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  واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پورسینا 
   

  :پیش نویس طرح تحقیقاتی /نامه پایان از دفاع جلسه

در سال  رشت یدرمان یمراکز آموزش ژهیمراقبت و يدر بخش ها يبستر مارانیخانواده ب يازهاین یبررس : عنوان با       
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  ضاي حاضرین ام  عنوان پست   حاضرین جلسه

  استاد راهنما  علی اشرفآقاي دکتر 
  

  حبیب اسالمی آقاي 
  

  استاد مشاور
    

  استاد مشاور  صدیقه صمیمیانخانم 
  
  
  

  شوراییاستاد داور   علی محمدزادهآقاي دکتر 

  

  استاد داور  گالره بی آزارسرکار خانم 

  

  استاد داور  محمدرضا حبیبیآقاي دکتر 

  

  استاد داور  محمدعلی یزدانیآقاي 
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  مصوبات جلسه فعلی
 آموزشی مراکز ویژه مراقبت هاي بخش در بستري بیماران خانواده نیازهاي بررسی  "پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان نامه با عنوان 

نظر اساتید داور به شرح ذیل با حضور اساتید راهنما و مشاور و هیات داوران مورد بررسی قرار گرفت.   1399 سال در رشت درمانی
  اعالم گردید:

  
  جناب آقاي دکتر علی محمدزاده:

 طرح خوب و کاربردي است. -

 انجام شود. 33و  14،  4،  3امالیی در صفحات  اصالحات -

 در روش اجرا بعد حمایتی کاملتر توضیح داده شود. -
با توجه به تفاوت حساسیت اعضاي درجه دو و سه خانواده با اعضاي درجه یک بهتر است اعضاي درجه خانواده والدین،  -

 فرزندان، خواهر و برادر وارد مطالعه شوند.

  
  ه بی آزار:سرکار خانم دکتر گالر

  طرح مورد تایید است. 
  
  

  جناب آقاي دکتر محمدرضا حبیبی: 
  طرح مورد تایید است.

  
  

  جناب آقاي محمدعلی یزدانی:
  عنوان با اي مقاله  -

- Family Needs of Patients Admitted to the Intensive CareUnits چاپ همکاران و دوست حسن توسط 2018 سال در 
 .است شده

 .نماید می اضافه مقاله کیفیت به نمود اضافه بدان نوآوري بتوان اگر قزوین در مشابه اي مطالعه انجام به توجه با -

  دکتر اشرف: با توجه به تفاوت هاي فرهنگی هر منطقه بررسی این نیازها در جامعه گیالن الزم به نظر می رسد. 
 و نداشته دسترسی فرمول به نمونه حجم برآورد خصوص در. داد انجام مقطعی-تحلیلی نوع از اي مطالعه توان می اهداف اصالح با -

 برآورد در اما شده صحبت نمونه ریزش از پژوهش هاي محدودیت در که توجه با. آمد بدست مقدار این اساس چه بر نیست مشخص
  .نشد گرفته نظر در آن براي مقداري نمونه حجم

  
 رفرنس افزارهاي نرم از است بهتر. باشد می غلط که شده استفاده انگلیسی و فارسی منابع از ترکیبی شده، ثبت پروپوزال منابع در

  .گردد استفاده Endnote مانند نویسی
  

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

  
  


