
 51/40/89 :مورخ              ی پزشکیی تحقیقات دانشجویی دانشکدهی کمیتهصورت جلسه

 ی پنجمجلسه

  :دستور جلسه

خوراکی بر سطح  6بررسی پروپوزال خانم اسماء ساالر با موضوع بررسی تاثیر دریافت ویتامین ب 

و  مراکز بهداشتی درمانی دولتیهموگلوبین و هماتوکریت زنان مبتال به کم خونی مراجعه کننده به 

 5989سال  در خصوصی شهرستان گناباد

 حاضرین جلسه:

 خانم دکتر بحری 

 آقای دکتر محمدزاده 

 آقای قربانی 

  دکتر ضیاییخانم 

 آقای نیازکار 

 فرخانم پژوهان 

 غایبین جلسه: 

 خانم بنفشه 

 خانم دکتر صالحی 

 خانم شایان کارکن 

 شرح جلسه:

ای از پروپوزال خود را در جلسه مطرح کردند و سپس حاضرین جلسه چکیدهدر ابتدا خانم ساالر 

 ایرادات زیر را  به پروپوزال ایشان مطرح کردند:

 در خون سازی در بیان مسئله اشاره نشده است. 6به اهمیت مکانیسم ویتامین ب  -

 .داندر بیان مسئله مطالعات مشابه حذف شوند چرا که  در قسمت بررسی متون ذکر شده -



 واحد هموگلوبین ذکر شود. -

 .بررسی شود 54علت حذف هموگلوبین کمتر از  -

 د چه راهکاری داریم؟نهم پایین باش 51اسید فولیک و ویتامین ب  ،اگر عالوه بر کمبود آهن -

 .شد کیفیت مطالعه باالتر بوداگر بررسی می 6سطح ویتامین ب  -

 .طرح اضافه شودپیشنهاد شد یک مشاور هماتولوژی یا متخصص داخلی به  -

 .انتخاب شوند IDAپیشنهاد شد که فقط بیماران  -

 .و فریتین لحاظ شود MCH، MCVپیشنهاد شد که در معیارهای ورود به مطالعه  -

عنوان فارسی و انگلیسی پروپوزال اصالح گردد و مراکز دولتی و خصوصی از عنوان حذف  -

 گردد.

 طور کامل قابل حذف است.بیان مسئله بهتر پرورانده شود، پاراگراف اول به  -

 روش تصادفی سازی در روش نمونه گیری توضیح داده شود. -

به مالحظه اخالقی خون گیری  " "عالمت  وجو شدههای جستبرای عناوین و کلید واژه -

 اضافه شود.

 مصوبات جلسه:

 را نظارت کنند.پروپوزال خانم ساالر اعمال اصالحات  قربانیبنا شد آقای 

نی که قبال هم در کمیته تحقیقات مورد پروپوزال خانم وحدااصالحات همچنین مقرر گردید که 

 توسط خانم دکتر بحری نظارت شود. بررسی قرار گرفته بود،


