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  فعلی جلسه مصوبات
  

 شاغل پزشکان و پرستاران در فیزیکی فضاي با آن ارتباط و شغلی فرسودگی بررسی   " عنوان با نامه پایایان تحقیقاتی طرح نویس پیش از دفاع جلسه
 "  99 ماه مرداد الی 98 ماه اسفند طی الهیجان پیروز و رشت رازي و پورسینا هاي بیمارستان در COVID-19 به مبتال بیماران بستري هاي بخش در
 خود طرح با ارتباط در توضیحاتی دانشجو ابتدا. گردید برگزار پورسینا بالینی تحقیقات توسعه واحد درمحل داوران هیات و مشاور ، رهنما اساتید حضور با

  فرمودند بیان ذیل شرح به را خود نظرات داوران هیات نهایت در. پرداختند خود نظرات بیان به مشاور و راهنما اساتید سپس. داشتند بیان
  

  :دکتر سوريآفاي 
Pcr . گذاشته شود  

  
  آقاي دکتر مبین :

  مداخله جراحی است. ch.tجراحی میشوند یا نمی شوند تعبیه 
  پارگی قلب آیا رخ می دهد . 

  ها : هموتوراکس و .... به عنوان متغییر گذاشته شود .  جدول متغییر
  

  آقاي دکتر پیروز:
  آیا همه بیماران بستري شدند ؟  -1

  آمده اند. M.Tبه عنوان    دکتر ابراهیمیان 
  فقط بستري ها بررسی می شوند .

 هاي تاخیري را هم بررسی می کنید. CTکانتیوژن ریه و ...  -2

 می شود؟شکم و ریه انجام   –مغز  CT زمانیهم  -3
  

  : آقاي دکتر اشرف
 انجام شود ؟ M.Tتعریف   - 1

 هم بررسی شده؟     خیر جزء اهداف نیست.  CTآیا اندیکاسیون هاي  -2

 
  آقاي دکتر ترابی:

  پیشنهاد
 مواردي که اندیکاسیون نداشتند یافته هاي آن با مواردیکه اندیکاسیون داشته اند را مقایسه کنید. -

  هم بررسی می شود. CXYآیا یافته هاي 
  
  
  

  آقاي دکتر مقدم احمدي:
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 عالئم بالینی  مرتبط با تروماي قفسه سینه نیز بررسی می شود. -

 عنوان را بر اساس کووید نوشته شود. -

 در بیان مساله نوشته شود.    کووید -

 زیاد است  حجم متغیر -

  نافذ ، غیر نافذ مشخص شود . ..……PCAو  …… CARمکانیزیم تروما بازتر شود.تصادف جاده اي تعریف شود .  -
  

  خانم دکتر ارض پیما:
  انجام شد مشخصات دستگاه مشخص شود .  CTمشخص شود با چه نوع دستگاه 

  اسکن تئسط چه کسی خوانده می شود .  CTیافته هاي 
  در روش اجرا اضافه شود . 

  
  م پور حبیبی:خان

در روش نمونه گیري حداقل حجم نمونه مشخص گردد یا از طریق فرمول حجم نمونه جامعه در دسترس احتماي و یا از طریق 
  جدول مرگان

  تعیین یافته ها ......... : هدف میزان فراوانی بصورت 
  یافته هاي ..... به تفکیک سن بیماراناهداف ویزه به صورت جمله یا فعل نباشد  به عنوان مثال تعیین درصد فراوانی 

  هدف کاربردي: در خصوص کاربردي بودن و دلیل انجام آن بیستر و واضح تر توضیح داده شود .
  

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


