو هم رفرنسها. است شده نوشته % 51 تا 41 دیگر درجای و 00%

 (.نیست الهامی مطالعه به

 با که بارداری دوران در زنان نیاز افزایش و کمبودآهن شیوع به توجه با و اپیدمیولوژیک مطالعات اساس بر ایران در .7

 و اجرا حال در و تدوین بارداری دوران در آهن با یاری مکمل سیاست شود، نمی تامین غذایی معمول های دریافت

 الزم ذال. است نشده نرمال هموگلوبین با باردار زنان در یاری مکمل این مضرات از گزارشی تاکنون باشد، می پایش

 هنآ مکمل مصرف اثر بر شده گزارش احتمالی عوارض از کافی مستندات با را موضوع اهمیت محترم مجری است

 .کنند بیان را آن انجام ضرورت و داده شرح

 باید منفی و مثبت نتایج .شود اضافه باید دهند می نشان را زمینه این در تناقض که جدیدتر مطالعاتدر بررسی متون،  .8

 .گردد اضافه

 مکمل وژنیکترات اثرات بررسی به که مطالعاتی مثال شود آورده رفرنس باید شده ذکر اهداف حسب بر متون بررسی در .9

 اب ارتباط بی مطالعات برخی .شود اورده اند، پرداخته....  و نوزاد وزن و مکمل دریافت با مادر سن ارتباط یا و آهن
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 بررسی به هک ای مطالعه یا و عصبی سیستم ناهنجاری کاهش برای فولیک اسید مکمل تجویز مطالعه مثال هست عنوان

 و نوزاد نوالدی شغل و تحصیالت سن، اجتماعی، و اقتصادی وضعیت تحصیالت، دموگرافیک، عوامل) مختلفی علل

 رماد وزن روی بر...  و بارداری دوران مراقبتهای تعداد مادر، بیماریهای مادر، بودن بیمه پوشش تحت و مادر قد وزن،

 .(است  پرداخته

 اهداف اساس بر باید فرضیات و سواالت .است شده ارائه سوال مورد یک تنها. شود اضافه باید سواالت و فرضیات   .11

 .شود نوشته مطالعه تحلیلی و توصیفی

 .گردد اضافه متغیرها جدول در باید مادر آهن سطح  .11

 مثل هموگلوبین مادر، عوارض تراتوژنیک است، بعضی از مواردی که در اهداف آورده شده در جدول متغیرها نیامده .12

 .شود مشخص باید( نظر مورد اطالعاتی های بانک)  مطالعه مورد جامعه  .13

 در هک شده مطرح مواردی ویژه یا فرعی اهداف در هدف اصلی طرح، دقیقا باید با عنوان طرح مطابقت داشته باشد و  .14

 ... و تراتوژنیک عوارض و مادر بدنی توده نمایه آهن، مصرفی دوز مثل است، نشده آنها به ای اشاره هیچ مسئله بیان

هیچ توضیحی در مورد سایت های مورد بررسی، کلمات کلیدی برای در مورد ابزار و روش جمع اوری داده ها،   .15

جستجو، قدرت مطالعات مورد بررسی و سایر اصولی که برای یک مطالعه مروری الزمست مثل طول مدت مداخله، 

ف اکور بودن مطالعه، انتخاب هدف نهایی، مدت و تواتر مکمل یاری، درمانهای همراه و سایر متغیرهای بیان شده در اهد

بحث مکمل یاری آهن در دوران بارداری و ارتباط آن با عوارض است،  که انتخاب مطالعات را هدایت کند آورده نشده

سال اخیر انتخاب می شوند  11و اختالالت جنینی و مادری این دوران به کرات مطالعه شده، علت اینکه مطالعات 

 چیست؟
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سی همگنی و هم چنین بایاس مطالعات باید اضافه گردد. نرم افزار مورد نظر ، نحوه برر (effect size) اندازه اثر .16

 .متاآنالیز مورد استفاده و هم چنین فاکتورهای مستخرج از مقاالت باید مشخص شود

 یا و آمار متخصص یک توسط ها داده آنالیز باید حتما مروری مطالعات دردرخصوص روش تجزیه و تحلیل داده ها،   .17

 اهداف اب کدام هر که متعدد مطالعات های یافته تجمیع و آماری آزمونهای کارگیری به. شود انجام اپیدمیولوژیست

 .تاثیرگذار نهایی گیری نتیجه در و باشد کننده گمراه میتواند اند، شده طراحی خاصی

 ماه و یا کمتر تقلیل پیدا کند. 01ماه به  03زمانبندی طرح از  .18

 اسامی) نشده هنوشت صحیح ندارد. همچنین رفرنسها مطابقت لیست با متن در رفرنسها برخی .شود بازنگری منابع حتما  .19

 و اصالح نویسی رفرنس متدهای از یکی اساس . بر(7 و , رفرنس در مجله شماره ،00 ،7 ،, ،5 رفرنس در نویسندگان

 .شود نوشته مجددا

 

 بررسی" عنوان تحت وقاری غالمرضا دکتر آقای راهنمایی هوزیاری زینب خانم MPH دوره ایی نامه پایان تحقیقاتی طرح -س

 1،111،111 اعتبار با "88-89 سال در  شیرخوارگی دوره در ایی تغذیه های شاخص بر کمکی تغذیه حمایتی برنامه اجرای تاثیر

 .گردد اقدام موافق نظر با شد مقرر و مطرح ریال
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 :جلسه در کننده شرکت اعضا

 مرکز رئیس                          منصوریان رضا آزاد دکتر آقای

 مرکز پژوهشی معاون                              اسدی جهانبخش دکتر آقای

 مرکز پژوهشی شورای عضو                            علیرضا خوشبین   دکتر آقای

 مرکز پژوهشی شورای عضو                         خانم دکتر سمیرا عشقی نیا      

 مرکز پژوهشی شورای عضو                     خانم دکتر زهرا عرب بافرانی      

 مرکز پژوهشی شورای عضو                           یسیدمهدی جعفرآقای دکتر 

 مرکز پژوهشی شورای عضو                           غالمرضا وقاری   آقای دکتر 

 عضو شورای پژوهشی مرکز                 سقائیان                   ماریه خانم دکتر

 فنآوری و تحقیقات معاونت نماینده                                     محدیث رستمانی خانم

 


