
   



   
  

  

  مصوبات جلسه فعلی
 امیر بیمارستان بیماران در رینوپالستی از پس استفراغ و  تهوع شیوع بررسی" جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان نامه یا عنوان: 

با حضور اساتید راهنما و مشاور و هیئت محترم داوران تشکیل شد. ابتدا دانشجوي خانح رهنما توضیحاتی در " 99-98 رشتهاي شهر المومنین
  تند.مورد طرح خود ارائه دادند. در ادامه استاد راهنما توضیحات تکمیلی را بیان فرمودند. سپس هیئت محترم داوران به بیان نظرات خود پرداخ

  
  ان استاد مشاور):آقاي دکتر : جاللی ( به عنو

 میزان رضایت جراح حذف شود. -

  
  

  آقاي دکتر فقیه: 
  همه واژه هاي رینوپالستی به سپتوپالستی تغییر کند.-
  زمان ناشتایی ذکر شود. چون خیلی از بیماران زمان ناشتایی طوالنی دارند. -
  تفکیک می شود.محدوده سنی آیا موثر است؟  دکتر اشرف : محدودیت سنی نداریم در آنالیز  -
  خانم هاي باردار اصالً عمل نمی شوند ونیازي نیست جزء معیارهاي خروج گذاشته شود. -
  سابقه جراحی لگن به نظر نمی آید تاثیري داشته باشد بهتر است حذف شود. -
  به نظر من کالً بیماري هاي زمینه اي حذف شود چون اکثراً جوان هستند و بیماري زمینه اي ندارند.  -
  آیا مدت زمان جراحی روي نتایج تاثیر دارد؟  -
  سابقه مصرف مواد مخدر عامل مخدوش کننده نیست؟ -
  هر عاملی که روي تهوع و استفراغ موثر باشد باید حذف شود. -
  

  آقاي دکتر حبیبی:
ننده فقط در یک نوع هدف بررسی میزان تهوع و استفراع فقط در رینو پالستی است؟ دکتر اشرف: جهت کم کردن عوامل مخدوش ک -

 جراحی مطالعه انجام خواهد شد.
  

  آقاي اسالمی : 
عنوان بررسی شیوع است اما در اهداف اسمی از شیوع برده نشده است.  دکتر کاظم نژاد: بهتر است عنوان را به فراوانی تغییر دهیم تا با  -

 اهداف هماهنگ باشد.
 در روش اجرا نوع مطالعه ذکر شود. -

  آقاي دکتر کاظم نژاد( به عنوان استاد مشاور): 
 مصورف مواد مخدر، تعداد دفعات تعوع و استفراغ به جدول متغیرها اضافه شود.  -

  آقاي دکتر مقدم احمدي:
 طرح خوب و کاربردي است. در واقع به کمتر استفاده شدن از داروهاي ضد تهوع کمک خواهد کرد. -

  
نظر و تایید هیئت محترم داوران پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان نامه به تصویب شوراي پژوهشی واحد توسعه در پایان با انجام اصالحات مورد 
  تحقیقات بالینی پورسینا رسید.

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  


