
  
  دانشگاه علوم  پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیالن 

  واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پورسینا 
  

 نامه/ پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان از دفاع جلسه

 درمانی و آموزشی مراکز در اینترمدیا و ماژور تاالسمی به مبتال بیماران در COVID-19 شیوع بررسی  :عنوان        با
 99 بهار و 98 زمستان در رشت شهر

 31/02/99تاریخ جلسه:   
 

  امضاي حاضرین   عنوان پست   حاضرین جلسه

 استاد راهنما آقاي دکتر سیدمهدضیاء ضیابري

 

 الهیجانی توکلی ایلناز خانم دکتر
 

 استاد مشاور
 

 

 استاد داور آقاي پیمان اسدي

 

 استاد داور  خانم دکتر نازنین نوري رودسري

 

 استاد داور آقاي کتر علی اشرف

 

 استاد داور آقاي حبیب اسالمی
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  مصوبات جلسه فعلی
  

 مراکز در اینترمدیا و ماژور تاالسمی به مبتال بیماران در COVID-19 شیوع بررسی  "پیش نویس طرح پژوهشی پایان نامه با عنوان
توسط شوراي پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا مورد بررسی قرار "	99 بهار و 98 زمستان در رشت شهر درمانی و آموزشی

  گرفت. نظرات داوران محترم به شرح ذیل اعالم گردید.
  آقاي دکتر پیمان اسدي:

 اشکاالت امالئی و نگارشی اصالح شود. -1
 از فونت یکسان در تمام صفحات استفاده شود. -2
 امکان از مطالعات بیشتري در مروري بر مطالعات استفاده شود.در صورت  -3
 رت دقیقتر بیان شود.وضرورت اجراي طرح به ص -4
 روش اجراي طرح و بازه زمانی اجراي آن به صورت دقیقتر نوشته شود. -5
6 -   

  خانم دکتر نازنین نوري:
 7منظور است؟ رفرنس منظور از گلوي سرخ چیست؟ اریتم یا قرمزي ته حلق  یا فارنژیت  3در صفحه  -1
 ؟  coronaviruses 17رفرنس   3در صفحه  -2
 لنفوپنی .... صحیح است.  اشکال تایپی دارد.   COVID-19در بیماران مبتالء به  14در صفحه  -3
 ذکر شده یکی از موارد بیماران تاالسمی یا بیماران مبتالء به تاالسمی هستند که با توجه به شرایط ویژه مانند 12در  رفرنس  -4

 تزریق خون و ... در این گروه قرار می گیرند و ( به دلیل) حذف شود.
 بررسی شیوع کرونا در بیماران کرونایی غلط است و باید ذکر شود بیماران مبتالء به تاالسمی 23رفرنس  -5
 به تاالسمی ماژور و اینترمدیا قید شود افراد مبتالء –خط آخر  4صفحه  - 6
مکان حذف شود  و این مورد به بیان مساله اضافه شود و اشاره شود مطالعات قبلی به در قسمت رفرنس هاس نقد در صورت ا -7

 این موضوع نپرداخته اند تا اهمیت موضوع مشخص شود
در صورت امکان در قسمت رفرنس ها دو رفرنس دیگر اضاقه شود هرچند رفرنس هاي مربوط به این مبحث کرونا و تاالسمی  -8

ه هاي انتقال بیماري و  ویروس ها یی که از طریق خون و مایعات  بدن  شده اشاره کرد و یا به محدود است ولی می توان به را
عالئم  و درگیري سیستم هماتولوژي بدن و یا اینکه  به ارتباط کرونا با سایر بیماري هاي زمینه اي به عنوان مثال افراد 

 ایمنوساپرس  و انواع ناهنجاري هاي خونی  و ... بیان شود.
شماره و تاریخ گایدالین متپنتشر شده مدنظر وزارت بهداشت ذکر شود. چون تاکنون چندین گایدالین منتشر شده  9صفحه  در -9

  است.
  آقاي حبیب اسالمی:

 ضرورت شد، بیان متون بررسی در که 23 شماره مطالعه و طرح ویژه اهداف و باشد می شیوع بررسی که طرح عنوان به توجه با -1
  .نمایید عنوان قبلی مطالعه با را حاضر مطالعه تفاوت و نوشته را تحقیق اجراي

 صحبت تفصیل به آن مورد در نامه پایان 5 فصل در بعداً توان می باشد، نمی مطالعه نقد نوشتن به نیاز متون، بررسی قسمت در -2
  .شود نوشته بیشتر جزییات با شده ذکر مطالعات شود می پیشنهاد همچنین. نمود

 و اصلی صورت به هم متغیرها جدول در متغیرها نقش بنابراین باشد، می توصیفی مطالعه نوع اهداف، و طرح عنوان به توجه با -3
 متغیرها جدول و نوشته تحلیلی اهداف باشد، می تحلیلی صورت به مطالعه اگر صورت، این غیر در. شود گرفته نظر در اي زمینه

  .گردد مشخص صحیح طور به وابسته و مستقل متغیرهاي بطوریکه شود اصالح هم
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 ذکر پروپوزال در آن تعداد و فرمول و شود محاسبه نمونه حجم حداقل شد، گرفته نظر در تحلیلی مطالعه نوع اینکه به توجه با -4

                                                                                                      .شود
  تر اشرف:آقاي دک

نفر باشد. اصالحات نگارش انجام شود.   200باید حداقل با توجه به اینکه این مطالعه قرار است توسط دو دانشجو انجام شود حجم نمونه 
بعد  از انجام اصالحات و تایید آنها پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان نامه به تصویب شوراي پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی پور 

  رسید. سینا
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