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 ؛ روماتولوژیصورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات 

به  صبح 9 ساعت 05/09/1399، مورخ شنبهچهارروز ؛ روماتولوژیجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات  سومینچهل و 

 صورت مجازی برگزار گردید.

 

  نامه پایان ؛مریم السادات بنی عقیلسرکار خانم دکتر نفیسه عبدالهی و سرکار خانم دکتر  تحقیقاتیطرح 

 جراحی عمل تاثیر بررسی "با عنوان،  مریم السادات بنی عقیلسرکار خانم دکتر پزشکی  دستیاری مقطع

 ca , ph , pth , bone)  استخوانی turnover مارکرهای سرمی سطح روی( پس بای) باریاتریک

alkp , osteocalcin , ctx  )از پس و مطرح ریال 149000000 هزینه با "ان با مرتبط عوامل و 

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

 در عنوان مکان و زمان ذکر گردد. .1

 نشده. ذکر مساله بیان در قسمت چکیده مطالعه خالصه .2

 است. ادغام قابل مطالب بعضی مشابهت دلیل به دوم و اول پاراگراف مطالبدر قسمت بیان مساله  .3

 و2017 به مربوط مطالعات سایر و نشده ای اشاره مطالعه زمان به مطالعه اولین در قسمت بررسی متون در .4

 باشد. می ان قبل

 اصالح نگارشی است همچنین خطاهای نشده بیان اصلی هدف و نشده ذکر تفکیک به فرضیات و اهداف .5

 شود.

 شود. اصالح نگارشی در قسمت سواالت و فرضیات مطالعه خطاهای .6

 باشد. داشته پتنت قابلیت طرح رسد نمی نظر به .7

 شود. اضافه باریاتریک و جراحی د، وزن در جدول متغییر ها ویتامین .8

 متغیرها نیاز به توضیح کامل تر دارد. مشخصات متغیرها، جدول در .9

 .است نشده ذکر نمونه حجم محاسبه روش .10

 قبل ایا که نشده نیست. ذکر کامل توضیحات ها نمونه در قسمت ابزار و روش های جمع اوری داده ها چرا .11

.  است روز چند جراحی تا نمونه انجام فاصله و شود می گرفته اول نمونه جراحی از بعد یا و جراحی عمل از

 قبل ایا.  خیر یا کنند می استفاده ها مکمل سایر یا د ویتامین مثل دارویی از عمل از بعد یا قبل بیماران ایا

 میشود؟ نگهداری 20 منفی دمای در .خیر یا شود می جبران د ویتامین احتمالی کمبود عمل از
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 است. نشده داده توضیح اماری های در قسمت تجزیه و تحلیل داده ها در مورد روش .12

 است. نشده ارائه کافی توضیحات مطالعه محدودیتهای مورد در .13

 های عمل در امده بوجود های محدودیت خاطر به رسد می نظر در قسمت جدول زمانبندی مطالعه به .14

 شود. تر طوالنی شده بینی پیش زمان الکتیو

 نشده. ذکر بعد به 14 های در قسمت منابع مطالعه رفرانس .15

 کلی پیشنهادات و نظرات

 دلیل به) بیمار دست از حداقل استخوان تراکم سنجش عمل از قبل شود می پیشنهاد است خوبی طرح 

 مقایسه عمل از بعد تراکم با و شود انجام(نباشد لگن و کمر از استخوان تراکم انجام امکان شاید باال وزن

 شود.

 دارد پروپوزال تصحیح به نیاز. دارد اجرا قابلیت و است خوب طرح ایده 

 

 مقطع نامه پایان ؛اقای دکتر بهداد دهخداجناب و  دکتر سعید امیرخانلوجناب اقای  طرح تحقیقاتی 

 Hibiscus sabdariffa.  اثربخشی مقایسه "با عنوان، جناب اقای دکتر بهداد دهخدا دستیاری پزشکی

L49925880 هزینه با "خفیف کلیوی مزمن نارسایی به مبتال بیماران در باال فشارخون وتیازیددردرمان 

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

 .گرفت قرار نهایی تصویب بشارت مورد

 .شود نوشته انها فارسی معادل مطالعه، عنوان در شده بیان التین کلمات .1

 عنوان فارسی پیشنهادی:

 مبتال بیماران در باال فشارخون در درمان تیازید با) ترش چای.HIBISCUS SABDARIFFA L (اثربخشی مقایسه

 بالینی کارآزمایی یک:..... طی.....به کننده مراجعه خفیف مزمن کلیوی نارسایی به

 عنوان انگلیسی مطابق با عنوان فارسی اصالح گردد. .2

 محیط ، مطالعه مورد های نمونه انتخاب نحوه ، مطالعه نوع. شود بیان مطالعه اجرای روش خالصه .3

 .شود بیان چکیده در نیز ها داده تحلیل جهت اماری ازمونهای نهایت در و استفاده مورد ابزار و پژوهش
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در مورد نحوه دادن داروی تیازید و چای ترش به بیماران و بازه های زمانی مورد بررسی توضیح بیشتری  همچنین

 نوشته شود

 .در انتهای هر پاراگراف باید رفرنس داشته باشددر قسمت بیان مساله  .4

 حذف و با مطالعات جدید جایگزین شوند2010مطالعات قبل از بررسی متون  در قسمت .5

 مقایسه " صورت به اهداف است الزم پاسخ های متغیر مقایسه انجام و گروه دو وجود به توجه با .6

 نارسایی به مبتال بیماران باتیازیددر و Hibiscus sabdariffa کننده مصرف گروه دو در آلبومینوری

 .شوند اصالح " خفیف کلیه مزمن

 نامفهوم است و بهتر است یک پیامد قابل اندازه گیری نوشته شود "تعیین اثربخشی"در قسمت اهداف  .7

 متوسط ". شود نوشته فرضیه تنها اهداف بودن تحلیلی به توجه با و اهداف نگارش در اصالحات اعمال با .8

 نارسایی به مبتال بیماران باتیازیددر و Hibiscus sabdariffa کننده مصرف گروه دو در آلبومینوری

 اوری جمع به اشاره ها داده تحلیل و تجزیه در اینکه به توجه با ".است متفاوت خفیف کلیه مزمن

 و اطالعات ثبت زمانهای حسب بر اهداف نگارش است الزم است شده مداخله از قبل زمان در اطالعات

 تحلیلی اهداف برای و سوال توصیفی اهداف برای .شوند نوشته گروه دو بین در انها تحلیل و بررسی

 شود نوشته فرضیه

  .شود حذف جدول از است شده اورده متغیر عنوان به مطالعه مورد جامعه .9

 .استشده ندر جدول متغیرها، همه متغیرها مطابق با اهداف ذکر  .10

  .شوند اصالح پاسخ های متغیر نقش .11

 استشده ندر جدول متغیرها، مشخصات متغیرها بطور صحیح ذکر  .12

 سنجش و استفاده مورد اماری های ازمون چون. شوند اصالح پیوسته کمی به کمی های متغیر نوع .13

  .رود می کار به پیوسته کمی های متغیر برای نرمالیتی

  .شود اصالح.  متغیر یک صورت به کدام هر نه شد خواهند بررسی متغیر یک عنوان به مصرفی های دارو .14

 .شود اصالح ندارد مطابقت انها گیری اندازه مقیاس با ها متغیر نوع .15
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 را بیماران چگونه .نیست کافی بالینی کارآزمایی یک برای شده نوشته توضیحات توصیح .16

 دوز و مصرف نحوه و دارویی شکل نظر از تیازید کرد؟ خواهندblind  استفاده مورد داروی نوع به نسبت

 کنند؟ می شکل هم رو دارو دو این چگونه. است متفاوت با هیبیسکوس مصرفی

 شده نوشته متغیرها جدول در فقط. است نشده داده متن در توضیحی نیز داروها مصرف نحوه مورد در .17

 را مطالعه بودن کور موضوع این که میشود داده روز در یکبار تیازید و قرص روز در دوبار گیاهی قرص که

 و داده قرار متفاوت گروههای در را کسی بیماران چه که نشده داده توضیح طرفی از. میبرد سوال زیر

 .دهد می ایشان به را دارویی دستور

 شود؟ نمی انجام گیری اندازه هیچ مطالعه انجام ماه سه طی در .18

 نمونه تعداد حداکثر شده محاسبه نمونه تعداد نمونه حجم تعیین فرمول و پیشین مطالعه به توجه با .19

  .شود اصالح است شده نوشته نمونه حداقل. بود خواهد

  .شود مشخص شد خواهند سازی همسان ها متغیر کدام طبق گروه دو .20

  .شود مشخص مطالعه مورد های گروه به ها نمونه تصادفی تخصیص روش و نحوه .21

  شد؟ نخواهند ثبت و گیری اندازه مداخله از قبل زمان ایادر پاسخ های متغیر .22

 .شود بیان lost to follow up شرایط .23

  .شود مشخص شد خواهد انجام صورت چه به مطالعه مورد های نمونه به دسترسی .24

  .شود مشخص اطالعات اوری جمع و بررسی مکانی بازه اینکه و. شود بیان حاضر مطالعه پژوهش محیط .25

 بیان توضیح دارو مصرف جلسات تعداد بررسی، مورد های دارو مصرفی مقدار ، مداخله نحوه مورد در .26

 طراحی با مطابق مطالعه اجرای روش است الزم حاضر مطالعه بودن ای مداخله به توجه با. است نشده

  .شود نوشته بالینی کارازمایی مطالعات

 برای که ای و پرسشنامه بررسی مورد متغییرهای مورد ها در داده آوری جمع روش و در قسمت ابزار .27

 این. دارد فرق هم با مختلف افراد ای زمینه های بیماری .است نشده داده توضیحی شود می تکمیل بیمار

 .است نشده گرفته نظر در موضوع
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 از خروج اجازه دهد ادامه را درمان نخواهد بیماری اگر که باشند داشته نظر در باید توضیح .28

 شود. جایگزین وی دیگری بجای فرد نیز و باشد داشته را مطالعه

 است نشده ارائه کافی توضیحات مطالعه محدودیتهای مورد در .29

 مشاور جز به علمی مشاور اساتید راهنما، استاد برای هزینه تحقیقاتی طرح بودن ای نامه پایان به توجه با .30

 .شود نمی گرفته نظر در ای هزینه دانشجو و اماری

 اندازه مطالعه انتهای در یکبار و مطالعه اول در یکبار است قرار در مورد هزینه های ازمایشگاهی اگر .31

 .شود می انجام دوبار نفر هر نفر،70برای هر آزمایش. شوند اصالح ها هزینه باید شوند انجام ها گیری

  به ماه سه برای شود مصرف قرص دو روز هر مجری، خود گفته طبق اگر نیز استفاده مورد داروی مورد .32

 شود. اصالح نیز مورد این .است نیاز قرص180

 

 کلی پیشنهادات و نظرات

 در دیگر یکبار محترم مجریان است بهتر بالینی مطالعه کارآزمایی طراحی در دقت اهمیت به توجه با 

 ناقص و ناکافی اجرا قسمت روش در شده داده توضیحات. نمایند نظر تجدید کار اجرای روش مورد

 است

 دارد اجرا قابلیت کلی اصالحات انجام با. 

 

 کارآزمایی "عنوان با خوری؛ وحید دکتر اقای جنابجناب اقای دکتر مهرداد اقایی و  تحقیقاتی طرح 

 گرگان شهر در زانو استئوآرتریت به مبتال بیماران بر کیمیارنیکا ژل یونتوفورزیس بخشی اثر تعیین بالینی

 تصویب مورد و مطرح مجددا در شوارای پژوهشی مرکز ریال 44،800،000 هزینه با " 1399 سال در

 .گرفت قرار
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