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 در الکتریکی سوختگی بالینی هاي پیامد و  اپیدمیولوژي بررسی  "جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان نامه با عنوان
با حضور اساتید راهنما، مشاور و هیات داوران  "1399 تا 1389 هاي سال از رشت والیت سوختگی مرکز به کننده مراجعه بیماران

در محل واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا برگزار گردید. ابتدا دانشجوي طرح توضیحاتی در ارتباط با طرح خود ارائه دادند. 
  تند.سپس اساتید طرح توضیحات تکمیلی رابیان فرمودند. در ادامه اساتید داور به بیان نظرات خود پرداخ

  آقاي دکتر پیروز: طرح خوبی است و مورد تایید می باشد.
آقاي دکتر مقدم احمدي : مطالعه خوبی است. آیا ولتاژ برق قابل اندازه گیري است؟ آقاي دکتر مبین تقسیم بندي ولتاژ برق به 

  صورت برق خانگی یا برق صنعتی انجام می شود.
  شود. برق در جدول متغیرها اصالح تقسیم بندي ولتاژ
  آقاي دکتر ترابی : 

  مورد تایید است.
  آقاي دکتر اشرف :

  نوع ولتاژ مشخص شود.
  سوختگی هاي ناشی از جرقه در صورت امکان مشخص شود.

  بررسی شود.  CKMB و   CPKتروپونین 
  آریتمی و دیس ریتمی هاي رخ داده بررسی شود.

  خانم پورحبیبی :
 ارتباط و سوختگی درجه و درصد یا و سوختگی مقدار مثال عنان به توان می آیا بنابراین است پیامد از صحبت در عنوان، وقتی

  سنجید؟ را سوختگی بالینی پیامدهاي با آن
  .گردد ذکر اهداف در صورت این در

  مخدر زمینه اي تعریف شود. مواد الکل،مصرف دخانیات، مصرف همراه، مصرف هاي بیماري ي نقش متغیرهاي سابقه
 فرمول براساس.  بیاید بدست تعداد حداقل کل تعداد از است؟ مقدار چه کل ، تعداد نمونه حجم محاسبه و گیري نمونه در روش

  دسترس در نمونه حجم
  نگر ذکر گردد. در نوع پژوهش گذشته
  ... ارزیابی یا و در هدف اصلی ، تعیین

  برسید؟ خواهید می اي نتیجه چه به اهداف این بررسی در اهداف ویژه ، از
  داري؟ گزارشاتی چه سالها تفکیک به

  شود؟ می داده تعمیم آمده بدست اطالعات یا و باشد؟ می مقایسه قابل قبلی اطالعات با آیا
  بررسی  مورد سالهاي تفکیک به به جاي سال هاي.... می توان نوشت

شوراي پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی با انجام اصالحات و تایید آن، پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان نامه به تصویب 
  پورسینا قرار گرفت.


