
  بسمه تعالی

  صورتجلسه دفاع پروپوزال دکتر میرمظلومی

  آقاي دکتر باقی 

است در عنوان بهتر است بیان شود . چون مشابه این مطالعه دیگر انجام شده است . در بیان این مسئله اشاره شود که چرا این DFSتاکید 
 بدخیمی زودهنگاممطالعه می خواهد انجام شود .ضرورت انجام تحقیق بهتر بیان شود . تقسیم بندي راست و چپ بر چه اساسی است به 

  حذف شود .

  یمیانآقاي دکتر ابراه

برخی از بیماران با تشخیص قبل از عمل می آیند و در روزهاي بستري و حوادث منجر به فوت در نظر گرفته شود . این موارد باید حذف 
  شود . اگر تعداد نمونه کم بود می توان از بیمارستان هاي دیگر کمک گرفته شود .

  دکتر نجاتی 

از  DFSکلون صعودي ترانوري راست . گرید مودریت  .  سکوم راست حساب شود ) عرضیانتهاي کلون تومور اصالح شود . ( نا محل 
.  وضعیت بقاي بیمار مشخص شود . باید تعریف شود سه ساله یا پنج ساله یا اینکه  پاراکلینیک و کلینیک  زمان ختم درمان تا بروز عالئم

ذف شود . بررسی بقاي عوامل پیش آگهی. نوع پاتولوژي هم حذف شود . قرار شد حذف شود . همین موارد را در فرضیه و سواالت ح
  عوامل پروگنوزینک تعریف می شود . این ها در راست یا چپ آیا تفاوتی دارد یا نه . سئوال مسئله این است . بررسی شود .

  آقاي دکتر اشرف

دارد که تومور راست  یشتريبیمار دیابتیک موتالیتی بعنوان نیاز به اصالح دارد . فاکتورهاي اصلی کمتر در نظر گرفته شده است . مثالً 
  داشته باشد یا چپ .

  آقاي دکتر ریماز

  بحث میزان بقا : با این تعریف عملیاتی بیشتر پیامد می باشد . 

  روش اجرا خیلی خالصه گفته شده است . سیر این بیماران بسیار پیچیده است . جزییات روش اجرا نوشته شود .

  متغیرها با روش هاي آماري تاثیرگذاري هر کدام مشخص شود . با توجه به وزن

  خانم دکتر صورتی 

  عنوان گویاي هدف کلی نمی باشد . بررسی عوامل پیش بینی کننده ؟؟ بروز ، عود ، پاسخ به درمان و ...  .

  بیان مسئله نیاز به اصالح از جهت بیان اهمیت مسئله و پیوستگی با عنوان دارد .

  به طور روتین چک و ثبت در پرونده نمی شود و در چنین مطالعه گذشته نگري قابل ارزیابی نمی باشد . CA19-9مارکر 

  انتخاب و تعریف کلید واژه ها باید بر اساس عنوان در نظر گرفته شود ، مثالً الزم است کولون چپ و راست دقیقاً تعریف شود .



  معیارهاي ورود و خروج بیماران مشخص شود .

  کتر زارع خانم د

  ایجاد می شود .  baiasثبت می شود . به راحتی نمی توان حذف شود چون  عوداز کجا می دانید که حتماً این 

  سعیدي وضعیت بیمار در آخرین مراجعه بیمار مشخص است .آخرین وضعیت مراجعه بیمار در نظر گرفته می شود .دکتر

  .استنگري هورت گذشته وطالعه چه چیزي است . نوع مطالعه کمواجه در این م

  براي هر بیمار ثبت می شود . واحد اندازه گیري به ماه . EVENTدر نظر گرفته شود . عالوه بر اینکه   ----مدت زمان تا عود حتماً باید 

تعیین و مقایسه عدد بر و عوامل مرتبط مداخله گر . متاستاتیک موقعیت تومور بر عود بیماران مبتال به سرطان غیر  عنوان : بررسی مقایسه اي
  اساس همه متغیرهاي مداخله گر .

  مقایسه شوند .T-TESTحذف شود با استفاده از  coxنمی خواهد آزمون میزان بقا اگر مدت زمان نمی خواهید تعریف کنید 

DFS  از عنوان برداشته شود . حجم نمونه بر اساسDFS  

  پیش آگهی . DFSبررسی مقایسه اي موقعیت تومور بر 

  تغیرها الکل و سیگار و مخدر هر کدام جداگانه نوشته شود .م

  


