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  مصوبات جلسه فعلی
  

 با پورسینا بیمارستان در بستري بیماران بین در درد شدت بررسی   "نجلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان نامه با عنوا
با حضور اساتید راهنما و مشاور وهیات داوران برگزار گردید، ایتدا  "1399 سال در کانابیس مزمن مصرف سابقه و اندام شکستگی

دانشجو توضیحاتی در ارتباط با طرح خود ارائه دادند. سپس توضیحات تکمیلی توسط اساتید راهنما و مشاور بیان شد و در ادامه هیات 
  داوران به بیان نظرات خود پرداختند.

  آقاي دکتر خوشرنگ:
  چه زمانی است؟ باید دقیقا مشخص شود. زمان بررسی

  دکتر اشرف در ساعات اولیه پس از تروما
  .یک بار از خود بیمار بپرسید و یکبار هم خودتان از روي حاالت چهره ارزیابی کنید

  آقاي حبیب اسالمی:
  درعنوان بستري در پورسینا قبل از سال آورده شود.-

  اصالح شود.در جدول متغیرها نقش برخی از متغیرها 
  اهداف کاملتر نوشته شود.

  اب دادند در آنالیز استفاده شود.درصد جو 70نوع کانابیس در چک لیست نوشته شود. اگر بیش از 
  آقاي دکتر ساالري:

  شفت فمور یا شفت تیبیا و فیبوال در نظر گرفته شود. باید محدود به یک اندام بیا یک نوع شکستگی باشد.
  الکل از مطالعه خارج شود.مصرف مواد مخدر و 

  براي گرفتن شرح حال از نظر مصرف کانابیس باید دقت زیادي باشد.
  میزان مصرف دقیق مشخص شود.

  آقاي دکتر امیر علوي:
  در برخی از بیماران مانند مبتالیان به پارکینسون مصرف کانابیس کمک کننده است.

  شیوع هم بررسی شود. یکی از اهداف فرعی باشد. 
  ارزیابی درد هم از تصویر و هم از خط کش مدرج به صورت جداگانه استفاده شود.براي 

  اگر اعتیاد داشتند پاسخ به مخدرها هم بررسی شود.
  آقاي دکتر تقوي: 

  در عنوان کانابیس است ولی در جدول ماریجوانا نوشته شده که نیاز به یکسان سازي است.
  در جدول متغیرها اصالحات انجام شود.

  نوشته شود.  2020- 2021وان انگلیسی سال در عن
  

  آقاي دکترآشوبی:
  با توجه به اینکه مقوله درد بسیار چالش برانگیز است مطالعه خوبی می باشد.

  
  
  

  بعد از انجام اصالحات و تایید آن ، پیش نویس طرح تحقیقاتی به تصویب شوراي پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا رسید.
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