فرمت پاسخگویی مجریان به اصالحات شورای پژوهشی بیمارستان اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع(
شًرای محترم پژيَشی بیمارستان اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع(
مًضًع :ارسال پرپًزال اصالح شذٌ َمراٌ با پاسخ بٍ وظرات شًرای پژيَشی بیمارستان
با سالم ي احترام ،پرپًزال اصالح شذٌ ايىجاوب با عىًان «بررسی تأثیر  ».........کٍ بر اساس
وظرات شًرای پژيَشی آن ياحذ  ،اصالح شذ ارسال میگردد .ضمىاً در جذيل ريل بٍ تکتک
سًاالت مًرد وظر شًرای پژيَشی بیمارستان پاسخ دادٌ شذٌ است .تغییرات در داخل مته
پرپًزال بٍ روگ آبی مشخص شذٌ است .باتشکردکتر......
نمونه جدول پاسخ به سواالت
سواالت و اصالحات مورد درخواست
 -1عنوان انگلیسی اصالح شود.
 -2در بخش مقدمه و معرفی طرح،
مکانیسم تهوع و استفراغ در بیمار
همودیالیزی ذکر نشده است.

 -3در بخش مقدمه و معرفی طرح،
درباره ضرورت انجام مطالعه باید توضیح
بیشتری دهید.

پاسخ مجری
■ اصالح شد( .صفحه  ،3پاراگراف  ،2خط )1
■ به مکانیسم و علل مختلف تهوع و استفراغ در بیمار
همودیالیزی مانند افت فشار خون ،کاهش سریع اوره ،واکنش تبزا
به آب شهر و سایر مواد ،سندروم عدم تعادل ،اضطراب و علل
(صفحه ،4
عمومی ،داروها در متن مقاله اشاره شده است.
پاراگراف  ،2خط )7
■ درباره ضرورت انجام مطالعه ،توضیحات بیشتری اضافه شد.
(صفحه  ،4پاراگراف  ،3خط )5

 -4در مورد شیوع نارسایی مزمن کلیه
بعد از اینکه شیوع را در کشورهای دیگر
عنوان کردید باید رفرنس بیاورید.

■ اصالح شد( .صفحه  ،2پاراگراف  ،1خط )4

 -5در تعریف واژهها ،تعریف نظری (با
ذکر منبع) و عملیاتی تهوع و استفراغ
بطور مجزا آورده شود.

■ تعریف نظری (با ذکر منبع) و عملیاتی تهوع و استفراغ جداجدا
بیان شد( .صفحه  ،6پاراگراف  ،3خط )2

 -6در هدف شماره  ،4تعین میزان شدت
تهوع جا افتاده است.

■ اصالح شد( .صفحه  ،7پاراگراف  ،5خط )1

 -7در متدولوژی انتظار میرفت توضیح
بیشتری میدادید .اگر مطالعه شما
کارآزمایی بالینی است ،بطور واضح
اشاره شده و بیشتر توضیح داده شود.

■ اصالح شد .مطالعه کارآزمایی بالینی است که در سه گروه و در
(صفحه ،9
سه حالت (مرحله) اطالعات جمعآوری میشود.
پاراگراف  ،4خط )1

 -8آیا نمونهها را به صورت  ■ Randomاصالح شد( .صفحه  ،8پاراگراف  ،3خط )5
 allocationبه گروهها تخصیص
میدهید.
 -9دو سوکور در این مطالعه به چه
صورت اجرا خواهد شد؟

■ در این مطالعه بیمار و فردی که مداخله را انجام میدهد از نوع
مداخله اطالع ندارند( .صفحه  ،10پاراگراف  ،3خط )1

 -10رفرنسها بر اساس فورمت مجله
کومه شود.

■ انجام شد( .صفحه )21
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