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 ؛ روماتولوژیصورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات 

به صورت  صبح 9 ساعت 10/08/1399، مورخ شنبهروز ؛ روماتولوژیجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات  چهل و دومین

 مجازی برگزار گردید.

 

 نامه پایان ؛سجادیه صباغ زهراسرکار خانم دکتر نفیسه عبدالهی و سرکار خانم دکتر  طرح تحقیقاتی 

 بر موثر عوامل بررسی "با عنوان،  سجادیه صباغ زهراسرکار خانم دکتر پزشکی  دستیاری مقطع

 در بستری دربیماران رادیولوژیک خفیف درگیری باCOVID19   به مبتال بیماران در مورتالیتی

 از پس و مطرح ریال 20،500،000 هزینه با " 99 فروردین و98  ماه اسفند در شیرازی صیاد بیمارستان

 .گرفت قرار نهایی تصویب مورد زیر اصالحات انجام با بررسی، و بحث

 .جامعه مورد مطالعه مشخص نشده استدر عنوان  .1

 .در عنوان انگلیسی ذکری از درگیری خفیف رادیو لوژیک نشده .2

منابع جدید مرتبط با موضوع بطور کافی استفاده نشده و نتایج مثبت و منفی بطور کامل ارائه نشده دربررسی متون،  .3

 .است. تعداد مطالعات اندک و اغلب بدون ارتباط با موضوع مطالعه ی حاضر است

,سن,و..........بایستی بوضوح در روش اجرای مطالعه،زمان بررسی و معیارهای ورود و خروج بیماران، بیماری زمینه ای  .4

 .شرح داده شود

حجم همچنین  .نشده است در مورد جامعه مورد مطالعه، حجم نمونه و روش نمونه گیری توضیحات کافی ارائه .5

 . نمونه مشخص نشده

 هزینه در نظر گرفته شود. ساعت 50ر در قسمت هزینه های پرسنلی فقط برای مشاور اما .6

براساس شرح 19 تشخیص مبتالیان به کووید  توضیحات کافی ارائه شود.در مورد ابزار و روش جمع آوری داده ها  .7

مثبت  PCRویا براساس 19حال عالیم تنفسی و معاینه بالینی و سی تی اسکن ریوی با درگیری منتسب به کووید 

 .ی تشخیص قطعی الزم استکرایتریا .گذاشته شده است.که اعتبار مطالعه را زیر سوال می برد

 یعنی.(( شود می گرفته درنظر دار معنی 05/0 از کوتر P مقادیر)) جمله روش تجزیه و تحلیل داده ها در قسمت .8

 چه؟؟؟؟؟

 وWHOمنابع پروپوزال بسیار کم و محدود است. الزم است از منابع معتبر داخلی و خارجی استفاده شود.بخصوص .9

CDC 

 کلی پیشنهادات و نظرات
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 در اینکه مضافا. شود داده توضیح بیماران به کمک و مطالعه مزایای به راجع انتها در بایستی 

 این سن و ای زمینه بیماری , عالیم شروع از درمان زمان,  درمان نوع به باید بیماران این پروگنوز تعیین

 .بود نخواهد برخوردار الزم اعتبار از امده بدست نتایج وگرنه کرد دقت بیماران

 نتایج کاربردی خواهد بود با طرح بسیار خوب و. 

 مقطع نامه پایان ؛جویباری سمیراسرکار خانم دکتر و  دکتر سعید امیرخانلوجناب اقای  طرح تحقیقاتی 

 بالینی، تظاهرات فراوانی بررسی "با عنوان، جویباری سمیراسرکار خانم دکتر  دستیاری پزشکی

 هزینه با "1399 سال در گرگان شهر همودیالیزی بیماران در Covid-19 آزمایشگاهی و رادیولوژیکی

و تایید داور محترم سرکار خانم  زیر اصالحات انجام با بررسی، و بحث از پس و مطرح ریال3600000

 .گرفت قرار نهایی تصویب دکتر سیما بشارت مورد

 آنها از نادرست استفاده و داشته را خود خاص معنای هرکدام کلمات این معناست؟ چه به شیوع و بروز بررسی .1

 COVID19 پاراکلینیک و بالینی تظاهرات بررسی))به عنوان باشد بهتر شاید..باشد نمی شایسته محقق یک برای

 ضمن در. یابد تغییر(( 2021 تا 2020 سال از گرگان شهرستان دیالیز مراکز پرسنل و همودیالیزی بیماران در

 .یابد تغییر طرح عنوان در(( در شاغل پرسنل)) به باید پرسنل

 .شود می گذاشته 19-کووید بیماری تشخیص چگونه که نشده داده توضیح چکیده در اجرا روش .2

 .است نشده ذکر مطالعه این واهمیت علت مساله بیان قسمت در .3

 نیست مشاهده قابل منفی و مثبت نتایج و بوده نامفهوم متون بررسی .4

 .شوند نوشته هم اهداف در باید هستند مدنظر هم دیالیز پرسنل اگر .5

 کاربردی بنیادی نه است کاربردی طرح .6

 باید متغییرها در. اند نبوده بلد را پژوهشیار به متغیرها کردن وارد یا دانند نمی درست یا را نظر مورد متغیرهای .7

 شود اورده دیالیزی بیمار تعریف

 که است سال چند)) دیالیز زمان مدت و جنس و سن نظر از یکسان حدودا شرایط با دیالیزی بیماران بهتراست .8

 باشد تعمیم قابل نتایج تا باشند همراه بیماریهای و(( میشوند دیالیز

 وارد را آنها و بگردند دیالیز پرسنل یا همودیالیزی افراد دنبال بستری، بیماران های پرونده بین از است قرار اگر .9

 اگر. آید نمی ذهن به چیزی چنین عنوان این با و داشت خواهد فرق طرح اجرای نوشتن روش کال کنند مطالعه
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 را 19-کووید فراوانی و نموده اسکن تی سی یا PCR یا را بیماران و پرسنل تمامی باید است مدنظر عنوان این

 .کنند بررسی

  .شود نوشته بهتر کار روش در توضیحات .10

 نهایت در بتوان که باشند شده مبتال 19-کووید به است ممکن درصد چند همودیالیز بیماران محدود تعداد بین از .11

 آورد؟ بدست طرح این از مناسبی امار

 .است نشده ارائه کافی توضیحات( متغیرها جدول با مطابق) ها داده آوری جمع روش و ابزار .12

 .است نشده ارائه کافی توضیحات ها، داده تحلیل و تجزیه روش مورد در .13

 .است نشده ارائه کافی توضیحات اخالقی مالحظات مورد در .14

 .است نشده ارائه کافی توضیحات مطالعه محدودیتهای مورد در .15

 !است شده نوشته طرح عنوان فقط نیز بندی زمان جدول .16

 است کم منابع تعداد .17

 

  کلی پیشنهادات و نظرات

 اشتباه کامال پژوهشیار به اطالعات ورود طریقه. نیست قبول قابل وجه هیچ به رزیدنتی نامه پایان یک عنوان به 

 و نامفهوم ناقص، بسیار کاری. نوشتم را نظراتم بهرحال اما برگردانم داوری بدون را طرح داشتم تصمیم و است

 باشد می ریجکت طرح بنده نظر به. باشد می دقیق طراحی بدون

 

 گزارش ها

  تحت  دکتر سعیده عرفانیانملیحه مرادزاده و سرکار خانم گزارش نهایی طرح تحقیقاتی سرکار خانم دکتر

 اریتماتوز لوپوس بیماران های PBMCدر TLR3 ژن بیان میزان بر کروستین تاثیر بررسی "عنوان 

 مورد تصویب قرار گرفت.  "سیستمیک 

  تحت  جناب اقای دکتر اباذر روستازادهو دکتر ملیحه مرادزاده گزارش نهایی طرح تحقیقاتی سرکار خانم

 ، p53 های ژن بیان بر behen Centaurea گیاه از شده جداسازی یکرنسیناروپ اثرات "عنوان 

 مورد تصویب قرار گرفت.  " Jurkat سلولی الین در آپوپتوز القای و 8 و 3 کاسپازهای
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  گزارش نهایی طرح تحقیقاتی سرکار خانم دکتر ملیحه مرادزاده و جناب اقای دکتر اباذر

 لوکمیای سرطانی سلول الین بر جانرین ترکیب تکثیری ضد فعالیت بررسی "روستازاده تحت عنوان 

 مورد تصویب قرار گرفت.  " Jurkat انسانی

  گزارش نهایی طرح تحقیقاتی سرکار خانم دکتر ملیحه مرادزاده و جناب اقای دکتر اباذر روستازاده تحت

 سرطانی سلول الین بر آپوپتوز اثر مطالعه با( Janerin) جانرین ترکیب سلولی سمیت اثر بررسی " عنوان

 مورد تصویب قرار گرفت.  " HL-60 انسانی لوکمیای

  گزارش نهایی طرح تحقیقاتی سرکار خانم دکتر ملیحه مرادزاده و جناب اقای دکتر اباذر روستازاده تحت

 سرطانی سلول الین در سیناروپیکرین ترکیب توسط آپوپتوز القای ملکولی مکانیسم بررسی " عنوان

 مورد تصویب قرار گرفت.  " HL-60 سانیان لوکمیای

  گزارش نهایی طرح تحقیقاتی سرکار خانم دکتر ملیحه مرادزاده و سرکار خانم دکتر نفیسه عبدالهی تحت

 اریتروماتوز لوپوس بیماران های  PBMCدر TLR9 بیان  میزان بر  کروستین تاثیر بررسی " عنوان

 مورد تصویب قرار گرفت.  "سیستمیک

  تحت  سربرج قادری فاطمهگزارش نهایی طرح تحقیقاتی سرکار خانم دکتر فاطمه لیوانی و سرکار خانم

 بیمارستان درمانگاه به کننده مراجعه پسوریازیس بیماران در شخصیتی اختالالت فراوانی بررسی " عنوان

 مورد تصویب قرار گرفت.  "1398 سال در گرگان شهر در خصوصی های کلینیک و شیرازی صیاد
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