بسمه تعالی
پنجمین صورتجلسه شورای پژوهشی در سال 0011
واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان صیاد شیرازی
پنجمین جلسه شورای پژوهشی این واحد (بصورت مجازی) در مرداد  0011با هدف بررسی دو پروپوزال و یک گزارش نهایی تشکیل شد.
موارد مورد بررسی به شرح ذیل می باشند:
الف -طرح تحقیقاتی " بررسی شیوع اختالالت روانپزشکی و روانشناختی در بیماران مبتال به سلیاک" مجری طرف قرارداد
سرکار خانم دکتر سیما بشارت مورد بررسی قرار گرفته و پس از اصالحات زیر مورد تصویب قرار گرفت:

 .0در عنوان مطالعه مکان و زمان مطالعه ذکر نشده ولی با توجه به اصالحات عنوان فارسی باید اصالح شود.
 .2در چکیده پروپوزال ،روش کار به صورت روشن توضیح داده شود.
 .3در مقاالت مطرح شده  ،پرسشنامه ها عمدتا در جهت شناسایی اختالالت حوزه های شناختی مختلف است ولی پرسشنامه این
طرح  ،از نوع غربالگری می باشد و مقاالت با نتایج منفی نیز ذکر نشده هم چنین منابع به روز کافی نمی باشد
 .0فرضیات طرح کاملتر و اختصاصی تر شود.
 .5برخی اهداف اختصاصی مطرح شده بنظر میرسد که باید بعنوان اهداف فرعی ذکر شود لطفا اصالح شود.
 .6فرمول تعیین حجم مطالعه و رفرنس مرتبط با آن ذکر شود.
 .7در مورد پرسشنامه ها اطالعات و توضیحاتی ذکر نشده ،روایی و پایایی آنها در ایران با ذکر منبع ذکر شود MMSE ،بر
 MOCAترجیح دارد ولی اگر هدف تشخیص اختالالت بصورت غربالگری است کال باید از پرسشنامه های دیگری استفاده
شود که توصیه میشود هدف در روش اجرا مشخص شود و پرسشنامه مرتبط با آن انتخاب گردد .پرسشنامه ها نیاز به بازنگری
دارند.
 .8در روش اجرا در مورد خروج از مطالعه رعایت نکردن رژیم گلوتن عنوان شود و نوآوری تحقیق ذکر شود.
 .9نوع مطالعه به صورت کامل ذکر شود.
 .01تحلیل نوع و متغیر ها صحیح نمی باشد و نیاز به بازنگری دارد از جمله رژیم فاقد گلوتن متغیر کنترل است نه مستقل
ب -طرح " بررسی کیفیت زندگی در بیماران مبتال به سلیاک مراجعه کننده به مرکز تحقیقات گوارش وکبد
بیمارستان صیاد شیرازی گرگان" مجری طرف قرارداد سرکار خانم دکتر سیما بشارت مورد بررسی و پس از رفع
اشکاالت تصویب شد:
 .0بازه زمانی عنوان پژوهش قید نشده است ،در عنوان سال مطالعه اضافه شود
 .2در بیماران مبتال به سلیاک با توجه به رعایت رژیم غذایی و ) (QOLنوشته شده است :هدف ما در این مطالعه بررسی کیفیت
زندگی طول دوره ی درمان و تعیین تاثیر بیماری در زندگی روزمره در بیماران بیمارستان شهید صیاد شیرازی گرگان است .در
این مسیر ،به بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی بیماران سلیاک می پردازیم.در حالی که در عنوان اشاره ای به عوامل موثر
نشده است.
 .3در چکیده :از حجم مقدمه کاسته شود .در خالصه روش اجرای طرح توضیحات کافی نیستند.
 .0بیان مساله فاقد رفرنس در متن است از این رو قابل ارزیابی نیست.
 .5نوع مطالعه درست است اما توضیحات روش کار کم و ناکافی است.

 .6ابزار  :پرسشنامه پیوست گردد .در دانشگاه تبریز از پرسشنامه کیفیت زندگی مخصوص بیماران سلیاک استفاده شده است البته
پایان نامه بوده است اگر می توانید به ابزار دسترسی داشته باشید بهتر است از آن ابزار اختصاصی استفاده گردد
 .7اطالعات دموگرافیک و بالینی مورد استفاده چیست؟
 .8روش کار :خیلی خالصه است نوشته شود چگونه پرسشنامه بین بیماران توزیع می شود آیا برای آنها قرائت میشود یا خودشان
تکمیل می کنند ؟ معیارهای ورود و خروج چیست؟ آیا بیماران باید حداقل سوادی را داشته باشند؟ یا نه؟ وجود بیماری های
زمینه ای دیگر در کنار بیماری اصلی سلیاک معیار عدم ورود به مطالعه محسوب می شود یا نه ؟
 .9کیفیت زندگی متغیر است و می توان ابعاد آن را به عنوان متغیر در نظر بگیرد
طرح رضایتنامه اخالقی دارد اما پیوست نشده است.
.01
 .00مالحظات اخالقی اشتباه نوشته شده است به این صورت :در صورت تشخیص هر گونه اختالل در این بیماران مجریان
طرح سعی در ارجاع و برطرف کردن آن مشکل خواهند داشت.
 .02در جدول گانت نوشتن پروپوزال را از جدول حذف کنید و در جدول هزینه ها نوع فعالیت ها اصالح شود
 .03گزارش نهایی و مصاحبه با بیمار و پر کردن پرسشنامه در یک ردیف است و در ردیف اول و چهارم هم تکرار شده است
ج -گزارش نهایی طرح " بررسی اثرات نوسانات میدان مغناطیسی زمین در سن شروع بیماری مولتیپل اسکلروزیس
با استفاده از دادههای کوهورت " MSBase Registryبا استاد راهنمایی جناب آقای دکتر ساجدی و دانشجو
فاطمه صابری تصویب شد.

