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  مصوبات جلسه فعلی
 رشت در کرونا محتمل بیماران در افیوژن پریکاردیال شیوع بررسی  "جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان نامه با عنوان

با حضور اساتید راهنما و مشاور و هیات محترم داوران در محل واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا برگزار  "	99 فروردین و 98اسفند
گردید. ابتدا دانشجویان طرح توضیحاتی در مورد طرح ارائه دادند و سپس اساتید راهنما و مشاور توضیحات تکمیلی را بیان فرمودند. در 

  رات خود پرداختند.ادامه هیات محترم داوران به بیان نظ
  خانم دکتر شبیریان: 

 شیوع در بیماران بستري با تشخیص اولیه کووید) ، واژه محتمل بهتر است حذف شود. -
 مطالعه رتروسپکتیو روي بیماران با تشخصی قطعی کووید  -
 گریدینگ گذاشته شود. -
و مورتالیتی   ICUمی خواهیم تشخیص بدهیم. شدت بیماري و بستري در   CTهمه بیماران اکو ندارند. دکتر موسوي: فقط با  -

 تامپوناد زیاد بوده است.  TAPدر فروردین و اسفند موارد 
آقاي دکتر کاظم نژاد: بهتر است از حالت توصیفی خارج شود. اهداف صرفاً توصیفی است. اگر درجات کویید و گروه هاي سنی  -

 اید در دو گروه با و بدون افیوژن و ویژگی ها ثبت شود.... در صد افیوژن متفاوت است ب
 دکتر فخر موسوي: در اینکار فقط هدف ثبت موارد افیوژن هست.  -
 تعاریف عملیاتی اشتباه است باید اصالح شود. -
 انتخاب حجم نمونه به چه صورت است. -
 دارند مورد بررسی قرار می گیرند.  CTدکتر نوري : فقط بیمارانی که  -

 
  دکتر فالح ارض پیما:خانم 

  
در این طرح از سی تی دو کمک میخواهیم بگییریم. یکی با استفاده از یافته هاي سی تی و ابزار تشخیصی میخواهیم بیماران را 

تشخیص و وارد طرح کنید و در جدول متغیرها فقط یافته هاي ساجستیو باید اورده شود . در جدول متغیرها پلورال افیوژن جز یافته 
  ساجستیو نیست. هاي

  جدول متغیرها باید با نظر استاد مشاور رادیولوژي اصالح شود
چگونه تشخیص پلورال افیوژن داده می شود. تشخیص توسط سه گروه طب اورژانس ، قلب و رادیولوژیست داده می شود. چگونه این 

  کار انجام می شود؟ آیا فرم جداگانه به هرکدام داده می شود.
 

  آقاي دکتر اشرف: 
 متون مورد استفاده در پیشنینه تحقیق غیر مرتبط است. -
 در کویید نوشته شود.  PEامار جهانی از  -
 جدول متغیرها کامل شود. -
 مشخص شود.  CTدر تعاریف عملیاتی درگیري  -
 در جدول متغیرها و روش کار نوشته شود.  PEگریدینگ  -
 : سی تی بدو ورود بیمارانسی تی ها کی کی انجام شده است. دکتر نوري  -
 یک فاکتور براي شدت بیماري  و همینطور پیامد بیماري را داشته باشید به عنوان یک متغیر -
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 بیماري هاي زمینه اي و قلبی دیالیز حذف نشود. -
 حجم نمونه رفرنس داده شود. -
-  

  آقاي دکتر ضیابري :
 در عنوان محل انجام طرح ذکر شود. -
 ی و فاصله گذاري رعایت شود.در بیان مساله ایرادات تایپ -
در بیان مساله  در مورد بیماران محتمل و قطعی و.... ذکر شود کدام فلوچارت وزارت بهداشت استفاده شده است یا به صورت  -

 رفرنسی مشخص شود.
 الویت پژوهشی طرح ذکر شود. -
 سال قید شود. 2در بررسی متون رفرنس شماره  -
 جدول گانت تکمیل شود. -
 نوع نگارش اصالح شود.مثالض تعیین فراوانی جنس مرد/ زن و... . در قسمت اهداف -

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