
  بسمه تعالی

 حضور معاونت محترم تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی گیالن

  سالم علیکم ؛ 

  واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا  بررسی یک طرح تحقیقاتی درکمیته پژوهشی: صورت جلسه 

  واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا:مکان 

مریم دکتر  -محمد طلوعیدکتر  -سید مهدي ضیاء ضیابريدکتر - علیرضا فداییدکتر آقایان  :حاضرین جلسه 
  دکتر مینا علویون - نعیما خداداديدکتر - شکیبا

با حضور اعضا  21/12/1395مورخ  صبح10احتراما به استحضار می رساند  جلسه کمیته پژوهش در ساعت  
در این  ،تشکیل گردیدواحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینادر محل واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا پژوهشی 

بررسی رابطه  مولفه هاي فراشناختی و اختالل بدشکلی بدن درمراجعه کنندگان "جلسه پروپوزال 
  :بررسی شد   "1396داوطلب جراحی زیبایی در شهر رشت درطی سال 

  .ح در قالب پاورپوینت ارائه کردندتوضیحاتی در مورد طر محمديآقاي  در ابتدا دانشجو

   .ح در قالب پاورپوینت ارائه کردنددانشجو توضیحاتی در مورد طردر ابتدا 

  : نمودند و گفتندبیان  و دلیل اهمیت موضوع توضیحات تکمیلی را درباره طرح فدایی در ادامه ي جلسه دکتر

 پر می شود) والیت و مطب خصوصی(پرسشنامه ها توسط پژوهشگر در کلینیک هاي زیبایی  - 

 .نفر انتخاب شد 110ی از مطالعات قبلی حجم نمونه بر اساس فرمول - 

  :دکتر علوییون گفتند

 .مشکل خاصی در طرح وجود ندارد - 

  :دکتر شکیبا گفتند

 .درباره نوع انتخاب نمونه هاتوضیح واضح تري بدهید - 



 زمان پر شدن پرسشنامه ذکر شود و اینکه حتما توسط یک روانشناس پر می شود - 

 و یا بر اساس پرسشنامه لیبل می زنید؟ آیا درجه بندي بیماري استفاده می شود - 

 .اهداف تحلیلی اصالح گردد - 

  :گفتندخدادادي دکتر 

 فقط برش داریم و لیبل گذاري می شود - 

  : دکتر ضیابري گفتند

 .پیشنهادات و نظرات دکتر شکیبا را به دکتر فدایی انتقال دادند - 

 10مثال (را می خواهید استفاده کنیدتمامی اهداف ویژه بر طبق سن نوشته شودف بازه هاي چند ساله سنی  - 
 )ساله

  :دکتر خدادادي گفتند

 .در مورد بدیع بودن موضوع صحبت کردند - 

  :دکتر طلوعی گفتند

  .در سال به روز نمائیدزمان مطالعه را   - 

 به مریم شکیباخاتمه یافت در پایان مقرر شد اصالحات طرح انجام و با تایید دکتر  صبح 39/11جلسه در ساعت 
   .معاونت ارسال گردد 

  


