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 ؛ روماتولوژیصورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات 

، با حضور اعضای صبح 9ساعت  24/01/8139، مورخ شنبهروز ؛ روماتولوژیجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات  دومینسی 

 .برگزار گردید سالن جلسات مرکز تحقیقات گوارش و کبددر شورای پژوهشی مرکز، 

 

 طرح ها 

 بیمارستان در شغلی استرس منابع بررسی "با عنوان، مسعود محمدیجناب اقای  تحقیقاتیطرح  ❖

مورد  با انجام اصالحات شورا و داوریمقرر گردید  مطرح و پس از بحث و بررسی، " گلستان استان های

 تصویب قرار گرفت.

 داوری اصالحات

 عنوان و چکیده

 است؟ شده ذکر مطالعه مورد جامعه و مکان زمان، مطالعه، عنوان در آیا -1

 در عنوان زمان ذکر گردد. •

عنوان بهتر است از ذکر منابع استرس شغلی اجتناب شود چون جهت گیری شده است مگر در مطالعه ای  •

استرس شغلی وجود آن ثابت شده باشد و شما بخواهید منابع آن را پیدا کنید پس بهتر است شما بررسی 

 العه کنیدوضعیت استرس شغلی را مط

 آیا عنوان انگلیسی با عنوان فارسی همخوانی دارد؟ -2

 مطابق با عنوان فارسی اصالح گردد. •

در عنوان انگلیسی به کارکنان بیمارستان اشاره شده است اما در عنوان فارسی فقط بیمارستان ذکر شده  •

 .است

ر صحیح و کافی ارائه شده آیا در چکیده پروپوزال، خالصه بیان مساله و روش اجرا و کلمات کلیدی بطو -3

 است؟

 .آزمون های آماری در چکیده آورده شود •
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 .ه کلیدی مناسب اضافه شودمحداقل یک کل •

 بیان مساله بررسی متون و اهداف

آیا در بیان مساله، توضیحات کافی در مورد اهمیت موضوع، عوامل مرتبط با موضوع، دانش موجود در مورد  -4

 انجام این مطالعه ارائه شده است؟موضوع و دلیل نیاز به 

بیان گردد استرس  .در بیان مسئله آماری از استرس شغلی در بیمارستان های مختلف کشور آورده شود •

 شغلی روی چه رده شغلی خاصی مد نظر است

آغاز شده است. در پاراگراف ابتدایی، جمالت تکراری و بدون نظام وجود  6بیان مساله از رفرنس شماره  •

 .تعریفی از مفهوم استرس شغلی ارائه نشده است دارد.

در بیان مساله پراکنده گویی زیاد وجود دارد بهتر است به شیوه قیاسی ابتدا وضعیت موجود استرس شغلی  •

در دنیا و بیمارستان های دنیا سپس کشور و در نهایت بررسی وجود استرس شغلی در گلستان ذکر شود از 

و در نهاییت دلیل محکمی بر ضرورت و هدف پژوهش ذکر شود ضمنا بهتر  منابع جدید تری استفاده شود

است به چند پارگراف خالصه شود و رفرنس ها نیز اصالح شود یعنی از رفرنس شماره یک استفاده شود. 

 .شروع شده است 5چرا از رفرنس 

مثبت و منفی بطور  آیا در بررسی متون، منابع جدید مرتبط با موضوع بطور کافی استفاده شده و نتایج -5

 کامل ارائه شده است؟

 .ابزار سنجش استرس شغلی در مطالعات قبلی آورده شود •

سال گذشته هستند. از  15الی  10از مطالعات جدیدتر نیز استفاده شود. منابع استفاده شده مربوط به  •

 .سال اخیر نیز استفاده شود5مطالعات 

 یک بازنگری جرئی نیاز دارد •

 مطالعه با عنوان و بیان مساله مطابقت دارد؟آیا اهداف  -6

الزم است اهداف بصورت عملیاتی نوشته شود )میانگین نمره یا درصد؟( و مطابق با حیطه های مختلف  •

 .مورد بررسی در پرسشنامه آورده شود

 پیشنهاد میشود که کارکنان در عنوان ذکر شود و سپس در اهداف نیز به منابع استرس شغلی در کارکنان •

 .بیمارستان پرداخته شود

الزامات و ... تکمیل شود -روابط-بهتر است اهداف با توجه در متغیرها و ابعاد پرسشنامه مانند مشارکت •

اجرا شده است چون در اهداف  1394ضمنا سعی شود دقت بیشتری به عمل آید ظاهرا این طرح در سال 

 .ذکر شده است 97و در روش پژوهش سال  94سال 

 ت و فرضیات با اهداف مطابقت دارد؟آیا سواال -7
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 .طبق اهداف اصالح گردد •

 تعداد سواالت فرضیات و اهداف قاعدتا باید با هم برابر باشند کال اصالح شود •

 روش اجرا

 آیا در روش اجرای مطالعه، نوع مطالعه بدرستی تعیین شده است؟ -8

شغل پرستاری با سایر قسمت مشخص گردد منظور از کارکنان کدام رده شغلی هستند. استرس شغلی در  •

اگر روایی و پایایی پرسشنامه در ایران سنجیده  .ها متفاوت هست. جامعه پژوهش بطور کامل مشخص گردد

آیا نحوه گزارش نتایج منتج  .شده است مستنداتش آورده شود در غیر این صورت روایی سنجی انجام گردد

ی شود. اگر کیفی ست رنج و دسته بندی کیفی از پرسشنامه کمی و نمره است یا بصورت کیفی دیده م

 .آورده شود

 .نوع مطالعه را مقطعی تحلیلی بنویسید •

 آیا در جدول متغیرها، همه متغیرها مطابق با اهداف ذکر شده اند؟ -9

 .حیطه های پرسشنامه در جدول متغیر ها آورده شود و نمره بندی مشخص گردد •

 .خصات دموگرافیک نباشدبر اساس ابعاد پرسشنامه ذکر شود و صرفا مش •

 آیا در جدول متغیرها، مشخصات متغیرها بطور صحیح ذکر شده اند؟ -10

 .نیاز به اصالح دارد •

سابقه خدمت متغیر کمی است. مقیاس اندازه گیری همه متغیرها اشتباه نوشته شده است. مثال مقیاس  •

 ... سابقه شغلی سال است

 نمونه و روش نمونه گیری توضیحات کافی ارائه شده است؟آیا در مورد جامعه مورد مطالعه، حجم  -11

با توجه به وجود مطالعات مشابه از یکی از  .از وقوع کدام متغیر برای تعیین حجم نمونه استفاده شده است •

 .رفرنس ها جهت تعیین حجم نمونه استفاده گردد

 .ذکر شودبهتر است حجم نمونه به صورت تقریبی اشاره شود یا یک عدد برای مجموع  •

 آیا در مورد ابزار و روش جمع آوری داده ها )مطابق با جدول متغیرها( توضیحات کافی ارائه شده است؟ -12

 خیر •

اما محقق در روش کار  56ابزار کار پرسشنامه است اما روایی داخلی ندارد ضمنا تعداد سواالت پرسشنامه  •

 ذکر کرده است 68

 توضیحات کافی ارائه شده است؟آیا در مورد روش تجزیه و تحلیل داده ها،  -13

 .نوع آزمون های مورد استفاده آورده شود •
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اشاره ای به روشهای آماری تحلیلی مورد استفاده نشده است. با توجه به اهداف و سواالت باید روشهای  •

 مورد استفاده ذکر شود

 بهتر است آزمون هایی که قرار است استفاده شود ذکر شود •

 قی توضیحات کافی ارائه شده است؟آیا در مورد مالحظات اخال -14

 .موردی ذکر نگردیده است •

 آیا در مورد محدودیتهای مطالعه توضیحات کافی ارائه شده است؟ -15

 .موردی ذکر نگردیده است •

 .مشخص نشده •

 طرح های هزینه و زمانبندی

 آیا هزینه های پرسنلی بطور صحیح و مناسب تعیین شده است؟ -16

 .تهیه پرپوزال، تدوین گزارش نهایی زاید در نظر گرفته شدهتعداد ساعت برای تدوین طرح،  •

 .بطور معمول جهت تدوین پروپوزال هزینه ای ذکر نمیشود •

 بر اساس مصوبات آن دانشگاه تنظیم شود •

 آیا لیست منابع پروپوزال مطابق با راهنما بطور صحیح ارائه شده است؟ -17

 .بهتر است از چند رفرنس جدید استفاده شود •

 یشنهادات کلی نظرات و پ

 .لطفا نظرات و پیشنهادات کلی خود را در مورد نقاط قوت و ضعف طرح اعالم بفرمایید -18

 .طرح پس از اصالحات کلی دوباره داوری شود •

 روماتولوژی تحقیقات مرکز پژوهشی شورای جلسه اصالحات

طرح مجری محترم در مورد امکان چاپ مقاله در مجله های معتبر وجود ندارد و با توجه به هزینه باالی  .1

 کاهش یابد. درصد 50برون داد طرح با مشکل مواجه خواهد شد بنابراین هزینه های طرح حداقل به 

 باشد. سانسال اجرای طرح اصالح گردد و در تمام قسمت های پروپوزال یک .2
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 و طراحی "، با عنوانمهدی اعرابی و جناب اقای دکتر محمد مقصودلوجناب اقای دکتر  طرح تحقیقاتی ❖

پس از بحث و بررسی با انجام اصالحات مطرح و  " پزشکی اطالعات هوشمند دستبند سازی پیاده

 داوری مورد تصویب قرار گرفت.

 اصالحات داوری

 عنوان و چکیده

آیا در چکیده پروپوزال، خالصه بیان مساله و روش اجرا و کلمات کلیدی بطور صحیح و کافی ارائه شده  -1

 است؟

 .توضیحات بیشتری در ارتباط به نحوه پیاده سازی را می توان در چکیده گنجاند •

 …)در روش اجرای چکیده باید ذکر شود که منبع اطالعات دستبند از کجا تامین می شود )سیستم ناب، •

 بیان مساله بررسی متون و اهداف

مرتبط با موضوع، دانش موجود در مورد آیا در بیان مساله، توضیحات کافی در مورد اهمیت موضوع، عوامل  -2

 موضوع و دلیل نیاز به انجام این مطالعه ارائه شده است؟

 .ایرادات نگارشی محدودی وجود دارد •

در مورد عوامل مرتبط با موضوع مانند مسولیت حفظ و نگهداری اطالعات و همچنین عوامل تهدید در  •

 .ودامنیت اطالعات توضیحات و راهکارهای مناسب ارائه ش

 پاراگراف آخر بیان مساله باید به قسمت روش اجرا منتقل شود •

 آیا اهداف مطالعه با عنوان و بیان مساله مطابقت دارد؟ -3

هدف کاربردی  -بهترا است عنوان مطالعه با تغییرات جزئی )طراحی ....( بعنوان هدف اصلی تعیین شود  - •

یل دسترسی به پیشینه پزشکی افراد خصوصاً در تسه"باید اصالح شود. بهتر است بصورت زیر نگارش شود: 

 "زمان حادثه و شرایط بحران

 آیا سواالت و فرضیات با اهداف مطابقت دارد؟ -4

 .سوال و فرضیه نگارش نشده است •

 روش اجرا

 آیا در جدول متغیرها، همه متغیرها مطابق با اهداف ذکر شده اند؟ -5
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آیتم هایی و متغیرهای اصلی را که قرار است توسط دستبند در حقیقت می توان  -متغیرها ذکر نشده اند  •

فراخوانی شود، بعنوان متغیرهای مطالعه درنظر گرفت و در مورد منبع این اطالعات و نحوه فراخوانی آنها در 

 .این جدول توضیح داده شود

 آیا در جدول متغیرها، مشخصات متغیرها بطور صحیح ذکر شده اند؟ -6

 .العات ذخیره سازی بر روی دستبند اشاره کردمی توان به جزئیات اط •

 خیر. •

 آیا در مورد ابزار و روش جمع آوری داده ها )مطابق با جدول متغیرها( توضیحات کافی ارائه شده است؟ -7

های اصلی که قرار است توسط دستبند فراخوانی  در مورد متغیرها و آیتم راپیشنهاد می کنم در روش اج •

 ع فراخوانی این اطالعات توضیحات کافی با ذکر جزئیات ارائه گرددشود و همچنین در مورد منب

 آیا در مورد روش تجزیه و تحلیل داده ها، توضیحات کافی ارائه شده است؟ -8

پیشنهاد می کنم برای ارزیابی کیفیت عملکرد دستبند )صحت، دقت و میزان پوشش برای فراخوانی داده  •

 ن شاخص ها، مقیاسی از کیفیت عملکرد دستگاه ارائه شودها(، شاخص هایی تعریف شود و با بررسی ای

 آیا در مورد مالحظات اخالقی توضیحات کافی ارائه شده است؟ -9

با توجه به محتوای تبادالت بین بخش های مختلف سیستم، پیشنهاد می شود جهت حفظ حریم خصوصی  •

 .کاربران سیستم مکانیزم های حفظ محرمانگی اعمال شود

 .رتبط با موضوع مانند مسولیت حفظ و نگهداری اطالعات راهکار مناسب ارائه شوددر مورد عوامل م •

با توجه به اینکه در این دستگاه قرار است حجم بسیار زیادی از اطالعات شخصی و پزشکی فرد فراخوانی  •

زان و شود، باید جنبه های اخالقی دسترسی به داده های افراد بخوبی و با جزئیات بحث شود. مثال باید می

 ... سطح دسترسی افراد و مراجع مختلف به اطالعات بیماران مشخص شود و

 آیا در مورد محدودیتهای مطالعه توضیحات کافی ارائه شده است؟ -10

قابلیت دسترسی و اطالعات و همچنین کیفیت و صحت و اعتبار داده های موجود در منابع مختلف باید  •

 .ر صورت نیاز برای رفع این محدودیتها برنا مه ریزی شودبعنوان محدودیت های پروژه بررسی شده و د

 زمانبندی و هزینه های طرح

 آیا هزینه های پرسنلی بطور صحیح و مناسب تعیین شده است؟ -11

پیشنهاد می کنم هزینه های مربوط به طراحی سخت  -جدول هزینه های پرسنلی نیاز به بازنگری دارد  •

 .آورده شود "هزینه آزمایشات و خدمات تخصصی"افزار و نرم افزار در جدول 

 آیا هزینه های مسافرت و سایر هزینه ها بطور صحیح و مناسب تعیین شده است؟ -12
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نام سازمان همکار تامین کننده بخشی از بودجه پروپوزال در جدول  -بخش سایر هزینه باید بازنگری شود  •

 مربوط به آورده شود

 نظرات و پیشنهادات کلی

 .نظرات و پیشنهادات کلی خود را در مورد نقاط قوت و ضعف طرح اعالم بفرماییدلطفا  -13

به صورت کلی ایده و اهداف طرح کاربردی و قابل پیاده سازی می باشد. جزییات مربوط به اعمال مکانیزم  •

 .های حفظ حریم خصوصی کاربران در زمان اجرا قابل اعمال بر روال ارتباطی بین سیستم ها می باشد

رح کاربردی و مفید به نظر می رسد. ضمن اینکه در مورد ذخیره سازی اطالعات و جزئیات آن و نحوه ط •

 .نگهداری از آنها توضیحات بیشتری الزم است

در کل موضوع طرح بسیار خوب و جزو اولویتهای بخش سالمت می باشد و طراحی مطالعه نیز مناسب می  •

 .باشد

 

 زشکی جهرم طرح های مشترک با دانشگاه علوم پ

 اثرات "، با عنوانسرکار خانم دکتر ملیحه مرادزاده و جناب اقای دکتر اباذر روستازاده طرح تحقیقاتی ❖

 3  کاسپازهای  ، p53 های ژن بیان بر behen Centaurea گیاه از شده جداسازی سیناروپیکرن

 .بررسی مورد تصویب قرار گرفتپس از بحث و مطرح و  " Jurkat سلولی الین در آپوپتوز القای و  8  و

 بررسی "، با عنوانسرکار خانم دکتر ملیحه مرادزاده و جناب اقای دکتر اباذر روستازاده طرح تحقیقاتی ❖

 لوکمیای سرطانی سلول الین در سیناروپیکرین ترکیب توسط آپوپتوز القای ملکولی مکانیسم

 .تصویب قرار گرفتپس از بحث و بررسی مورد مطرح و  " HL-60 انسانی

 اثر بررسی "، با عنوانسرکار خانم دکتر ملیحه مرادزاده و جناب اقای دکتر اباذر روستازاده طرح تحقیقاتی ❖

 لوکمیای سرطانی سلول الین بر آپوپتوز اثر مطالعه با( Janerin) جانرین ترکیب سلولی سمیت

 .قرار گرفتپس از بحث و بررسی مورد تصویب مطرح و  "HL-60 انسانی

 بررسی "، با عنوانسرکار خانم دکتر ملیحه مرادزاده و جناب اقای دکتر اباذر روستازاده طرح تحقیقاتی ❖

پس مطرح و  "Jurkat انسانی لوکمیای سرطانی سلول الین بر جانرین ترکیب تکثیری ضد فعالیت

 .از بحث و بررسی مورد تصویب قرار گرفت
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 تاثیر بررسی "، با عنوانسرکار خانم سعیده عرفانیانسرکار خانم دکتر ملیحه مرادزاده و  طرح تحقیقاتی ❖

مطرح  " سیستمیک اریتماتوز لوپوس بیماران های  PBMCدر TLR3 ژن بیان  میزان بر  کروستین

 .پس از بحث و بررسی مورد تصویب قرار گرفتو 
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