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  مصوبات جلسه فعلی
  

 در وراپامیل و کورتیکواستروئید اي ضایعه داخل تزریق بالینی نتایج مقایسه  "جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان نامه با عنوان
با حضور اساتید راهنما ومشاور و هیات داوران برگزار گردید، ابتدا مجري طرح و دانشجو  "	سوختگی از ناشی کلوئیدي هاي اسکار درمان

  توضیحاتی در ارتباط با طرح ارائه دادند و سپس اساتید به بیان نظرات خود پرداختند.
  

  آقاي دکتر اشرف: 
  عوارض دارو و جنبه اخالقی باید بیشتر بحث شود.

  تزریق توضیح داده شود. جزء متغیرها اضافه شود.در مورد درد ناشی از 
  مسائل فامیلیال در تولید کلوئیدها  توجه شود. دکتر مبین : در اطفال و در نواحی دیستال و پروگزیمال همسان سازي می شود.

  سابقه خانوادگی تولید کلوئید حذف شود.
  

  آقاي دکتر مقدم : 
  جنبه هاي اخالقی بیشتر توضیح داده شود.

  ه گذاري مهم است.نمر
  ذکر شود که درمان استاندارد را دریافت می کنند.

از نظر سوء گیري باید بسیار دقت شود. دکتر مبین تمام تزریق ها توسط اینجانب انجام می شود و ارزیابی توسط پرستار آموزش دیده انجام 
  خواهد شد.

  شته باشد.فردي که ارزیابلی می کند بسیار مهم است و باید خیلیم هارت دا
  

  آقاي دکتر ترابی:
  

 بیماران غیر سوختگی آیا وارد مطالعه نمی شوند. دکتر مبین خیر در مطالعه دیگري بررسی خواهند شد. -
 نحوه تزریق توضیح داده شود. -
 دکتر مبین : داخل ضایعه طوري که ضایعه تغییري رنگ بدهد. -

  
  

  ملک نیا: آقاي دکتر 
  جراحی نوشته شود.معیارهاي خروج کلوئید ناشی از 

  به چه دلیل کلوئیدهاي سر و گردن حذف شده؟
  دکتر مبین: چون تزریق ناحیه سر و گردن باید در زیر بیهوشی انجام شود و دردناك است.

  دوسوکور بودن بسیار مهم است. نحوه کورسازي مشخص شود.
  : بیمار و ارزیاب اطالعی ندارند.دکتر مبین

  نحوه تزریق نوشته شود.
  ظاهري ضایعه نوشته شود.سایز 

  کامل بیان شود. هتوضیحاتی که به بیمار داده می شود در رضایت نامه آگاهان
  حجم نمونه دوباره بررسی شود.
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  آقاي اسالمی :
  متغیرها به وابسته و مستقل اضافه شود.

  متغیر زمان اضافه شود.
  گروه هم اضافه شود.

  آزمون هاي آماري ذکر شود.
  توضیح داده شود.در مورد هزینه ها 

  رضایت نامه آگاهانه ضمیمه شود.
  معیارهاي خروج معیارهاي عدم ورود است . معیارهاي خروج نوشته شود.

  
  

  
بعد از انجام اصالحات و تایید هیات محترم داوران و اساتید طرح، پیش نویس طرح تحقیقاتی به تصویب شوراي پژوهشی واحد 

  توسعه تحقیقات بالینی پورسینا رسید.
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