
 
 
 
 
 
 
 

 

 صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات استخوان، مفاصل و بافت همبند؛ 

 چهارروز جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات استخوان، مفاصل و بافت همبند؛  شانزدهمین

 رئیس اتاق، با حضور اعضای شورای پژوهشی مرکز، در صبح 8ساعت  12/20/5139، مورخ شنبه

 .برگزار گردید بیمارستان صیاد

در ابتدای جلسه خانم دکتر نفیسه عبدالهی ضمن خوش امدگویی و تبریک سال نو به اعضای  

توسط هر یک از اعضای شورای  حاضر در جلسه در خصوص ارائه حداقل یک طرح تحقیقاتی

 پژوهشی جهت ایجاد تنوع در طرح های تحقیقاتی و مشارکت بیشتر پیشنهاداتی را ارائه دادند

عناوین پیشنهادی خود را  هر یک از اعضاء که در جلسه بعدیمقرر گردید پس از بحث و بررسی 

  در مورد طرح تحقیقاتی را در جلسه بعد ارائه نمایند.

 هاطرح 

 nonبررسي مقايسه اي ) "عنوان با  ؛میربهبهانیسرکار خانم دکتر حقیقاتی طرح ت .1

inferiority) ( كاراييefficacy ( و ايمني )safety و ) فاکتور  یتیسیمونوژنیا

 بی( با فاکتور هشت نو ترکsafactoساخت داخل ) بینوترک یهشت انعقاد

روز  05از  شیسابقه ب با دیشد A یلیهموف مارانیدر ب (xynth) ساخت خارج

مجددا در جلسه  ،مطرح و پس از بحث و بررسی " یانعقاد با فاکتور یمواجهه قبل

 شورای مطرح گردد

 اصالح گردد.انگلیسی الف( عنوان فارسی و 

در حال مقایسه اثرات این  RCTکه در حال حاضر یک  ذکر شده است( در بیان مساله خود ب

می باشد تا به تولید انبوه برساند. در این صورت موازی  Pfizerدارو با اثرات دارو تولید شرکت 

 در حال انجام چه می باشد. RCTبا  RCTتفاوت این  کاری در حال انجام می باشد.

در جای دیگر ذکر شده  ساعت گذشته باشد چیست. 27، 8( منظور از اخرین تزریق فاکتور ث

 روز از تزریق باید گذشته باشد. 05است که حداقل 

 و موارد زیر لحاظ گردد ( روش اجرا باید ساماندهی شودج



 
 
 
 
 
 
 

در روش اجرا اورده شده است مثال برای بردن نمونه ها به  ،ابتدا نوع مطالعه، تعداد نمونه و.....  

با مشاور اماری صحبت شود زیرا دو گروه  ،داریم  نیاز زمان ازمایشگاه)زمان ان را نیاورده اند( چقدر

انجام نشده  sample size، تایی داریم شاید نتوانیم در مورد تمام اهداف انالیز انجام دهیم 10

سنجیده می شود، پیگیری داخل منزل چگونه  چگونه و محدودیت حرکت مفصل است، میزان درد

محدوده سنی افراد است با تلفن قابل اعتماد نمی باشد، منظور از هموفیلی شدید چیست، 

 مشخص گردد.

عدم ورود به مطالعه  2و  6، موارد یکسان است 7با معیار ورود شماره  1( معیار خروج شماره چ

  خروج از مطالعهاست نه 

 6های خروج نوشته شده جزء معیار های عدم ورود می باشد مثال معیار  ( بسیاری از معیارح

 یک خروج واقعی است.

 ( مطالعه سه سو کور می باشد ولی به جای پزشکان باید محققان نوشته شودخ

 استفاده میکنیم Allocationنمره تخصیص تصادفی باید جزئی تر نوشته شود از چه نوع ( د

 ود و مالحضات اخالقی حتما نوشته شود. و نتایج اصالح شوندتغییر ها تکمیل شمذ( جدول 

 ر( هزینه بعضی از مواد لحاظ نشده است مشخص گردد هزینه ها از کجا تامین می گردد.

 نشده است.ضمیمه  و جدول ( فرمز

تهیه "عنوان ، با علیرضا سلطانیآقای  سرکار خانم دکتر نفیسه عبدالهی و طرح تحقیقاتی. 7

ناپروکسن: سمیت سلولی و فعالیت -داروی ترکیبی سولفاساالزینشناسایی و 

انجام اصالحات زیر مورد تصویب قرار با  ،مطرح و پس از بحث و بررسی " انتی اکسیدانی

 .گرفت

سعی کنید با توجه به اهمیت موضوع در مطالعات نوشته شده )بررسی متون(، روش اجرا ( لفا

 به طور دقیق و جامع بنویسید

 نیازی به سوال پژوهش نیست و حذف گرددب( 

https://fa.wiktionary.org/wiki/%D8%B6%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%8B
https://fa.wiktionary.org/wiki/%D8%B6%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%8B


 
 
 
 
 
 
 

پ( در قسمت روش اجرا پاراگراف اول که مهمترین قسمت کار است ایا روش استاندارد هر دو 

 . رفرنس های روش اجرا اصالح گردددارو همین است اگر درست است باید رفرنس داده شود

روی حیوانات ازمایشگاهی ت( به نظر تمام مراحل در ازمایشگاه است ایا محقق قصد ندارد بر 

 کار مند

 ث( منابع بر اساس ونکوور نوشته شود

 ج( اگر نیاز به تکرار دارد سه بار تکرار انجام شود

پزشکی نامه مقطع پايان ؛ سرکار خانم یدالهیو  مهرداد اقاییدکتر  جناب آقای طرح تحقیقاتی. 3

اینفلکسیماب بر روی بررسی عوارض داروی ، با عنوان"  سرکار خانم یدالهی عمومی

بحث مطرح و پس از  "بیماران دریافت کننده ی دارو در اورژانس بیمارستان صیاد شیرازی

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

ساعت بعد از تزریق چک لیست تکمیل می گردد و سه ماه بعد از  72الف( در روش اجرا ذکر گردد 

  می گیردانجام   fallowاخرین مراجعه 

 ب( نوع طرح کاربردی می باشد.

 پ( مطالعه کوهورت می باشد

ت( بیمارانی که به دارو پاسخ نمی دهند جزء اهداف در نظر گرفته شود)بیمارانی که جداقل 

 شش ماه اس که دارو تزریق کرده اند(

 نامه ذکر گردد.ث( کلیه دارو های که در کنار اینفلکسیمب مصرف می کنند و نوع دارو در پرسش

 ج( در هدف کلی میزان بروز نوشته شود

 گزارش نهایی 

؛ جناب اقای سینا قدیمیو  جناب آقای دکتر مهرداد اقاییگزارش نهایی طرح تحقیقاتی  .1

 سهیمقا یبررس "، با عنوان جناب اقای سینا قدیمی پزشکی عمومیمقطع نامه پايان

روماتوئید با  تیمبتال به آرتر مارانیدر ب کینامیدی پدوباروگراف یها افتهی یا

 مورد تصویب قرار گرفت. " مطرح و افراذ سالم

 



 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 


