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 در اهداف ویژه : چرا سیگار از مخدر جدا شده است .نوشته شود از چه ابزاري استفاده شده است. 20براي مروري بر مطالعه منابع  . 2

  آقاي دکتر علی اشرف 
شاید نداشته باشد اما روي آژؤیتاسیون و دلیریوم دارد .  ptsdدر مورد آژیتاسیون و دلیریوم سیگار تاثیرگذار بوده است . تاثیر مستقیم در 

  سیگاري باشند و یک سري مخدر و اثرات آنها در بدن متفاوت است .چون ممکن است یک سري افراد فقط 
  ار مخدر و الکل کنار هم گذاشته شود دکتر عیسی نظر سیگ

  چرا سابقه مصرف ؟ : خانم دکتر زارع
  دکتر عیسی نظر : سن و جنس آیا هم زمینه اي هم اصلی 

  جدول متغیرها نیاز به اصالح دارد .دکتر زارع : 
ماه نوشته  6در جدول یک و  دکتر عیسی نظر : روش اجرا به این صورت است که یک ماه بعد از ترخیص به بیماران تماس گرفته شود .

  شده که باید اصالح شود .
  گذاشته شده . 50یک جا  35نقطه برش یک جا 

  درست است . 50دکتر اشرف : 
  آقاي دکتر حبیبی 

  موضوع بسیار خوبی است .
  سابقه بیماري روانپزشکی می تواند جز معیارهاي خروج باشد .

  آقاي دکتر پوررمضانی 
سعی بر این است که حذف نشود تا مطالعه کاملتر باشد . چون باالخره یک سري مشکالت روانی وجود دارد در  شیوع فراوانیدر مطالعات 

  این صورت خیلی از موارد حذف خواهد شد .
  خانم دکتر زارع 

  . بهتر است سن طبقه بندي شود حتماً باید فرضیه اول باید هدف باشد . اگر متغیرهاي پیوسته طبقه بندي شود بهتر است
  

  آقاي دکتر اشرف 
  بالغین سالمندان ...   تحصیالت : دیپلم و دانشگاهی whoبر اساس 

  روز 7از  ربیشت  -روز    7تا  3بین   -   (3-0)مدت بستري : ترخیص سه روز اول   
  خانم دکتر نوري 

 اصالح جدول متغیرها

  خانم دکتر زارع 
  کنیم می توان مطالعه را تحلیلی انجام دهیماضافه کنترل اگر این مطالعه انجام نشده یا گروه 

  دکتر پوررمضانی 
  در مورد معیارهاي عدم خروج در مطالعات توصیفی خیلی متفاوت نیست .

 


