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  مصوبات جلسه فعلی
  

 مهارپاسخ و تصویري مدت کوتاه حافظه عملکرد بررسی" جلسه دفاع از پیش نویس طر ح تحقیقاتی پایان نامه با عنوان
با حضور اساتید راهنما و مشاور و هیات محترم داوران   "رشت آموزشی هاي بیمارستان هاي انترن در شیفت از بعد و قبل

در محل واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا تشکیل شد. ابتدا دانشجو آقاي علی دولت توضیحاتی در ارتباط با طرح خود 
امه داوران به ارائه دادند. سپس استاد راهنما آقاي دکتر علی اشرف توضیحات تکمیلی را در مورد طرح بیان فرمودند. در اد

  بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.
  

  خانم دکتر گالره بی آزار: 
روش کار باید کمی تغییر کند. بهتر است اینترن هاي یک بخش خاص مثالً داخلی وارد مطالعه شوند. چون وضعیت  -

است فرق داشته بخش هاي مختلف از نظر سختی و پرکار بودن متفاوت هستند و کیفیت خواب در آنها ممکن 
 باشد.

 پیشنهاد می شود در صورت امکان حجم نمونه بیشتر شود. -

اینترن هاي اول و آخر ماه از نظر کیفیت خواب در طول شیفت متفاوت هستند.  دانشجو در پاسخ توضیح دادند که  -
 چون هر فرد با خودش مقایسه می شود به تفاوت شدت خستگی در افراد مختلف ربطی ندارد. 

ارهاي ورود به مطالعه ذکر شود که خود مشکل زمینه اي اختالل خواب نداشته باشد یا تحت درمان نباشد. در معی -
 در معیارهاي خروج اختالالت سایکوز ، مصرف دارو و اختالالت خواب ذکر شود.

  
  

  آقاي دکتر مبین:
 عنوان انگلیسی و فارسی مطابقت داشته باشد. -
 از منابع جدید تر استفاده شود. -

  
  
  قاي حبیب اسالمی: آ

 جدول متغیرها نیاز به اصالحات دارد.  -

 حجم نمونه با توجه به مقاله مرتبط مناسب به نظر می رسد.  -
 روش اجرا کمی با جزییات بیشتر توضیح داده شود. -

نامه به در پایان بعد از انجام اصالحات و تایید اساتید راهنما ومشاور و هیات داوران پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان 
  تصویب رسید.
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