
  
  دانشگاه علوم  پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیالن 

  واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پورسینا 
   

  :پیش نویس طرح تحقیقاتی /نامه پایان از دفاع جلسه

 یادگیري میزان بر گروهی هاي کالس طریق از آموزش با اجتماعی هاي شبکه آموزش اثر مقایسه : عنوان با       

  اورژانس در پزشکی دانشجویان بالینی هاي مهارت و نظري مسائل

  ظهر 12زمان پایان جلسه : صبح           11زمان شروع جلسه:                            22/04/99تاریخ جلسه: 

  ضاي حاضرین ام  عنوان پست   حاضرین جلسه

  استاد راهنما  سیدمهدي ضیاءضیابريآقاي دکتر 

  

  رسول تبريآقاي دکتر 
  

  استاد مشاور
  

  

  استاد مشاور  دکتر احسان کاظم نژادآقاي 
  

  استاد داور   رامیار فرزانآقاي دکتر 

  

  استاد داور  آقاي دکتر بهزاد زهره وندي

  

  استاد داور  آقاي حبیب اسالمی

  

  استاد داور  آقاي دکتر علی اشرف
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  مصوبات جلسه فعلی
 طریق از آموزش با اجتماعی هاي شبکه آموزش اثر مقایسه  "جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان نامه با عنوان

با حضور اساتید  "اورژانس در پزشکی دانشجویان بالینی هاي مهارت و نظري مسائل یادگیري میزان بر گروهی هاي کالس
  راهنما و مشاور و داوران محترم تشکیل گردید. نظرات هیات محترم داوران به شرح ذیل اعالم گردید.

  
  آقاي حبیب اسالمی : 

  
 به مطالعه عنوان شود می پیشنهاد باشند، می اورژانس طب دوره دانشجویان مطالعه مورد جامعه اینکه به توجه با  )1

  : یابد تغییر زیر صورت
 بالینی هاي مهارت و نظري مسائل یادگیري میزان بر سنتی آموزش با اجتماعی هاي شبکه طریق از آموزش اثر مقایسه

  اورژانس طب دستیاران
  .یابد تغییر فارسی عنوان با متناسب هم انگلیسی عنوان  )2
  :یابد تغییر زیر صورت به طرح کلی هدف شود می پیشنهاد  )3

 بالینی هاي مهارت و نظري مسائل یادگیري میزان بر سنتی آموزش با اجتماعی هاي شبکه طریق از آموزش اثر مقایسه
  اورژانس طب دستیاران

  :یابد تغییر زیر صورت به ویژه اهداف شود می پیشنهاد  )4
  اورژانس طب دستیاران سنتی آموزش و اجتماعی هاي شبکه طریق از آموزش بعد و قبل نمره مقایسه و  تعیین
  اورژانس طب دستیاران سنتی آموزش و اجتماعی هاي شبکه طریق از آموزش یادگیري وضعیت مقایسه و  تعیین
 حسب بر اورژانس طب دستیاران سنتی آموزش و اجتماعی هاي شبکه طریق از آموزش بعد و قبل نمره مقایسه و  تعیین
  جنس
 حسب بر اورژانس طب دستیاران سنتی آموزش و اجتماعی هاي شبکه طریق از آموزش یادگیري وضعیت مقایسه و  تعیین
  جنس
 حسب بر اورژانس طب دستیاران سنتی آموزش و اجتماعی هاي شبکه طریق از آموزش بعد و قبل نمره مقایسه و  تعیین

  سن
 حسب بر اورژانس طب دستیاران سنتی آموزش و اجتماعی هاي شبکه طریق از آموزش یادگیري وضعیت مقایسه و  تعیین

  سن
 حسب بر اورژانس طب دستیاران سنتی آموزش و اجتماعی هاي شبکه طریق از آموزش بعد و قبل نمره مقایسه و  تعیین
  قبل ترم معدل
 حسب بر اورژانس طب دستیاران سنتی آموزش و اجتماعی هاي شبکه طریق از آموزش یادگیري وضعیت مقایسه و  تعیین
  قبل ترم معدل

  .یابد تغییر ویژه اهداف با منطبق پژوهشی فرضیات و سئواالت قسمت  )5
  .شود داده گزارش و محاسبه استفاده مورد ابزار پایایی و روایی  )6
  .شود داده توضیح بیشتري جزییات اجرا روش در  )7
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  آقاي دکتر بهزاد زهره وندي: 

 از نظر نوشتاري نیاز  به ویرایش وود دارد. ) 1

 در بررسی متون مطالعات با زمان انجام ذکر شود و از جدید به قدیم مرتب گردد. ) 2

  
  آقاي دکتر رامیار فرزان: 

  طرح بسیار خوبی است. مورد تایید می باشد.
  
  

  دکتر اشرف:آقاي 
 قبل از انجام مطالعه باید روایی و پایایی پرسشنامه بررسی و اعداد آن ذکر گردد. ) 1
 در روش اجرا مشخص شود دستیاران طب جمعیت مورد مطالعه هستند یا دانشجویان پزشکی عمومی ) 2
 فرد آموزش دهنده چه کسی و با چه درجه علمی است. در روش اجرا کامل توضیح داده شود. ) 3
آموزشی دقیق تر توضیح داده شود. آیا فقط نوار قلب است یا مسائل دیگر اورژانس ؟ زایرا در روش اجرا در محتوي  ) 4

 قسمتی نوشته شده سواالت پرسشنامه  در مورد مسائل اورژانس است.
 پرسشنامه مورد استفاده ضمیمه شود همراه با روایی و پایایی پرسشنامه ) 5

  
  

حات انجام شده، پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان نامه به تصویب شوراي پژوهشی واحد بعد از انجام اصالحات و تایید اصال
  توسعه تحقیقات بالینی پورسینا رسید.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


