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 تحصیلی فرسودگی و کرونا اضطراب  با تحصیلی آوري تاب ي رابطه بررسی   " عنوان با نامه پایایان تحقیقاتی طرح نویس پیش از دفاع جلسه
 پورسینا بالینی تحقیقات توسعه واحد درمحل داوران هیات و مشاور ، رهنما اساتید حضور با "گیالن پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشجویان در

 نهایت در. پرداختند خود نظرات بیان به مشاور و راهنما اساتید سپس. داشتند بیان خود طرح با ارتباط در توضیحاتی دانشجو ابتدا. گردید برگزار
  فرمودند بیان ذیل شرح به را خود نظرات داوران هیات

  آقاي دکتر ریماز:
  مقدمه

 می گذشته یکسال طی در که عواملی از یکی بعنوان و. گیرد قرار وري آب تاب و فرسودگی به مربوط هاي بحث از بعد کرونا مبحث  -1
  .گردد مطرح باشد موثر آوري تاب و فرسودگی به تواند

  . است نوشته است شده کشیده خط آن دور که فارسی کلمات التین معادل  -2
  .شود اشاره فرسودگی و آوري تا بررسی زیمنه در رایج هاي نامه پرسش به  -3

  آقاي دکتر کوروش دل پسند:
  مورد تایید است.

  :سلیمانی ربابه دکتر خانم سرکار
  دارم می اعالم خدمتتان مذکور پروپوزال با رابطه در را خود نظرات احتراماً

 در تحصیلی فرسودگی و کرونا اضطراب با تحصیلی آوري تا رابطه بررسی.(گردد ذکر  99 سال و)  بالینی(  است بهتر عنوان در  -1
  ) 1399 سال گیالن پزشکی علوم دانشگاه بالینی پزشکی دانشجویان

  . شود نوشته کامل طور به  GUMS کلمه انگلیسی عنوان در.  نماید تغییر هم انگلیسی فارسی عنوان تغییر از بعد و
  .است مناسب مسئله بیان  -2
 بر عالوه  مطالعه هر در و شود استفاده)  19 کووید و دانشجویان   کارو(  تر مرتبط و بیشتر مطالعات از:  مطالعات بر مروري  -3

  .شود بیان مطالعات نتایج نهایت در و گردد ذکر هم پژوهش در رفته کار به ابزار....  و پژوهش جامعه – پژوهش سال پژوهشگر
 که میرسد بنظر شود بیان کامل بطور مطالعات بر مروري در شده محاسبه آن اساس برا نمونه حجم که) 40 ریفرنس(    مطالعه  -4

  .باشد نداشته موضوع به ارتباطی چندان مذکور مطالعه
 هاي متغییر سایر در تواند می دارو مصرف و)  جسمانی – روانی( بیماري سابقه جمله از دیگري هاي متغیر:  ها متغییر جدول در  -5

 مطالعه چون باشد نداشته ضرورتی شاید دیگر و شغل داشتن و کرونا به ابتال مثل موارد سایر و آنها کردن حذف و.  باشد موثر بررسی مورد
  . است بهتر باشد تر نزدیک اصلی جامعه به جامعه هرچه و است توصیفی

 به مشغول و داشته حضور بیمارستان در اکنون که بوده)  کارورز و آموز کار(  بالینی دانشجویان مطالعه مورد جامعه اینکه به توجه با  -6
  .نمود تکمیل را پرسشنامه حضوري توان می و نداشته ضرورتی آنالین سامانه از استفاده کارند

  . شود نوشته ها پرسشنامه از کدام هر تفسیر و دهی نمره نحوه  -7
 ضرورتی اید داده رفرنس شما و اند نشده مطالعه زمینه این در قبال که هایی پرسشنامه روایی و پایائی بررسی ها داده تحلیل نحوه در  -8

  .ندارد
  .شود اصالح 4 و 3 موارد اخالقی مالحضات در  -9

  .شوند اصالح... )  و صفحات شماره( کامل طور به و شده بازنگري ها ریفرنس  -10
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  :رودسري نوري نازنین دکتر خانم سرکار
 به توجه با شود ذکر مسئله بیان در امکان صورت در نباشید خسته عرض ضمن باشد می کاربردي و جالب بسیار موضوع شده مطالعه پروپوزال

 می اهمیت حائز فوق مطالعه بگذرانند حضوري باید را خود آموزش از بخش پزشکی دانشجویان اکثر اینکه و زمینه این در مشابه مطالعات نبود
  .باشد

  آقاي حبیب اسالمی : 
 را متغییر مقیاس و نوع ، است شده بندي دسته که تحصیلی معدل متغییر گیري اندازه حالت/  واحد به توجه با: متغییرها جدول در  -1
  .بگیرید نظر در  اسمی  کیفی پیوسته جاي به
  .بگیرید نظر در   اسمی کیفی ، را تحصیلی سال مقیاس و نوع  7 ویژه هدف به توجه با  -2
 متغییر و شود گرفته نظر مد مفطعی -تحلیلی مطالعه نوع ، باشد می ارتباط در  بررسی دنبال به که مطالعه اهداف به توجه با  -3

 گرفته نظر در پیوسته بصورت را ان مقیاس و نوع. شود گرفته نظر در وابسته متغییر عنوان به آوري تاب و تحصیلی فرسودگی ، کرونا اضطراب
  .شود

  .نمایید شروع بررسی جاي به تعیین با فرضیات و اهداف قسمت در را طرح اصلی هدف  -4
 در اگر است نشده مشخص ها متغییر جدول در که شد ذکر مخدوشگر هایی متغییر ، 4 شماره ویژه هدف در ویژه اهداف قسمت در  -5

 داده توضیح مخدوشگر هاي متغییر کنترل هاي راه اجرا روش در و شود آورده متغییر جدول در ، دارد وجود مخدوشگر متغییرهاي مطالعه
   شود

  . بنویسید فرضیات قسمت در را  آن به مربوطه فرضیه  6 شماره ویژه هدف براي  -6
  . بنویسید فرضیات قسمت در را  آن به مربوطه فرضیه هم 7 شماره ویژه هدف براي  -7
  . شود نوشته فرضیات قسمت در هم آن به مربوط فرضیه و شود نوشته پرانتز داخل مخدوشگر هاي متغییر 4 شماره ویژه هدف در  -8
 مجدداٌ مجموع در و شود حذف)  پژوهش اهداف و مراحل توضیح و بیمار به خود معرفی(  3 شماره بند اخالقی مالحظات قسمت در  -9

  .  شود بازبینی اخالقی مالحظات
  

به تصویب شوراي پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا    بعد از انجام اصالحات و تایید آن ، پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان نامه 
   رسید.


