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 ؛ روماتولوژیصورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات 

به صورت مجازی  صبح 9 مورخ ساعت 01/04/99 چهارشنبهروز ؛ روماتولوژیجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات  چهلمین

 برگزار گردید.

 

 دانشجوی مقطع پزشکی  ؛خانم دکتر نفیسه عبدالهی و سرکار خانم آیدا سوقیسرکار  طرح تحقیقاتی

 استان در نرم بافت و مفاصل ، استخوان های سرطان زمانی تغییرات و بروز بررسی "با عنوانعمومی، 

 انجام با بررسی، و بحث از پس و مطرحریال  0هزینه با  " 1399 الی1383  سالهای در گلستان

 .گرفت قرار نهایی تصویب مورد زیر اصالحات

 ندارد همخوانی فارسی با انگلیسی عنوان .1

 :پیشنهادی عنوان

Bone, joint and soft tissue cancer trend in Golestan province during 2004 and 2016 

 .در چکیده در مورد اهمیت موضوع هیچ توضیحی نداده اند .2

 است. سال مطالعه ذکر نشده Xiaohui Niu مطالعهمنابع قدیمی هستند ودر در قسمت بررسی متون  .3

نوع مطالعه کوهورت عنوان شده است ولی شرایط یک کوهورت را ندارد و بیشتر به یک مطالعه در قسمت روش اجرا  .4

 .توصیفی مقطعی شبیه می باشد

 . روش اندازگیری و مقیاس ذکر نشده جدول متغیرها کامل نیست .5

کامل نیست .روش دقیق جمع اوری  نمونه و روش نمونه گیری توضیحات در مورد جامعه مورد مطالعه، حجم .6

 . اطالعات ذکر نشده

 .توضیح داده شود در مورد چک لیست  .در روش اجرا کامل توضیح داده نشده و در خالصه به نظر کاملتر است .7

 کامل نیست. روش تجزیه و تحلیل داده ها .8

ا این حال الزم است تاکید شود که اسرار بیماران محفوظ خواهد گرچه به نظر مالحظات اخالقی خاصی ندارد ولی ب .9

 .بود
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نشده است و محدودیت های زیادی محتمل است.ازجمله نواقص احتمالی ثبت و پاتولوژی  دادهتوضیح  .10

 .های ناقص و احتمال عدم ثبت بعضی از موارد

 .جاهای خالی در جدول زمانی وجود دارد که باید اصالح شوند .11

 .باید لیست فعالیتها و افراد نوشته شود و سپس هزینه ها صفر شونددر قسمت هزینه های پرسنلی  .12

 

 شیوع بررسی "عنوان با ؛ایمان شهابی نصب اقای جنابو  سرکار خانم دکتر سمانه توسلی تحقیقاتی طرح 

 هزینه با "روماتوئید آرتریت به مبتال بیماران در آن از ناشی عوارض شدت وCovid19  به ابتال

 .گرفت قرار نهایی تصویب مورد زیر اصالحات انجام با بررسی، و بحث از پس و مطرحریال  12،595،000

 

 .زمان، مکان در عنوان آورده شوند .1

میباشد که به  2بعنوان ویروس نام برده شده که صحیح نمی باشد. ویروس سارس  covid19 در قسمت چکیده از .2

تولید میشود و از  IgM با ورود ویروس به بدن و در طول هفته اول آنتی بادی .میشوداطالق  19بیماری آن کووید

روش اجرا و  .سوویچ میشود که در چکیده و بیان مساله اشتباه عنوان شده است IgG هفته دوم و سوم به بعد به

 .آنالیز آماری هم باید بصورت خالصه آورده شود

کاربردی از انجام تحقیق در انتهای بیان مسئله آورده شود. از نتایج تحقیق الزم است هدف در قسمت بیان مساله  .3

توضیحات کافی در ارتباط با عنوان ارائه شده است اما دالیل کافی جهت توجیح  چه استفاده ای خواهد شد؟

 .فرضیات مطالعه ذکر نشده است

 .در اهداف بجای کلمه شیوع از فراوانی استفاده شود .4

در اهداف براساس سن و جنس و طول بیماری ذکر شود. همانطور که در جدول متغیرها ذکر شده پیشنهاد میشود  .5

 .است این موارد هم میتواند در اهداف گنجانده شود

در افراد مبتال به آرتریت روماتوئید  covid-19 با توجه به اینکه مطالعه توصیفی ست و فقط فراوانی بیماری .6

جامعه عمومی نمیشود نشان دادن ریسک متفاوتی از ابتال نمیتواند از فرضیات این سنجیده میشود و مقایسه ای با 

کم عارضه تر است یا اینکه  RA در بیماران covid-19 مطالعه باشد. همچنین نشان دادن اینکه آیا سیر بالینی
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این مطالعه بر نمی مبتال شده اند سریع تر از سایرین میباشد، از طراحی  covid-19 که به RA ریکاوری بیماران

 .آید

برای این مطالعه فقط  !بر اساس کدام استدالل فرضیات ذکر شده است؟سیر بالینی متفاوت؟! ریکاوری سریع تر؟ .7

 .سواالت پژوهش مطرح است

 .لطفا هدف کاربردی طرح و اینکه از نتایج تحقیق چه استفاده ای خواهد شد آورده شود .8

مطالعه ذکر شود. الزم است تک تک متغیرهای مورد بررسی در قسمت  سال انجامدر قسمت روش اجرای مطالعه  .9

 .روش اجرا آورده شوند و تعریف عملیاتی و نحوه سنجش داشته باشند

به عنوان متغیر اصلی )مستقل( وارد جدول متغیرها گردد. وجود / عدم  covid-19 بیماریدر جدول متغییر ها  .10

 .وجود

ست ادستیابی به جامعه پژوهش و اینکه انجام مطالعه بصورت سرشماری  در مورد جامعه مورد مطالعه و نحوه .11

آیا بهتر نیست به جای تماس با بیماران ارتریت روماتوئید، پرونده های موجود در طول  .توضیحات بیشتر داده شود

 اپیدمی مورد بررسی قرار گیرد؟

 بیشتر دارد. توضیحاتنیاز به در مورد ابزار و روش جمع آوری داده ها )مطابق با جدول متغیرها(  .12

منظور از میانگین شیوع چیست؟ روش آماری بیشتر دارد.  توضیحات نیاز به ر مورد روش تجزیه و تحلیل داده ها،د .13

 .گزارش نتایج آورده شود

 .عدم دستیابی به کلیه بیماران میتواند از محدودیتهای مطالعه باشد .14

 

 دانشجوی مقطع پزشکی  ؛مبینا سلکی سرکار خانمو  تحقیقاتی سرکار خانم دکتر سمانه توسلی طرح

 با  در گروهی از بیماران تحت درمان19 -بررسی میزان شیوع بیماری کووید "عنوان با عمومی 

biological agent :ریال .  هزینه با "اینفلکسیماب و ادالینوماب در استان گلستان  ریتوکسیماب، شامل

 .گرفت قرارنهایی  تصویب مورد زیر اصالحات انجام با بررسی، و بحث از پس و مطرح

 .شود اشاره مطالعه انجام در عنوان به زمان است بهتر و است مقطعی مطالعه .1

 Covid Rituximab adalimumab هم در عنوان فارسی و هم در انگلیسی ایرادات امالیی وجود دارد مثال .2
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مورد نوع مطالعه ، جامعه مورد مطالعه،  خالصه روش اجرای مطالعه بیان نشده است. الزم است در  .3

 ایرادات تایپی اصالح گردد. .تعداد نمونه مورد بررسی، ابزار مورد استفاده ، و روش های تجزیه و تحلیل بیان شوند

 بیان اینکه به توجه با.  است نشده بیان مطلبی پژوهش پیشینه و شده انجام مطالعات مورد در در قسمت بیان مساله .4

 گروه کدام روی بر مطالعه هدف جامعه شود می مصرف بیماران از وسیعی طیف در بیولوژیکی داروهای مصرف شده

 .شود اشاره شد؟ خواهد بررسی موارد تمامی در ایا بود خواهد بیماران از

 بیماریهای نیز مساله بیان در و است شده کننده مصرف بیماران از گروهی به اشاره اصلی هدف در اینکه به توجه با .5

 فراوانی توزیع تعیین " عنوان با نیز هدف یک بنابراین است شده بیان بیولوژیک داروهای از کننده استفاده مختلف

 اضافه اهداف به "مبتال بیماری نوع تفکیک به بیولوژیک های دارو کنندگان مصرف بین در 19 کووید به مبتال افراد

 .شود

صورت توصیفی بیان شده است بنابراین مطابق با ان می بایست تنها سوال نوشته با توجه به اینکه تمامی اهداف به  .6

اگر می خواهید ارتباط مصرف دارو های را با متغیر های جمعیت شناختی و  . شود و نیازی به بیان فرضیات نیست

 .دنوشته شو "......... 19تعیین ارتباط فراوانی کووید  "بالینی بسنجید تمامی اهداف به صورت 

مصرف داروی بیولوژیک به   .با توجه به نوع مطالعه تمامی متغیر ها مستقل خواهند بوددر قسمت جدول متغییر ها  .7

در مورد  . نوع داروی بیولوژیک تغییر یابد و در مقیاس اندازه گیری ان نیز داروهای مورد بررسی محقق نام برده شود

 .د نظر محقق نام برده شودنوع عالیم بیماری مقیاس اندازه گیری عالیم مور

جامعه مورد مطالعه بیماران تحت درمان دارو های بیولوژیک بیان شده است بنابراین محقق میزان بروز ابتال به  .8

این مطالعه به صورت در دسترس انجام خواهد شد و معیار ورود   !!!را محاسبه خواهند کرد نه شیوع ان؟ 19کووید 

است الزم است بازه زمانی ورود نمونه های مورد مطالعه بیان شود . و از طرفی ماه  6ان مصرف دارو طی حداقل 

با توجه به اینکه داشتن بیماریهای   .مدت زمان مصرف دارو نیز می تواند به عنوان هدف مورد بررسی اورده شود

ارد در هنگام نمونه هستند در مورد کنترل این مو 19زمینه ای طبق مطالعات پیشین اثر گذار در ابتال به کووید 

گیری نیز احتیاط شود. اگر بیماری های زمینه ای جزو شرایط عدم ورود به مطالعه نباشند می تواند به صورت 

  .اهداف اورده شود

محیط پژوهش تنها یک واحد اشاره شده است ایا تمامی   چک لیست محقق شامل چه مواردی است بیان شوند؟ .9

بیولوژیک از این مرکز دارو های خود را تهیه می کنند؟ یا مراکز دیگری نیز هست؟ بیماران مصرف کننده داروهای 

در مورد نحوه تشخیص   در صورت وجود نمونه های مورد مطالعه قابل تعمیم به جامعه مورد مطالعه خواهد بود؟
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ع اوری خواهند با توجه به اینکه محقق به صورت تلفنی اطالعات را جم .توضیح داده شود 19ابتال به کووید 

بیان شده است . محقق چگونه  PCR در جدول متغیر ها نتایج سی تی اسکن و 19نمود اما در نحوه تشخیص کووید 

  با تلفن و غیر حضوری این موارد را ارزیابی خواهد نمود؟

 !!!سخ مورد بررسی محقق ماهیت کیفی دارد انگاه در مورد ازمون های کمی نوشته شده استپا .10

به شدت بیماری گروه سنی جامعه مورد مطالعه طبیعتا به عنوان محدودیت در جمع اوری اطالعات به با توجه  .11

در هنگام ارایه نتایج با توجه به محدودیت فوق به تعداد موارد عدم پاسخ گویی نیز اشاره  . صورت تلفنی خواهد بود

 .شود

 .پرپوزال تا تدوین گزارش نهایی بیان شود نیاز به ویرایش دارد. مراحل به ترتیب از تدوینجدول زمانبدی  .12

 کلی پیشنهادات و نظرات

 آن درمان و تشخیص در تواند می فوق مطالعه 19 کووید بیماری کامل شناخت عدم و پاندمی شیوع به توجه با 

 باشد. کننده کمک
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