
 بسمه تعالی

 

 

 
  

 

 
 011-32256285تلفن:      واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید دکتر بهشتی بابل

 1400/ 22/03: تاریخ

 ت/ب   696     شماره: 

 -  :وستیپ
 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 بیمارستان شهید دکتر بهشتی

 ه تحقیقات بالینیواحد توسع

جلسه  بهشتی بابلبیمارستان شهیدواحد توسعه تحقیقات بالینی  جلسه شورای پژوهشیصورت چهارمینشصت و 

شهیدبهشتی و  بیمارستان تحقیقات توسعه واحد رئیس توسط 22/03/1400مورخ شورای پژوهشی در تاریخ 

 رار گرفت.به صورت مجازی تشکیل گردید، موارد زیر مورد بررسی قمربوطه اعضای مربوطه گروه 

و عوامل مؤثر بر  یانسداد روده ا یفراوان یبررس "با عنوان (،724133189تحقیقاتی با کد رهگیری) طرح -1

مطرح و با انجام  " 1400تا 1396بابل از سال  یبهشت دیشه مارستانیبا درد شکم به ب مارانیآن در ب

 .دیرس بیبه تصو ریاصالحات ز

 

 

  هداف و فرضیات اصالح گردد.ا* 

 اف فرعی بدین ترتیب اصالح گردید:اهد

 ررسی و مقایسه فراوانی انسداد روده در گروه های سنی مختلفب

 بررسی و مقایسه انسداد روده در دو جنسیت

 انسداد ناشی از چسبندگی و فراوانی آن درهردو جنسیت

 انسداد ناشی از سرطان و فراوانی آن در دو جنسیت

 ر دو جنسیتانسداد ناشی از فتق و فراوانی آن د

 انسداد ناشی از ولولوس و فراوانی آن در دو جنسیت

 انسداد ناشی از انواژیناسیون و فراوانی آن در دو جنسیت

 د.یاصالحات الزمه انجام و هایالیت گرفرمول حجم نمونه ذکر گردد.  روش اجرای طرح کاملتر نگاشته شود.* 

 اصالح شد. * جدول متغییرها اصالح گردد.

 

 ACR-بررسی حساسیت و اختصاصیت "(، با عنوان724133514)یریبا کد رهگ یاتقیطرح تحق -2

TIRADSو مقایسه با گایدالینATA " دیرس بیبه تصو ریمطرح و با انجام اصالحات ز.     

 اصالح شد. تغییر یابد. "hsr"* رسته به

 ر جدیدترین سال ممکن، قید گردد.تعداد مطالعات ذکر شده در بررسی متون کم است لطفا افزایش یابد و مطالعات د* 

 اضافه شد. 5و  4بررسی متون 

 اصالح شد.  * لطفا مالحظات اخالقی قید گردد.

 ضمیمه شد. .پیوست گردد* چک لیست مطالعه لطفا 

و عوامل موثر بر  ومینیالوم دیبا سم فسف تیمسموم امدیپ یبررس "(، با عنوان724133111)یریبا کد رهگ یقاتیطرح تحق -3

به  ریمطرح و با انجام اصالحات ز "1397-1399 یهاسال یبابل ط یبهشت دیشه مارستانیمراجعه کننده به ب مارانیان در ب

 .  دیرس بیتصو

 

، بهتر است هر یک از عوامل مورد بررسی در بررسی تأثیر عوامل موثر بر پیامددر اهداف فرعی : به جای یک هدف فرعی * 

فرعی جداگانه بیان شود. مثال بررسی اثر پارامترهای آزمایشگاهی بر پیامد در جدول متغیرها: تعدادقرص مصرف یک هدف 

 متغیر مستقل است. ،شده

 به صورت زیر اصالح گردید. اهداف فرعی
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 بررسی و مقایسه فراوانی موارد منجر به مرگ در بیماران مسموم شده با فسفید آلومینیوم : 4هدف فرعی 

بررسی و مقایسه تاثیر فشارخون سیستولی بدو ورود بیماران مسموم شده با فسفید آلومینیوم بر بقای بیماران  : 5ف فرعی هد

 بررسی و مقایسه پیامد نحوه ی مصرف فسفید آلومینیوم بر بقای بیماران: 6هدف فرعی 

 بررسی و مقایسه تاثیر تجویز انسولین گلوکز بر بقای بیماران :7هدف فرعی 

 اصالح شد. .های خروج مصرف همزمان سموم یا داروهای دیگر هم می تواند باشداز معیار* 

 .در جدول متغیرها: تعدادقرص مصرف شده، به متغیر مستقل تغییر یافت  

 

 دکتر حمید شافی

 رئیس واحد توسعه تحقیقات بالینی

 بیمارستان شهید بهشتی

                                                                       


