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 بهشتی بابلبیمارستان شهیدواحد توسعه تحقیقات بالینی  جلسه شورای پژوهشیصورت شصتمین

تشکیل گردید، موارد زیر مورد  11:30ساعت  به صورت مجازی 12/12/99مورخ جلسه شورای پژوهشی در تاریخ 

 بررسی قرار گرفت.

قبل و بعد از مداخله  یروروفلومتی سهیمقا "با عنوان (،724133593تحقیقاتی با کد رهگیری) طرح -1

 .دیرس بیبه تصو ریمطرح و با انجام اصالحات ز "پروستات میخوشخ یپرپالزیبا ها مارانیدر ب

 

 اصالح شد. .گردد لیها اصالح و تکم هیفرض* 

 .شود لیپر شود و تکم یبه درست یریاندازه گ یها واحد ها ریجدول متغ* 

 نام متغیر
نوع 

 متغیر

مقیاس 

 متغیر

نقش 

 متغیر
 واحد اندازه گیری تعریف کاربردی

طول مجاری 

 پروستاتیک
 مستقل نسبتی کمی

ابعاد مجاری پروستاتیک که در 

 سیستوسکوپی مشخص می شود.
 میلی متر

PSA مستقل نسبتی کمی 
آنتی ژن اختصاصی پروستات که از 

 پروستات ترشح می شود
ng/mL 

 مستقل نسبتی کمی حجم پروستات
نوگرافی حجم پروستات که با سو

 مشخص می شود
3mm 

 

تعداد نمونه هایی که وارد مطالعه . اصالح شود و رفرنس مقاله گذاشته شود یریحجم نمونه و نحوه نمونه گ نییفرمول تع* 

 می شوند از طریق فرمول زیر محاسبه شد:

 

 

 80و توان  05/0ر گرفتن خطای (. با در نظ18محاسبه شد ) Qmax در مقدار σdiff = 4.5واحد با  3رابطه فوق با اختالف 

 نفر بدست آمد. 38درصد، حداقل تعداد نمونه الزم، برابر 

 

، جراحی دیسکوپاتی، پارکینسون(، CVA عالئم نورولوژیک )سابقه معیارهای خروج شامل .خروج مجزا نوشته شود یها اریمع* 

احتباس ادراری ریکارنت، جراحی کولورکتال، سابقه جراحی پیشین پروستات، کانسر پروستات، و سابقه پیشین جراحی لگنی 

 .می باشد

 سونوگرافی ، IPSSیوروفلومتری، ، سیستوسکوپی .ابزار ها کامل نوشته شود یهمه * 
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میلی گرم به تنهایی با  20مقایسه اثر تاداالفیل "با عنوان(، 437241336)یریبا کد رهگ یقاتیطرح تحق -2

میلی گرم به همراه تامسولوسین بر عالئم سیستم ادراری تحتانی و اختالل نعوظ در افراد  5تادالفیل 

 .دیرس بیبه تصو ریمطرح و با انجام اصالحات ز "مبتال به دیابت

 .اصالح شد. اهداف و فرضیات اصالح گردد 

 اصالح شد. ی طرح به طور کامل نوشته شود.روش اجرا 

 .اصالح شد. معیارهای ورود و خروج اصالح گردد 

 

 دکتر حمید شافی

 رئیس واحد توسعه تحقیقات بالینی

 بیمارستان شهید بهشتی

                                                                       


