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بررسی ارتباط سطح سرمی بیلی روبین و اسید های صفراوی با 

  سندروم تخمدان پلی کیستیک
 :عنوان طرح پژوهشي

 داور پیشنهادی 

ت ضروت اجرا پژوهش بدرستی مشخص نشده ودر پاراگراف آخر عنوان پژوهش نیامده اس بیان مسئله و ضرورت اجرای  

 :پژوهش

 :بررسي متون متون مرتبط تر باعنوان گذاشته شود بهتر می باشد 

رفرنس و تعریف عملی واژه ها انجام نشده استتعریف نظری انجام شده بدون   

 تعاریف نظری واژه ها رفرنس داده نشده است. .1

 را میتوانید از کتاب نواک مامایی بنویسید( pcos)تعریف دقیق تر و علمی تر  .2

 تعاریف عملی واژه ها نوشته نشده است.

های كلیدی)تعريف تعريف واژه

 :نظری و عملي(

ود مطابقت ندارد در اهداف مقایسه ولی در عنوان مقایسه ای وجاهداف اختصاصی باعنوان 

.نداردودر عنوان طرح هم برداشتی تحت عنوان مقایسه بین دوگروه وجودندارد  

 ی در عنوان به تعیین تغییر یابد.بررسدر هدف کلی  فقط کلمه 

 :اهداف و فرضیات

بسیار ناقص نوشته شده . و نحوه اجرای طرح اصال مشخص نیست چه افراد ی وارد 

وان غلط می مطالعه میشوند بیان شده کلیه بیماران مراجعه کننده که به نظر باتوجه به عن

 آید نحوه نمونه گیری از افراد مراجعه کننده و.... مشخص نیست 

بسیار خالصه نوشته شده است. لطفا تمام جزئیات نوشته شود. از تکمیل رضایت آگاهانه و 

محرمانه ماندن اطالعات افراد گرفته تا نحوه تصمیم گیری در مورد مبتال بودن فرد به 

pcos چه کسی این تشخیص را تائید می کند؟؟؟ . 

ه کسی وجود یا نبود در قسمت معیار خروج چندین سندرم و بیماری ذکر شده است، چ

این بیماری ها را تائید می کند؟؟ آیا با پزشکان متخصص جهت ویزیت افراد هماهنگی 

صورت گرفته است؟؟ آیا افراد به مطب ها مراجعه می کنند یا پزشکان برای معاینه ایشان 

حضور می یابند؟؟؟ برای همکاری واحد پژوهش با این حجم از معاینات چه تدبیری 

شده است؟ آیا جواب ازمایشات در اختیار افراد قرار می گیرد؟ آیا در صورت اندیشیده 

شناسایی افراد دارای سندرم اقدامی جهت اطالع یا درمان افراد انجام می شود یا صرفا به 

 انجام طرح بسنده می شود؟؟

اطالعات مربوط به روش اجرای 

 :طرح



  

pcoدر این مطالعه قرار است ابتدا  م تشخیص داده شود و سپس افراد به دو گروه تقسی 

د، اما قبل از تشخیص شون pco ی باید سایر اختالالت یا وضعیت های طبی رد شود، یعن 

pco یا از با رد سایر اختالالت و نیز دارا بودن معیار ها مسجل می شود. مانند حاملگی، آ 

آمنوره  فرد ازمایش بارداری گرفته نمی شود؟؟ )بارداری یکی از محتمل ترین دالیل برای

ه از زو معیار های خروج باشد( و یا هایپرپالزی غده فوق کلیه کفرد است که میتواند ج

علت های هایپراندروژنیسم است. ضمن اینکه در هیچ جای روش اجرای طرح از 

 سونوگرافی صحبتی نشده است.

 سال انجام مطالعه اصالح گردد. .1

گردد.سن باروری طبق جدیدترین رفرنس ها دقیق مشخص   
 :معیارهای ورود و خروج مطالعه

تی تکمیل مقیاس متغییرها نوشته نشده د همچنین واحداندازه گیری نوشته نشده باییس

 گردد 

!اصالح شود. به سر ستون ها در جدول متغیرها دقت گردد. همه متغیرها وابسته اند؟!!  

ینه بهتر است گزب نظر میرسد روش مشاهده برای گرداوری اطالعات صحیح نمیباشد. 

 سایر تکمیل گردد.

 :جدول متغیرها

د.اصالح شود. دقیقا مشخص شود از چه آزمونی برای چه نوع متغیری استفاده خواهد ش روش تجزيه و تحلیل داده ها و  

 :بررسي آماری

 در صورت امکان از رفرنس های به روز تر استفاده گردد.  .1

نمونه و فرمول مورد استفاده ذکر مقاالت مورد استفاده برای تعیین حجم  .2

 گردد.

 

 :ساير موارد
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 :عنوان طرح پژوهشي طرح بنیادی نیست و طرح کاربردی می باشد 

 :داور پیشنهادی 

بود.نسبتا کامل   

 در پاراگراف آخر، رفرنس جمله اول وارد نشده است

بیان مسئله و ضرورت اجرای 

 :پژوهش

ر پژوهش های مرتبط تر فارسی درخصوص آموزش بهداشت خواب وجود دارد که مرتبط ت

 با عنوان ایشان می باشد 
 :بررسي متون

تواند کار را عریف بتعریف عملی باید به گونه ای باشد که هر محقق دیگری باتوجه به آن ت

ایت انجام دهد که در تعریف عملی ایشان بخصوص در مورد یادگیری تلفیقی اصال رع

 نشده است .

های كلیدی)تعريف تعريف واژه

 :نظری و عملي(

ر بهداشت فرضیات اصالح گردد پیشنهاد می گردد بصورت موثربودن یادگیری تلفیقی ب

 خواب دانشجویان نوشته شود 

تا  استفاده شود "تعیین نمره کیفیت...."اف جزئی بهتر است از واژه های در بیان اهد

 تعیین کیفیت خواب که متغیری وسیع می باشد.

 :اهداف و فرضیات

اری روش اجرا بسیار ناقص می باشد طریقه نمونه گیری مشخص نیست ابتدا سرشم

ل خواب مشکسپس تصادفی ، مشخص نمایند در شیوه تصادفی ازبین دانشجویان دارای 

ی دختر وپسر چند نفر انتخاب میشوند و کال حجم نمونه ایشان در مجموع چند نفر م

ردد باشد و چه مدت پس از اجرا مجددا پرسشنامه توسط آموزش گیرندگان تکمیل می گ

 در یک نوبت بعداز اجرا پرسشنامه تکمیل می گردد ویا چندین نوبت ؟

مجازی  د چند جلسه کارگاهی و چند تا محتویو یادگیری تلفیقی کامال توضیح داده شو

مه می باشد و کارگاه توسط چه شخصی با چه تخصصی برگزار می گردد و پرسشنا

 دموگرافیک فقط شامل مشخصات دموگرافیک باشد نه معیار ورود وخروج پژوهش .و

نمره پرسشنامه پیترزبورک اصال توضیح داده نشده که چند سوال وشیوه ارزشیابی و

آن توضیح داده شود  گذاری  

 اگر قرار است سرشماری انجام شود که نمونه گیری نداریم!!!

اطالعات مربوط به روش اجرای 

 :طرح



 

 

 

 :معیارهای ورود و خروج مطالعه 

ین مقیاس متغییرها نوشته نشده ودردومورد نوشته شده نیز درست نمی باشد همچن

گردد.واحداندازه گیری نوشته نشده باییستی تکمیل   

ت و درس تعریف )کاربردی و علمی(در جدول متغیرها ستون مقیاس متغیر، نوع متغیر و 

 مناسب مشخص نشده اند

 :جدول متغیرها

 بهتر است به این صورت بیان گردد:

تی زوجی،  برای بررسی ارتباط بین متغیرها بر حسب نوع متغیر از آزمون های

مال و ای یا کمی غیر نر نمار به ترتیب برای داده های کمی، رتبه -و مک  ویلکاکسون،

 .اسمی استفاده می گردد

روش تجزيه و تحلیل داده ها و 

 :بررسي آماری

ا باتوجه به عنوان حتما در این پژوهش بایستی از افرادمتخصص در بهداشت خواب وی

ا آموزش به صورت حضوری حداقل یک روانشناس بعنوان همکار استفاده نمایند واجر

 ومجازی به فرد متخصص سپرده شود.

 نوع طرح اصالح شود.

 نوع مطالعه مشخص نشده است.

گردد لیتکم اخالقی مالحظات جدول . 

 :ساير موارد


