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  مصوبات جلسه فعلی
  

 پیامد و اسکن تی سی اسکور با ARB یاACEI داروهاي مصرف سابقه بین رابطه پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان نامه با عنوان:  بررسی
توسط هیات محترم در جلسه شوراي پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا   19-کووید به مبتال دیابتی بیماران در بیماري

  داوران مورد بررسی قرار گرفت. نظرات اساتید محترم داور به شرح ذیل اعالم می گردد.
  

  خانم دکتر مریم یاسري:
  

در مورد پیامد باید فراوانی نوشته شود. به موضوع جالب است. در اهداف و فرضیات هرجا که عددي است باید تعیین میانگین آورده شود و 
  به صورت فراوانی نوشته شود. عبارتی اگر هدف مورد نظر کیفی باشد باید

  
  سرکار خانم دکتر فرزانه شبیریان:

  
  منظور از کوهورت آینده در گذشته چیست؟ آیا منظور کوهورت گذشته نگر است؟ -1
  هستش“  یا“ احتماال منظورتون که تی سی و PCR با شده تایید موارد نوشتید -2
دستور سی تی اسکن براي بیمار بگذارید یا مریضی   نیست قرار شما چون است، اشتباه فعل زمان شد، خواهد انجام تی سی که نوشتید-3

  که قراره سی تی شود را بررسی کنید. این موارد اصالح شود.
  ذکر شده نوشته شود. 9رفرنس استفاده شده براي مدل اسکوربندي  که در صفحه  -4
  
  

  آقاي حبیب اسالمی:

.در جدول متغیرها، متغیر داروهاي کاهنده قند خون و متغیر مدت زمان ابتال به دیابت به عنوان متغیر مستقل ذکر شده اما در قسمت 1
 حذف نمایید. اهداف به آن پرداخته نشده، یا در اهداف ویژه براي آن هدفی ایجاد نمایید یا از جدول متغیرها آنها را

. با توجه به اینکه در پرونده هاي بیمارستانی بعضا فقدان سی تی اسکن بیمار می باشد، پیشنهاد می شود که معیار خروج به معیار عدم 2
  ورود تغییر نماید.

  . پروپوزال به جهت نگارش ویرایش شود.3
  
  

اساتید راهنما، مشاور و داوران به تصویب شوراي پژوهشی واحد پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان نامه بعد از انجام اصالحات و تایید 
  توسعه تحقیقات بالینی پورسینا رسید.

  
  


