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  مصوبات جلسه فعلی
  

 پستان سرطان ایجاد در دخیل کلینیکی عوامل بررسی همراه به آنمی نقش "پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان نامه با عنوان
توسط اساتید راهنما ومشاور هیات داوران مورد بررسی  " مختلف سنین در تومور مرحله و درجه با آنها پاتولوژیک ارتباط و

  قرار گرفت. نظرات داوران به شرح ذیل اعالم گردید.
  

  :فر نجاتی فاطمه دکتر خانم
  ؟ چیست دخیل کلنیکی عوامل منظوراز طرح در عنوان منظور از ارتباط پاتولوژیک چیست؟

  بیان مساله واضح تر نوشته شود.
  

  شود اصالح تایپی اشتباه
  شود اورده طرح راستاي در بیشتر مطالعات

  ؟ مدنظرمی باشد شده داده تشخیص تازه بیماران در انمی شیوع ایا
  دارد؟ وجود بیشتري مطالعه پستان سرطان بروز با انمی ارتباط مورد در

  باشد نمی ارزیابی قابل پرونده اطالعات به توجه با انمی انواع
  ندارد وجود اهن پروفایل مثال

  شود می انمی باعث دیابت مثال زمینه بیماري طرفی از
  شود مشخص کراتریا اکسکلوژن

  
  است نشده گرفته نظر در زمینه بیماري
hbg نشدهاست. انجام خونی کم مثل متغیرها تعریف  

  ندارد. بیمارستان هاي پرونده شودو نمی بستري پستان سرطان به مبتال بیماران از خیلی متاسفانه
  
  
  
  
 درمورد توان می اما. کرد نظر اظهار سینه سرطان در آنمی نقش مورد در توان نمی کنترل گروه بدون و نگر گذشته مطالعه با

  چیست؟ دخیل کلینیکی عوامل از منظور. داد نظر دو ارتباط این
  سرطان بروز در ایجادآن علل ونه آنمی خود نقش به بیشتر است بهتر. است ضروري غیر و زیاد فانکونی آنمی مورد در

  پرداخت سینه
 آنمی اما باشد می زنان در شایع نشانه یک آنمی.  اند پرداخته فانکونی به تماما و هستند ناکافی طرح با مرتبط متون-

  یک فانکونی
. باشد می نادر اتیولوژیکی علت DNA الزاما و بوده گوناگون بدخیمیهاي مستعد بیماران این باشد می فانکونی مشخصه که

  ترمیم در نقص علت به ضمنا
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 به استعداشان یا و آنمی به را فاکونی در سینه سرطان توان نمی مطالعه نوع این با. ندارد فانکونی از ناشی آنمی با ارتباطی
  .داد ربط بدخیمی
  .گردد تعیین نیز) ماکروسیتیک ویا نرموسیتیک یا میکروسیتیک(  آنمی نوع و شده ثبت نیزMCVشود می پیشنهاد

  
  .است....و خروج و ورود معیارهاي و بیماران تصادفی انتخاب نحوه و زمان مثل کامل بازبینی نیازمند طرح اجراي روش

  
  .گردد متغیر جدول وارد نیز قرمز گلبول سایز برحسب آنمی نوع شود می پیشنهاد. است نشده تعریف آنمی

  
  

  آقاي محمدعلی یزدانی:
  

  .دارد جدي اصالح به نیاز انگلیسی و فارسی عنوان
  
  .است نشده پرداخته خوبی به تحقیق اهمیت و ضرورت به
  
  دارد تغییر و اصالح به نیاز اهداف عنوان، اصالح جدي نیاز به توجه با
  

  .دارد مرتبط اي مقاله اساس بر نمونه حجم برآورد به نیاز. است نگردیده اعالم نمونه حجم محاسبه روش
  دارد اصالح به نیاز متغیرهاي جدول عنوان، اصالح جدي نیاز به توجه با
  
  دارد اصالح به نیاز متغیرهاي جدول عنوان، اصالح جدي نیاز به توجه با
  
  

  بعد از انجام اصالحات و تایید داوران محترم پیش نویس  طرح تحقیقاتی به تصویب رسید.
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