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 ؛ روماتولوژیصورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات 

، با حضور صبح 9 ساعت 25/06/1398، مورخ شنبهدو روز؛ روماتولوژیجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات  ششمین و سی

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

 

 

مقطع  نامهپایان ؛شهمیرزادی رش رضاییآجناب اقای و  جناب اقای دکتر سعید امیرخانلو تحقیقاتیطرح  ❖

 کننده مراجعه لپتوسپیروز به مبتال بیماران در کلیوی پیامدهای بررسی "با عنوان، پزشکی عمومی

 از پس گردید مقرر تصویب ضمن و مطرح 9800000با هزینه  " 92-97 سال در صیاد بیمارستان به

 .گیرد قرار تایید مورد نفیسه عبدالهیسرکار خانم دکتر  توسط داوری و شورا اصالحات انجام

 عنوان و چکیده 

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

 .اشتباهات تایپی چکیده اصالح شود .چکیده نوشته شودروشهای آماری و نرم افزار مورد استفاده در  •

 اهداف و متون بررسی مساله، بیان

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

 دلیل نیاز به انجام این مطالعه ارائه شده است؟

 "....آلودگی با آن از طریق تماس افراد با"رفرنس زده شودبرای پاراگراف دوم بیان مسئله  •

آیا در بررسی متون، منابع جدید مرتبط با موضوع بطور کافی استفاده شده و نتایج مثبت و منفی بطور کامل ارائه  .3

 شده است؟

عه سوم در بررسی متون فقط سه مطالعه آورده شده است. در صورت وجود مطالعات دیگر اضافه شود.همچنین مطال •

 .به نظر می رسد بخشی از بررسی متون حذف شده است .نصفه نوشته شده و فاقد رفرنس نیز می باشد

 آیا اهداف مطالعه با عنوان و بیان مساله مطابقت دارد؟ .4

همه  .اشتباه تایپی است"بیمارستان"در هدف اصلی کلمه  .در هدف اصلی بهتر است سال بررسی نوشته شود •

 .داف ذکر می شود باید در جدول میغیرها آورده شودمتغیرهایی که در اه
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 روش اجرا

 آیا در روش اجرای مطالعه، نوع مطالعه بدرستی تعیین شده است؟ .5

 .نوع مطالعه اصالح شود •

 آیا در جدول متغیرها، همه متغیرها مطابق با اهداف ذکر شده اند؟ .6

 ه شود. مثل کراتینینهمه متغیرهایی که در اهداف ذکر شده باید در جدول متغیرها آورد •

 آیا در جدول متغیرها، مشخصات متغیرها بطور صحیح ذکر شده اند؟ .7

 .همه مشخصات مربوط به متغیرها تکمیل شود •

 آیا در مورد جامعه مورد مطالعه، حجم نمونه و روش نمونه گیری توضیحات کافی ارائه شده است؟ .8

بیمار انجام می شود از طرفی دیگر در روش اجرا نوشته  86در قسمت حجم نمونه ذکر شده که این مطالعه برروی  •

 97تا  92این مطالعه بر روی کلیه بیمارانی که با تشخیص لپتوسپیروزیس در بیمارستان صیاد در سالهای "شده 

باالخره سر شماری انجام شده یا نمونه گیری؟ روش تعیین حجم نمونه با روش  "بستری شده انجام می گیرد.

از مطالعه مشابه برای تعیین حجم نمونه استفاده شود و به آن رفرنس زده  .یا نرم افزار تعیین شود صحیح و فرمول

 .اشتباهات تایپی در بخش حجم نمونه برطرف شود .شود

 آیا در مورد ابزار و روش جمع آوری داده ها )مطابق با جدول متغیرها( توضیحات کافی ارائه شده است؟ .9

 .وضیح داده شودروش اجرا باید کامل تر ت •

 آیا در مورد روش تجزیه و تحلیل داده ها، توضیحات کافی ارائه شده است؟ .10

 .روش های تجزیه و تحلیل آماری و آزمون های مورد استفاده نوشته شود •

 آیا در مورد مالحظات اخالقی توضیحات کافی ارائه شده است؟ .11

پس از کسب مجوز از کمیته اخالق طرح اجرا در مالحظات اخالقی ذکر شود که  .مالحظات اخالقی نوشته شود •

 .فرم مربوط به کمیته اخالق تکمیل و به بخش ضمائم اضافه گردد .خواهد شد

 آیا در مورد محدودیتهای مطالعه توضیحات کافی ارائه شده است؟ .12

 .محدودیت های مطالعه ذکر نشده است •

 طرح های هزینه و بندی زمان

 بطور صحیح و کامل ارائه شده است؟آیا زمانبندی مراحل اجرای طرح  .13

ماه نوشته شده است.در ضمن یکماه  2مدت طرح یک ماه ذکر شده در صورتی که مدت فعالیت ذکر شده در جدول  •

 .به نظر خیلی کم باشد

 آیا هزینه های پرسنلی بطور صحیح و مناسب تعیین شده است؟ .14

 .هزینه پرسنلی تعلق نمی گیرددر طرح های پایانامه ای به استاد راهنما و دانشجو  •

 منابع 
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 آیا لیست منابع پروپوزال مطابق با راهنما بطور صحیح ارائه شده است؟ .15

 .استفاده شده است 16نوشته شده است در صورتی که در متن تا رفرنس شماره  21لیست منابع تا رفرنس شماره  •

 

 کلی پیشنهادات و نظرات

 .در مورد نقاط قوت و ضعف طرح اعالم بفرماییدلطفا نظرات و پیشنهادات کلی خود را  .16

فایل مربوطه نظیر فرم کمیته اخالق و فرمول -2طرح نیاز به باز نگری اساسی از نظر متدولوژی و نگارشی دارد. -1 •

مدت زمان اجرای طرح یک ماه در نظر گرفته شده است با توجه به  -3 .حجم نمونه و ... با بخش ضمائم اضافه گردد

 .ح پایانامه ای می باشدبه نظر یکماه برای یک پایانامه دکتری زمان خیلی کمی باشداینکه طر

با توجه به شیوع باالی  .نحوه تشخیص بیماران لپتوسپیروز در مطالعه ذکر نشده که بهتر است توضیح داده شود •

پیشرفت عوارض کلیوی  لپتوسپیروز و عواقب کلیوی به دنبال آن مطالعه فوق در تعیین شیوع وبه دنبال آن کنترل

 .میتواند موثر باشد

 

 نظرات شورای پژوهشی

 سال چگونه است. 1ماه و  3نحوه دسترسی به اطالعات بیماران بعد از ا ماه،  .1

 باشد. 92-97 سال در صیاد بیمارستان در بستری شده لپتوسپیروز بیماران در کلیوی پیامدهای عنوان باید بررسی .2

 .با توجه به ریزش بسیار کم خواهد شد نمونه چیستدلیل کم کردن حجم  .3

 روش اجرا اصالح گردد و واضح تر نگارش گردد. .4

 نیاز است مشاور آمار و متدولوژی تایید نمایند. .5

 

پزشکی مقطع  نامهپایان ؛جناب اقای محمد عسگریو  جناب اقای دکتر سعید امیرخانلو طرح تحقیقاتی ❖

 کلیه حاد نارسایی به مبتال بیماران در سونوگرافی اولترا های یافته بررسی "با عنوان، عمومی

 ضمن و مطرح 9،800،000با هزینه  "1392-97 های سال در شیرازی صیاد بیمارستان در بستری

 تایید مورد دکتر سمانه توسلیسرکار خانم  توسط داوری و شورا اصالحات انجام از پس گردید مقرر تصویب

 .گیرد قرار
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 چکیدهعنوان و 

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

 .الزم است خالصه روش اجرا و آنالیز آماری متناسب در چکیده آورده شود •

 اهداف و متون بررسی مساله، بیان

کافی استفاده شده و نتایج مثبت و منفی بطور کامل ارائه آیا در بررسی متون، منابع جدید مرتبط با موضوع بطور  .2

 شده است؟

 .مطالعات جدیدتری وجود دارد برخی مطالعات نتیجه منفی هم داشته است •

رفرنس های به روز در خصوص کاربرد اولتراسوند کلیوی در تعیین علت نارسایی حاد کلیوی، بخصوص تشخیص  •

 .انسداد مجاری ادراری اضافه گردد

 واالت و فرضیات با اهداف مطابقت دارد؟آیا س .3

با توجه به اینکه هدف اصلی مطالعه توصیفی ست، در صورت دیدن اختالف بین یافته ها و متغییرهای زمینه ای، در  •

اهداف فرعی مطالعه باید به آن پرداخته شود. مطالعه حاضر توان سنجش رابطه بین یافته های بالینی و سن و .... را 

 .ندارد

 روش اجرا

 آیا در روش اجرای مطالعه، نوع مطالعه بدرستی تعیین شده است؟ .4

الزم است تعدادی پرونده بصورت پایلوت بررسی  .تعریف عملیاتی یافته های سونوگرافی در روش اجرا آورده شود •

 شود. آیا متغییرهای اصلی مورد مطالعه در پرونده درج شده اند؟

 ی داده ها )مطابق با جدول متغیرها( توضیحات کافی ارائه شده است؟آیا در مورد ابزار و روش جمع آور .5

 .الزم است چک لیست جمع آوری اطالعات ضمیمه گردد •

 آیا در مورد روش تجزیه و تحلیل داده ها، توضیحات کافی ارائه شده است؟ .6

 .رده شودجهت مقایسه یافته های سونوگرافی با متغیرهای کمی )سن و...( آزمون های آماری مناسب آو •

 آیا در مورد محدودیتهای مطالعه توضیحات کافی ارائه شده است؟ .7

 در مورد محدودیت های مطالعه توضیحی داده نشده است •

 .عدم دسترسی کامل به اطالعات مورد نیاز که از محدودیت های مطالعات گذشته نگر و پرونده خوانی می باشد •

 طرح های هزینه و بندی زمان

 زمانبندی مراحل اجرای طرح بطور صحیح و کامل ارائه شده است؟آیا  .8

 .زمانبندی طرح تا ارائه گزارش نهایی آورده شود •

 زمانبندی به صورت ساعت بیان شده است روز مشخص نیست •
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 آیا لیست منابع پروپوزال مطابق با راهنما بطور صحیح ارائه شده است؟ .9

 .رفرنس ها به روز شوند •

 باشد. می کم مقاالت تعداد •

 

 نظرات شورای پژوهشی

 بیان مسئله نیاز به ویرایش دارد و باید منسجم تر نگارش گردد. .1

 اصالح گردد. سونوگرافی در هیدرونفروزدر جدول متغییر ها نحوه اندازه گیری  .2

 در جدول متغییر ها، متغییر مدت به بیماری به مدت بستری اصالح گردد. .3

 مشخصی به عنوان متغییر در نظر گرفته شود.پزشک رادیولوژیست با کدهای  .4

 طرح نیاز به سوال دارد  .5

 .العه توصیفی می باشدطم .6

 جدول زمانبندی اصالح گردد. .7

در روش اجرا تعداد متغییر های مورد بررسی بیشتر از متغییر های ذکر شده در جدول متغییر ها می باشد اصالح  .8

 گردد

 .اشاره شود 82دکتر لبافی نژاد در سال به رفرنس مطالعه انجام شده در بیمارستان  .9

 انجام شود. 98تا  97بهتر است مطالعه در سال های  .10

 

جلسه با نظر اعضای حاضر در جلسه شورای پژوهشی مقرر گردید فقط پایان نامه هایی که مرتبط با مرکز می باشد ر انتهای د

یان نامه هایی که مربوط به اعضای شورای پژوهشی مرکز در مرکز پذیرفته شود و در صورت غیر مرتبط بودن با مرکز فقط پا

 می باشد در مرکز پذیرفته شود و با حضور عضو شورای پژوهشی در جلسه قابل مطرح شدن می باشد.
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