
  
  دانشگاه علوم  پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیالن 

  واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پورسینا 
   

  :پیش نویس طرح تحقیقاتی /نامه پایان از دفاع جلسه
درمورتالیتی بیماران با تروماي قفسه سینه  RTS(Revised Trauma Score)  بررسی "	  : عنوان با       

  " 99بیمارستان پورسینا در سال 
  12زمان پایان جلسه :                                صبح 11  زمان شروع جلسه:                                    99,12,5   جلسه:تاریخ 

  ضاي حاضرین ام  عنوان پست   حاضرین جلسه

  استاد راهنماي اول  جناب آقاي دکتر رامین ابراهیمیان
  

  دوماستاد راهنماي   جناب آقاي دکتر ایرج باقی
  

  استاد مشاور اول  سرکار خانم دکتر مژده اسماعیل زاده
  

  
  استاد داور شورایی  محمدرضا مبین جناب آقاي دکتر

  

  
  استاد داور  جناب آقاي دکتر امیر پیروز

  

  استاد داور  جناب آقاي دکتر علی اشرف
  

  استاد داور  جناب آقاي دکتر معین مقدم احمدي
  

  استاد داور  سرکار خانم دکتر رقیه زارع
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 دکتر پیروز : 

  بیمار تروماي توراکس در یک سال داریم و حداقل حجم نمونه مناسب است . 300تعداد حجم نمونه ، بیش از 

  دکتر اشرف :

  درز نوشتار پروپوزال حرفه اي نوشته نشده است . کات اف اسکور مشخص شود . 

  متغیرهاي غیرمرتبط استفاده کردید. تراکئوستومی باید حذف شود .

  یافته هاي رادیولوژیکی مثل پارگی دیافراگم را چگونه می خواهید تشخیص بدهید .

  مطالعات این سبک معموالً باید چند مرکزي باشد با این تعداد حجم نمونه نمی توان گفت که این اسکور خوب هست یا نه 

  یت این اسکور بهتر است سایر اسکورهاي مرتبط را هم بررسی کنید .براي تعیین کیف

  را باید در بیان مساله پررنگ تر شود . RTSدر مقدمه درباره 

  دکتر مبین :

RTS . را باید در بیان مساله پررنگ تر شود . نوار قلب حذف شود  

  دکتر زارع :

  روري بر مطالعات نوشته شود . رفرنس ها با متن مطابقت ندارد .عنوان بهتر است تا جایی که ممکن است فازسی باشد .  در  م

نمونه است باید نوشته شود که در صورت  256نقش متغیرها اصالحشود . اهداف اصالح شود . وضعیت زمان نمونه گیري مشخص شود . اگر 
  نرسیدن زمان طوالنی تر می شود .

بیان شود . زمینه ها به RTSکامل گذاشته و توضیح داده شود . نمره دهی RTS. شاخص نوع مطالعه تحلیلی مقطعی است . چک لیست اضافه شود 
  صورت فرض صفر نوشته شود .

  رفرنس ها ادیت شود . اهداف و جدول متغیرها با هم مطابقت ندارد .

  این بیماران در  چه فاصله زمانی فوت می کنند . آیا مورتالیتی زودهنگام است 

  دکتر باقی :

  اید تغییر کند .اهداف ب 
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  داخل بیمارستانی بررسی می شود .

  براساس .......   RTSاهداف ویژه اصالح شود . تعیین قدرت پیش گویی  دکتر ابراهیمیان :

  دکتر زارع :

  در هدف اصلی و عنوان تغییرات ایجاد شود .

  . RTSبررسی پیش گویی کننده 

  اهداف نوشته شود .تمام متغیرهایی کهدر جدول متغیرها می آید باید در 

  نقش متغیرها اصالح شود .

  دکتر مبین :

  حجم نمونه بر چه اساسی تعیین شده است .

  دکتر زارع :

  از فرمول حجم نمونه جامعه محدود استفاده شود . در متن نباید بنویسید . تمام پرونده رندومیزیشن چگونه است ؟

  دکتر اسماعیل زاده : 

  جدول اعداد تصادفی

  

  


