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  مصوبات جلسه فعلي

ه كننده مراجعاندام آمپوته بيماران بررسي فراواني انواع درد    "جلسه دفاع از پيش نويس طرح تحقيقاتي پايان نامه با عنوان
  با حضور اساتيد راهنما و مشاور و هيات داوران برگزار گرديد. " ١٣٩٩سال  دررشت و رازي پورسينا  به مركز آموزشي درماني

  نظرات اساتيد داور به شرح ذيل اعالم گرديد.
  آقاي دكتر ريماز :

  به انواع روش هاي درماني اشاره شود.
  اشاره شده اما در روش اجرا توضيح داده نشده كه الزم است توضيح داده شود.  VASدر بيان مساله به 

  در اهداف تعيين ميانگين شدت درد نوشته شود.
  آقاي دكتر باقي:

يك سري از دردها مربوط به استامپ است كه واقعي است. در صورتي كه عصب اكسپوز باشد يا نوروما تشكيل شده باشد 
  باعث درد مزمن استامپ خواهد شد.

آنستزيا ، مصرف داروهاي مخدر و ضد دردهاي غير برخي از ريسك فاكتورها  مثل وجود درد قبل از آمپوتاسيون ، نوع 
  استروئيدي يا ضد افسردگي بررسي شود.

  آقاي دكتر ريحانيان:
  طرح خوبي است. 

  بهتر است تقسيم بندي اوليه انجام شود. دردهاي نوروپاتيك و ... مشخص شود. 
  اضافه شود.در صورت امكان روش هاي درماني هم به مطالعه 

  آقاي حبيب اسالمي:
  اهداف اصالح شود.

  نوع مطالعه آينده نگر شود.
  متغير شاخص توده بدني اضافه شود.

  شهري روستايي بودن به عنوان يك متغير بررسي شود.
  آقاي دكتر مبين:

  از مشاور آمار جهت انجام اصالحات مربوط به متدولوژي كمك گرفته شود.
  آمپوتاسيون هاي مينور از مطالعه حذف شود.

  تحتاني بررسي شود.فقط اندام 
  در بيمارستان واليت هم نمونه هاي مورد نظر وجود دارد.

  
  

  بعد از انجام اصالحات و تاييد آن توسط اساتيد راهنما و مشاور و هيات  داوران پيش نويس طرح تحقيقاتي به تصويب رسيد.
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