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  مصوبات جلسه فعلی
 آموزشی مرکز در شدید سوختگی بیماران در کلیوي حاد آسیب با مرتبط عوامل بررسی "جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان نامه با عنوان

با حضور اساتید راهنما و مشاور و هیات محترم داوران در محل واحد توسعه تحقیقات بالینی  " 1399 تا 1395 هاي-سال در رشت والیت درمانی
ابتدا دانشجو توضیحاتی در ارتباط با طرح ارائه دادند. سپس اساتید راهنما و مشاور توضیحات تکمیلی را بیان فرمودند و در  پورسینا تشکیل گردید.

  ت خود پررداختند.ور به بیان نظراادامه اساتید دا
  آقاي دکتر اشرف:

  از فاکتورهایی که می توانیم تغییر بدهیم بهتر است صحبت شود. 
  فشار ورید مرکزي و برون ده اداراي مهم است.

  و رابدومیلیز هم بررسی شود.  cphkبهتر است ارتباط 
  داروهاي نفروتوکسیک مثل گروه آمینوگلیکوزید ها بررسی شود.

  شود. همایعات نوشتروش و فرمول احیا 
  دکتر طلوعی:

  اندازه گیري ها دقیق نوشته شود در چه زمان هایی انجام می شود.
  ده ادراري بررسی شود. برون

  خانم دکترمهدي پور:
  نوشته شود.  AKIتعیرف 

Stage  .نوشته شود  
  تعریف رابدومیلیز نوشته شود.

  روز ثبت شود. 5در روش اجرا  بدترین اعداد در 
  استفاده شود. KDIGOحتما از کریتریاي 

  بازه زمانی مشخص شود.
CDK  .بررسی شود  

  .شود نوشته گذشته صورت به متن در ها فعل
  .شود اضافه کلیوي مزمن بیماري تعریف
  .شود نوشته KDIJO اساس بر کلیوي حاد آسیب تعریف
  .شود نوشته KDIJO اساس بر کلیوي حاد آسیب تعریف

  خانم پور حبیبی :
  فارسی عنوان با منطبق انگلیسی عنوان اصالح
  لیست چک به پرسشنامه تغییر

  .شود نوشته....  ارتباط تعیین ، مقایسه و تعیین جاي به اهداف در
  .باشد اي زمینه متغیر جنس و سن

  .شود اضافه لجستیک رگرسیون آزمون
  خانم دکتر بی آزار:  

  معیار عدم ورود و تعریف بیماري مزمن مشخص شود.
  صورت گذشته نوشته شده اصالح شود.عنوان انگلیسی اصالح شود. در روش کار افعال به 

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