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  مصوبات جلسه فعلی
 دانشگاه درمانی آموزشی مراکز ICU هاي بخش پرستاران در PTSD شیوع "جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان نامه با عنوان

با حضور اساتید راهنما، مشاور و هیئت داوران برگزار گردید. ایتدا دانشجو  " 1400 سال در COVID-19 پی در گیالن پزشکی علوم
 توضیحاتی در ارتباط با طرح ارائه دادند. در ادامه اساتید راهنما و مشاور به بیان نظرات خود پرداختند و در نهایت هیئت محترم داوران

  نظرات خود را به شرح ذیل بیان فرمودند.
  :آقاي دکتر پوررمضانی

  حذف شود. "مقایسه "در عنوان کلمه 
  را وارد مطالعه کردید؟ آقاي دکتر اشرف: با توجه به اهمیت و بحرانی بودن کار در بخش ویژه  ICUچرا فقط پرستاران 

  مقایسه در اهداف ویژه حذف شود.
  رتباط سنجی هم انجام شود.

  آقاي دکتر محمدزاده :
  ویژه را در نظر گرفته اید.در توضیحات بنویسید که چرا بخش مراقبت 

  عنوان و نوع رشته دکتر اشرف در پروپوزال نوشته شود.
  دکتر شکرگزار استاد راهنما باشند.

  درصد موارد زن هستند. 90جنس افراد مورد مطالعه در 
  بررسی خواهد شد.دم رضایت از وضعیت اقتصادي در صورت امکان وضعیت اقتصادي بررسی شود. دکتر اشرف : به صورت رضایت یا ع

  در مقایسه با دوره هاي .... رفرنس گذاشته شود.  PTSDجمله بنابراین به نظر می رسد عالئم  4در صفحه 
  4تاریخ مطالعه ایران با شمسی نوشته شود.ص 

  درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیالن نوشته شود. -مطالعه در بیمارستان هاي آموزشی
  ت مشخص شود. نوع پژوهش، بازه زمانی، جمعی  PTSDلعات در ارتباط مروري بر مطا 6صفحه 

  در عنوان بازه زمانی ذکر شود.
  معیارهاي خروج افسردگی، مشکل روحی روانی باشد. 9در صفحه 

  چیست؟ دکتر شکرگزار: این پرسشنامه کمکی است براي تشخیص  PTSDمنظور از غربالگري  2در پرسشنامه شماره 
  آقاي اسالمی: 

  ایسه شیوع مثال در مردان و یا زنان تعیین و مق
  دکتر ریحانیان: مطالعه خوبی است.

  دکتر حسن زاده : کسانیکه اختالالت اضطراب و افسردگی دارند خارج شوند.
گرفته شده مسائل حاد مطرح  آیا این پرسشنامه می تواند اختالالت روانی حاد تفکیک کند؟ دکتر شکر گزار چون فاصله زمانی در نظر

  نیست.
  خانم پورحبیبی :

  بهتر ارتباط سنجی انجام شود.
  ن متغیر از رگرسیون استفاده شود.باید براي تعیین تاثیر گزار بود

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

  
  
  


