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 بهشتی بابلبیمارستان شهیدواحد توسعه تحقیقات بالینی  جلسه شورای پژوهشیصورت پنجاه و ششمین
 جلسه:  نیحاضر

، منوچهریدکتر دکتر قدیریان، ، اکبرزاده پاشادکتر ، باقیانی مقدمدکتر ، موعودیدکتر ، پورابراهیم دکتر، شافیدکتر دکتر غالمی،  :انیآقا

 (.ارتوپدی)رزیدنت حمدیسعید ادکتر دکتر اولیایی، 

 یپزشک ی)دانشجوفاطمه زهرا نائیج(، یعموم یپزشک ی)دانشجودکتر کامرانی، دکتر حسینی، دکتر شیرافکن، فائزه فیروزپور: هاخانم

 (.یآهنگر)کارشناس پژوهش یکمال نهیسک(، یعموم

 ریو موارد ز دیبرگزار گرد یبهشتدیشه انمارستیدر ساختمان آموزش ب 10/04/1399مورخ  شنبه سهصبح روز  9:55در ساعت  جلسه

 قرار گرفت: یمورد بحث و بررس

 " Pelvic incidenceبررسی تاثیر پوزیشن لگن بر  "با عنوان ،(724133102)تحقیقاتی با کد رهگیری طرح -1

 .دیرس بیبه تصو ریمطرح و با انجام اصالحات ز

  کننده به بیمارستان شهیدبهشتی بابل طی اجعهیماران مرب مکان و سال انجام مطالعه ذکر گردد.در عنوان

 1399سال 

 .اصالح شد. عنوان انگلیسی براساس عنوان فارسی اصالح گردد 

 اصالح شد.اصالح گردد.  خالصه پروپوزال 

  .منابع اصالح شد.در مقدمه و بیان مساله رفرنس ذکر گردد 

  .و زاویه این بررسی مطالعه این  ز انجامهدف اهدف مطالعه در انتهای مقدمه و بیان مساله بازنگری گردد 

 باالنس برقراری برای مناسب دیوایس انتخاب .شود می پرداخته مذکور وضعیتهای در آن مقایسه

 .آید بدست جراحی خوبoutcom تا هست وابسته زاویه این اندازه به ساژیتال

 بر لگن پوزیشن تاثیر بررسیاصالح گردد.  هدف اصلی مطابق عنوان طرح Pelvic incidence  بیماران در 

 1399 سال طی بابل بهشتی شهید بیمارستان به کننده مراجعه

  .اصالح شد.سن و جنسیت به عنوان متغییرهای زمینه ای ذکر گردد 

  .اصالح شد.نحوه پوزیشن به عنوان متغییر مستقل ذکر گردد 

  .اصالح شد.زمان مطالعه در روش کار به طور دقیق ذکر گردد 

 اصالح شد.گرافی چه آیتم هایی اندازه گیری می شود؟ در رادیو 

  .اصالح شد.معیارهای خروج اصالح گردد. همچنین خانم باردار به عنوان معیار خروج ذکر گردد 

  .بررسی شد.بهتر است دو جراح غیروابسته این مطالعه را بررسی کنند 

  .انجام شد.فهرست منابع و ماخذ به طور دقیق اصالح گردد 

 فرم رضایت آگاهانه بیمار تکمیل و پیوست گردید.ایت آگاهانه بیمار تکمیل و پیوست گردد. فرم رض 

  .چک لیست پیوست گردید.فرم چک لیست پروپوزال پیوست گردد 

روند ویژگی های آناتوموپاتولوژیک و دموگرافیک  "با عنوان( 724132765)یتحقیقاتی با کد رهگیرطرح  -2

مطرح و با انجام  "1398تا  1374ساله در بیمارستان شهید بهشتی بابل از سال  25سرطان معده در بازه زمانی 

 .دیرس بیبه تصو ریاصالحات ز
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  اصالح شد. حذف گردد.  "ساله 25بازه زمانی "در عنوان 

  بهعنوان انگلیسیTrends anatomopathologic and demographic characteristic in gastric 

adenocarcinoma in hospital SHahid Beheshti during 1995-2019" .اصالح شد. تغییر یابد 

 .اصالح شد. در خالصه پروپوزال درگیری سنی حذف گردد و همچنین به طور کامل بازنویسی گردد 

 .اصالح شد. در جدول مشخصات مجری/ همکاران طرح، نام دانشجو در ابتدا ذکر گردد 

 .اصالح شد تعداد اساتید مشاور اصالح گردد.  

  در مقدمه و بیان مساله اصالح گردد.)توضیح کامل در مورد کانسر معده، اطالعات دموگرافیکی، عوامل

 اصالح شد. موثر، مشخصات پاتولوژیک و .......(

 .اصالح شد. هدف مطالعه در انتهای مقدمه و بیان مساله بازنگری گردد  

 اصالح شد. امالیی، اصالح گردد. مطالعات ذکر شده در بررسی متون از نظر نگارشی و ایرادات 

 بهشتی در بیمارستان شهید سرطان معده هایویژگی رونداصالح گردد.  هدف اصلی مطابق عنوان طرح

 1399تا  1379از سال  بابل

 .سرطان معده  وعیشناخت عوامل موثر در روند ش قیتحق نیهدف از ا هدف کابردی پروپوزال اصالح گردد

 باشد. یسرطان م نهیمرتبط در زم یها یاستگذاریس یبرا یزیبرنامه ر نیو همچن

 .اصالح شد. اطالعات دموگرافیک به عنوان متغییر وابسته ذکر گردد 

 .اصالح شد. سرطان معده به عنوان متغییر مستقل ذکر گردد 

  .اصالح شد. بیماری زمینه ای، مرگ و .....................معیارهای ورود و خروج اصالح گردد 

  تجزیه و تحلیل آماری، ورژن در روشSPSS .اصالح شد. نگاشته شود 

  بیماری ها براساس کدICD10 .اصالح شد. ذکر گردد 

( functional outcomeبررسی نتایج عملکردی ) "( با عنوان724133101)یطرح تحقیقاتی با کد رهگیر -3

در سال های  جراحی شکستگی داخل مفصلی دیستال هومروس در بیماران بیمارستان شهید بهشتی

 .دیرس بیبه تصو ریمطرح و با انجام اصالحات ز " "94-99

   فارسی به عنوان" ( نتایج عملکردیfunctional outcome جراحی شکستگی داخل مفصلی دیستال هومروس )

 اصالح شد.تغییر یابد.  "99-94بیمارستان شهید بهشتی در سال های  بستری شده در در بیماران

 عنوان انگلیسی به" Functional outcomes fallowing of the intra articular distal humerus 

fracture surgery in patients admitted to Shahid beheshti hospital between the years 

 اصالح شد. تغییر یابد. "2015-2020

 .اصالح شد. مقدمه و بیان مساله خالصه گردد 

  اصالح شد. مقدمه و بیان مساله اصالح گردد.رفرنس ها در 

  .هدف اصلی مطابق عنوان طرح اصالح گردد( نتایج عملکردیfunctional outcome جراحی شکستگی داخل )

 99-94بیمارستان شهید بهشتی در سال های  بستری شده در مفصلی دیستال هومروس در بیماران
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نوین دکتر 

 شبخنیک

 مدیر گروه جراحی

 فرشید اولیاییدکتر 

 معاون آموزش بالینی

 بیمارستان شهید بهشتی بابل

 

 اصالح شدگردد.  بررسی متون خالصه گردد. مطالعات سال جدید ذکر 

 .با نتایج حاصل از این مطالعه ، سطح کیفی زندگی این بیماران در جامعه ؛  اصالح شد هدف کابردی اصالح گردد

( ، post operative( و مراقبت های بعد از جراحی )operativeارتقا می یابد و با بهبود روش های جراحی )

چه بیشتر به فعالیت قبل از عمل جراحی نزدیک خواهد شد  سطح فعالیت پس از عمل جراحی در این بیماران هر

  به طوری که توانایی انجام فعالیت های روزمره ی بیمار بیشتر خواهد شد .

 .اصالح شد سن و جنسیت به عنوان متغییر زمینه ای ذکر گردد 

 .اصالح شد پرسشنامه های ذکر شده در روش کار، با ذکر رفرنس نگاشته شود 

 44. Hudak PL, Amadio PC, Bombardier C. Development of an upper extremity outcome 

measure: the DASH (disabilities of the arm, shoulder and hand) [corrected]. The Upper 

Extremity Collaborative Group (UECG) Am J Ind Med. 1996 Jun;29(6):602-8. Erratum in: 

Am J Ind Med 1996 Sep;30(3):372. The Institute for Work & Health are the copyright 

owners of the DASH and QuickDASH Outcome Measures (http://www.dash.iwh.on.ca/)  

 45. The American Shoulder and Elbow Surgeons (ASES) scoring instrument. (Reproduced, 

with permission, from: King GJ, Richards RR, Zuckerman JD, Blasier R, Dillman C, 

Friedman RJ, Gartsman GM, Iannotti JP, Murnahan JP, Mow VC, Woo SL. A standardized 

method for assessment of elbow function. Research Committee, American Shoulder and 

Elbow Surgeons. J Shoulder Elbow Surg. 1999;8:352. 

 .محدودیت از جهت سن ، جنس و نوع اپروچ انتخاب شده در عمل ؛  اصالح شد معیار ورود و خروج بازنویسی گردد

ماه از عمل  6جراحی برای ورود به مطالعه وجود ندارد . معیار خروج از مطالعه ، بیمارانی هستند که کمتر از 

 . خارج مفصلی ( داشته اند type A )  کستگیجراحی آن ها گذشته است و یا بیمارانی که ش

 

  .99-94سال های طی تاریخ دقیق مطالعه در روش کار ذکر گردد  

 .ماه اول بعد از جراحی  6از آن جایی که غالبا پروگنوز بیماران طی ؛  اصالح شد مدت زمان فالوآپ اصالح گردد

ماه ازعمل جراحی آنها  6ی هستند که حداقل تعیین می شود لذا معیار ورود به مطالعه جهت فالوآپ بیماران

 range ) آرنج مفصل حرکتی ی محدوده بررسی جهت الزم معاینات مرکز، این درمانگاه در سپس گذشته باشد .

of motion ) تحت نظر متخصص ارتوپدی و رزیدنت ایشان انجام خواهد شد. حرکات flexion , extension 

, adduction , adduction , rotation  بررسی شده و محدودیت حرکت، درد حین حرکت، عدم توانایی در

  .اتمام حرکت مکتوب خواهد شد

 .اصالح شد معاینات الزمه به صورت کاملتر نگاشته شود. 

 .تکمیل و پیوست گردید. فرم رضایت آگاهانه بیمار تکمیل و پیوست گردد 

پروپوزال در واحد توسعه تحقیقات در این جلسه فلوچارت راهنمای پژوهشگر جهت تصویب  نکته:

 بالینی این مرکز مورد بررسی و تایید قرار گرفت.

 بدلیل شرایط کرونا از این تاریخ به بعد تمام جلسات به صورت مجازی برگزار می شود. نکته:
 

  
 دکتر حمید شافی

  واحد توسعه رئیس

 بیمارستان تحقیقات بالینی 

 شهیدبهشتی 


