
  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 

دکتر  -  رامیار فرزاندکتر  - حمدطلوعیمدکتر - علی داووديدکتر  -علیرضا فداییآقایان دکتر  :حاضرین جلسه 
  مهدي ضیاء ضیابري سید

با حضور اعضا  25/10/1395مورخ  صبح 10احتراما به استحضار می رساند  جلسه کمیته پژوهش در ساعت  
در این  ،گردیدتشکیل  واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینادر محل واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا پژوهشی 

 و غیر داوطلب داوطلب ددرافرا يمقابله ا يو سبک ها یتیصفات شخص یبررس"جلسه پروپوزال 
  :بررسی شد  "1395سال  یدر شهر رشت در طیی بایمراجعه کننده به مراکز ز ییبایز یجراح

  .دادندتوضیحاتی راجع به طرح در قالب پاورپوینت ارائه  مطهره برزگردکتر در ابتدا دانشجو 

  توضیحات تکمیلی راجع به طرح را بیان نمودند فداییدر ادامه آقاي دکتر

   :طلوعی گفتنددکتر 

 عنوان باید اصالح گردد - 

 سن و جنس را نیز در بخش متغیرها لحاظ گردانید - 

 آیا در این طرح بررسی مقایسه اي انجام می دهید؟ - 

 .بله انجام می شود: دکتر فدایی پاسخ دادند - 

  : گفتند دکتر فرزان

  .نظر خاصی ندارم. طرح خوبی است - 

  :دکتر داوودي گفتند



به اینکه طرح خیلی خوب نوشته شده است اما براي تکمیل در مرحله اجرا الزم است نکاتی براي  با توجه  - 
  : هرچه بهتر شدن ان بیان شود

زیابی میشود در در روش اجرا در خالصه بیان شده است که پرسشنامه ها توسط یک روانشناس تکمیل و ار - 
  .حالیکه در همکاران طرح روانشناس مشخص نیست

نمونه هاي مورد مطالعه به دو گروه تقسیم شده است ولب براي انتخاب شاهد ضوابط تعیین شاهد ار جمله  - 
  .همسان سازي انها توضیح داده نشده است

از روش اماري همبستگی روش اجرا باید واضخ توضیح داده شود مثال بنظر میرسد در این مطالعه باید  - 
  .استفاده شود اصال توضیح داده نشده است الزم است پروپوزال مشاور امار داشته باشد

نسبت به  ییبایافراد داوطلب زکه "با توجه به اینکه مطالعه مشابه انجام شده فوق در ایران نشان داده شده  - 
مطالعه حاضر کدام  "بودن به دست آوردند ریدلپذ یتیدر صفت شخص يتر نیینمرات پا رداوطلبیافراد غ

  .مطلب مهمی را میخواهد بیان کند که الزم است در بیان مسله در پاراگراف آخر توضیح داده شود
 .در برسی متون حتما نصف آن باید از مطالعات خارجی باشد در حالیکه همه آنها از داخل کشور میباشد - 

  : گفتند سید مهدي ضیاء ضیابريدکتر 

  .سها مجددا برسی شود حتما از رفرانس خارجی هم استفاده شود که در اینجا داخلی استرفران - 
در حالیکه تعدادي . متن تعریف گردد در قسمت واژه ها  در بایدجدید در جدول متغییرها همه اصطالحات  -

  .از متغییرهاي اصلی بیان شده که خواننده تعریفی از انها ندارد

دکتر سید مهدي ضیاء خاتمه یافت در پایان مقرر شد اصالحات طرح انجام و با تایید  صبح 11جلسه در ساعت 
   .معاونت ارسال گردد  به ضیابري

  


