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  مصوبات جلسه فعلي
  

 در فيزيكي فضاي با آن ارتباط و شغلي فرسودگي بررسي   "جلسه دفاع از پيش نويس طرح تحقيقاتي پايايان نامه با عنوان 
 و رشت رازي و پورسينا هاي بيمارستان در COVID-19 به مبتال بيماران بستري هاي بخش در شاغل پزشكان و پرستاران

با حضور اساتيد رهنما ، مشاور و هيات داوران درمحل واحد توسعه  "  ٩٩ ماه مرداد الي ٩٨ ماه اسفند طي الهيجان پيروز

اور به د. سپس اساتيد راهنما و مشتحقيقات باليني پورسينا برگزار گرديد. ابتدا دانشجو توضيحاتي در ارتباط با طرح خود بيان داشتن
  بيان نظرات خود پرداختند. در نهايت هيات داوران نظرات خود را به شرح ذيل بيان فرمودند.

  
كنند پرسشنامه ارزشي ندارد . حتما يك حجم نمونه مشخصي ندرصد همكاري  ٣٠آقاي دكتر مبين: روش سرشماري نباشد. اگر باالي 

  داشته باشيد.
  حجم نمونه و جمعيت مورد مطالعه هم در پزشك و هم در پرستاران پيشنهاد مي شود باشند. 

  دقت در تكميل پرسشنامه ها بسيار مهم است.
  فوت كردند هم به عنوان يك متغير مورد بررسي قرار دهيد. ١٩-پيشنهاد مي شود همكاراني از هر بيمارستان كه در اثر ابتالء به كوويد

  مرتبط نيستند.برخي از متون 
  

  آقاي دكتر احسان كاظم نژاد.
 يمارانب بستري هاي بخش در شاغل پزشكان و پرستاران در فيزيكي فضاي با آن ارتباط و شغلي فرسودگي عنوان به صورت : بررسي

  تغيير يابد. ٩٩ ماه مرداد الي ٩٨ ماه اسفند طي الهيجان پيروز و رشت رازي و پورسينا هاي بيمارستان در COVID-19 به مبتال
  حداقل حجم نمونه تعيين شود.

  جدول متغيرها بازنگري شود.
  خانم دكتر توكلي:

  خوبي است و مورد تاييد مي باشد. طرح بسيار
  خانم دكتر شكر گزار:

  فرسودگي شغلي .......... تغيير عنوان به : بررسي تاثير فضاي فيزيكي بر ايجاد
نكه هنوز درمان مناسبي براي اين بيماري پيدا نشده و سير اين بيمار در اين مدت فرازو فرودهاي در بيان مساله ذكر شود با توجه به اي

  درمان موضوع بسيارم همي است.....بسيار غيرقابل پيش بيني دارد جلوگيري از فرسايش شغلي و توجه به سالمت جسمي و رواني كادر 
  در بررسي متون ذكر شود

  در رابطه با مقايسه فرسودگي شغلي در دو بيمارستان حشمت و شفاي شهر رشتدر مطالعه شكرگزار و همكاران 
  نقش و نوع متغيرها در جدول متغيرها بازنگر پي شود.

در روش اجرا، افراديكه سابقه مشكالت روانپزشكي داشته يا ازقبل تحت درمان هستند، داشتن بيماري طبي و از دست دادن نزديكان 
  ه نشده است.بر اثر كرونا درنظر گرفت

  اهداف اصلي و فرعي  واژه تعيين گذاشته شود.
  

بعد از انجام اصالحات و تاييد توسط اساتيد راهنما و مشاور و هيات داوران پيش نويس طرح تحقيقاتي به تصويب شوراي پژوهشي 
  واحد توسعه تحقيقات باليني پورسينا رسيد. 
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