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  مصوبات جلسه فعلی
بررسی فراوانی شیوع سرطان کولورکتال و ارتباط تکثیر سلولی، درجه و   "جلسه بررسی  پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان نامه با عنوان

در محل واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا برگزار گردید.  "	مرحله بدخیمی با عوامل محیطی درگیر بر اساس جنسیت و سن بیماران
  .نظرات اساتید داور به شرح ذیل اعالم گردید

  
  آقاي حبیب اسالمی: 

  
 مطالعه اجراي روش و اهداف به توجه با شود می پیشنهاد اصالحی ندارد. پیشنهادات همخوانی طرح اجراي روش و اهداف با عنوان -

 درمانی آموزشی مرکز در بستري کولورکتال سرطان به مبتال بیماران اپیدمیولوژي یاببد. بررسی تغییر زیر صورت به عنوان
 1399 تا 1393 سال از رشت پورسیناي

 محتوي مرتبط نیست. عنوان با -
 .گردد لحاظ مسئله بیان در مربوطه هاي رفرنس شود می پیشنهاد -
 .باشد می متفاوت مطالعه اجراي روش و مطالعه عنوان با اما است شده بیان زیبایی به تحقیق اهمیت و ضرورت -
 .باشد همسو همدیگر با مطالعه اجراي ضرورت و مطالعه اجراي روش و مطالعه اهداف و مطالعه عنوان شود می پیشنهاد -
 اندازه قابل که شود نوشته گونه به و شود اصالح و گیرد قرار بازبینی مورد مطالعه اهداف شود می پیشنهاد اصالحی پیشنهادات -

 .باشد گیري
 روش نمونه گیري و حجم نمونه اصالح شود. -
 و داده قرار بازبینی موزد اصالحات اساس بر ها داده تحلیل و تجزیه روش. گردد مشخص مطالعه براي نیاز مورد نمونه حداقل -
 .شود اصالح -
 تحقیق روش هاي تناقض تا نمایید استفاده مطالعه طراحی براي آمار و تحقیق روش مشاور یک از شود می پیشنهاد نهایت در -

 .نماید مطابقت مجري اصلی هدف با مطالعه و طراحی گردد طرف بر مطالعه
. دهید تغییر اصلی به مستقل از را متغیرها نقش بنابراین گردید ذکر توصیفی مقطعی مطالعه نوع اجرا، روش در اینکه به توجه با -

 در
 نوع اگر که شود می استفاده آن از تحلیلی مطالعات در عموما که شده آماري هاي آزمون از صحبت آماري تحلیل و تجزیه قسمت
  .گردد مشخص وابسته و مستقل متغیرهاي باید بنابراین تحلیلی باشد مقطعی مطالعه

  
  آقاي دکتر سامی دوست:

 در محدودیت هاي مطالعه و راه هاي برطرف کردن آنها نوشته شود.  -
 طرح بعد از انجام اصالحات جزئی مورد تایید است. -

  
  خانم دکتر نجاتی فر: 

 نیست ارزیابی قابل پاتولوژي روي از تنهایی به بدخیمی مرحله -
 شود نوشته مرکز نام حتما شود می بررسی مرکز یک اطالعات فقط -
 .دهد نمی استان کانسرکولون فراوانی مورد در درستی اطالعات اطالعات این -
 نظر مد دیگري عواملی اینکه مگر باشد می کافی نظر به وجنس سن براساس ؟ چیست منظور درگیر محیطی عوامل براساس -

 باشد.
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 شود داده توضیح وجنس سن با پاتولوژي واطالعات گرید اهمیت مورد در شود می بیان مساله به روشنی بیان نشده است.پیشنهاد -
 . مطالعه ندارد به ربطی ها ژن مورد در صحبت

 . است نیاز موضوع اهمیت دادن نشان براي عنوان با متناسب بیشتر مطالعات ذکر -
 ندارد. همخوانی طرح عنوان با اصلی هدف -
 است. نشده نوشته صحیح شکل به و اختصاصی اهداف با مطابق پژوهشی سواالت یا ها فرضیه -
 شیوع! اهداف در ولی ذکرشده فراوانی عنوان در -
 نیاز به اصالح دارد. کاربردي هدف -
 شود. می بررسی نظر مورد زمانی بازه در پاتولوژي موارد تمام می شود پیشنهادات -
 ؟ 167k شود نمی دیده متغیر جدول در است عنوان در که سلولی تکثیر -
 شود. تصحیح TNM تومور براساس مرحله stage  تعریف -

  
  آقاي دکتر معین مقدم احمدي :

بیماري، مشاهدات جراححین عمل طبق برگه شرح عمل و نتایج سی تی اسکن قبل یا   stageپیشنهاد می گردد براي تعیین  -
بر اساس پاتولوژي تعیین می گردد. لذا پیشنهاد می شود یک جراح به عنوان  حین درمان و درگیري لنف نود و عمق تهاجم تومور

 مشاور در مطالعه حضور داشته باشند.
 جهت تعیین گریدینگ  و نسبت تکثیر سلولی بر اساس شواهد پاتولوژیکی اقدام شود. -
 بررسی متون اضافه شود. -
ثیر سلولی با شیوع بیماري باید حذف شود. می توانیم طبق در اهداف طرح، تعیین ارتباط درجه بدخیمی، مرحله بدخیمی و تک -

 جدول متغیرها ارتباط با سن و جنسیت بررسی شود.
  

  پیش نویس طرح تحقیقاتی به تصویب رسید.در پایان بعد از انجام اصالحات و تایید آنها توسط اساتید راهنما و مشاور و هیات داوران 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  


