
  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 شکیبادکتر  - محمد طلوعیدکتر  -معین مقدم احمديدکتر - رامیار فرزاندکتر آقایان  :حاضرین جلسه 
  دکتر بهروز گلچاي-نعیما خداداديدکتر 

با حضور اعضا  17/12/1395مورخ  صبح10احتراما به استحضار می رساند  جلسه کمیته پژوهش در ساعت  
در این  ،تشکیل گردیدپورسیناواحد توسعه تحقیقات بالینی در محل واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا پژوهشی 

مقایسه سبک دفاعی و صفات شخصیت درافراد داوطلب جراحی زیبایی "جلسه پروپوزال 
مراجعه کننده به مراکزجراحی پالستیک و گروه شاهد در شهر رشت در طی سال 

  :بررسی شد  "1395

  .ت ارائه کردندح در قالب پاورپوینتوضیحاتی در مورد طر احمدي همایونآقاي  در ابتدا دانشجو

  :گفتند طلوعیدکتر 

 .در روش اجرا نیاز است که توضیحات دقیق تري داده شود - 

 .مشخص نشده است چگونگیتصادفی سازي - 

 . صحبتی نشده است Control groupدر خصوص  معیارهاي ورود و خروج از مطالعهدر  - 

 .برآورد شودها Caseتعداد حدودي  بهتر است - 

  :گفتندشکیبادکتر 

 در خصوص ضرورت اجراي طرح توضیحات بیشتري نیاز است  - 



  :پاسخ دادندفرزان دکتر 

  .معیار درستی از عوامل روانی نداریم بنابراین ضرورت انجام چنین مطالعاتی احساس می شود مادر کشور 

  : گفتند مقدم احمديدکتر 

 عنوان کلی است و نیاز به اصالح دارد - 

می استرضایت بیماران براي ورود به مطالعه و تاثیري که بر روي مطالعه  در معیارهاي ورود به مطالعه نیاز - 
 .در نظر گرفته شود گذارد

  :گفتند شکیبادکتر 

 گروه کنترل به خوبی تعریف نشده است و منظور از غیر داوطلب چیست؟ - 

به دلیل مثال به عنوان  جراحی پالستیکیلی غیر ازی است که به دالانمنظور بیمار : دکتر گلچاي پاسخ دادند
  سوختگی مراجعه می کنند

 :دکتر شکیبا گفتند

 بگذارید wideکنترل بهتر است گروه  - 

 بهتر است گروه کنترل نمونه اي از جامعه باشد - 

  : دکتر مقدم احمدي گفتند

 چرا می خواهید گروه کنترل بگیرید؟ - 

 داریمنیاز به گروه کنترل ها دکتر گلچاي پاسخ دادند براي سنجش اختالف در گروه 

  : گفتند طلوعیدکتر 

 اصالح گرددو باید  کلمه مناسب نیستبیمارغیر داوطلب جراحی  - 



 :گفتند شکیبادکتر 

اران جراحی سرپایی مثل بیم ،به عنوان مثالدر نظر بگیریدهایمختلف  گروه کنترل را از بیماريبهتر است  - 
 آپاندیسیت

  نداشته باشندعمل جراحی زیبایی در معیارهاي خروج ذکر کنید سابقه  - 

  : دکتر مقدم احمدي گفتند

 بهتر است یک روانپزشک در همکاران مطالعه باشد - 

  :پاسخ دادنددکتر فرزان 

  می شودشده که تکمیل آن آسان است استفاده  validاز پرسشنامه هاي روان پزشکی و  - 

  :دکتر شکیبا گفتند

با جراحی زیبایی مراجعه  بررسی ارتباط سبک دفاعی و صفات شخصیتی"عنوان بهتر است عوض شود - 
 "1395کننده به کلینیک هاي جراحی شهر رشت در طی سال 

 با توجه به عنوان تغییر یابدهدف کلی  - 

 می باشد "تحلیلی مقطعی"نوع مطالعه  - 

 همسان سازي در گروه هاي کنترل باید به طور کامل ذکر شود - 

 ساختار روش اجرا باید اصالح شود - 

 نمائیدروش هاي آنالیز را مشخص  - 

ید و فرمول حجم نمونه در قسمت حجم نمونه شاخص و رفرنس مقاله اي که استفاده کردید را قرار ده - 
 گذاشته شود

 متغیرها قرار دهید ءرا جزدر قسمت متغیرها گروه مورد مطالعه  - 

 برخی قسمت ها نیاز به اصالح داردنوع متغیرها در  - 

 نظر قرار دارد را مشخص نمائید واالت پرسشنامه مددر پرسشنامه سبک دفاعی کدام س - 

به معاونت  مریم شکیباصبح خاتمه یافت در پایان مقرر شد اصالحات طرح انجام و با تایید دکتر  11جلسه در ساعت 
  .ارسال گردد 


