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با  " سوختگی بیماران بالینی نتایج بر مغز MRI هاي یافته کننده بینی پیش اثر بررسی  "جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی با عنوان 
دامه اساتید داور به حضور اساتید راهنما و مشاور و هیات داوران برگزار گردید. ابتدا دستیار رادیولوژي توضیحاتی در ارتباط با طرح خود ارائه دادند. در ا

  بیان نظرات خود پرداختند.
  

  آقاي دکتر قایقران : 
  روان پزشکی یا نورولوژیک استتایج بالینی و اینکه ن در  عنوان  اشاره اي به نوع نتایج بالینی نشده است

  در این روش با روشی که آنها انجام دادند یکسان است؟   T.Fو   T.Eآیا معین و ثابت است و اینکه      دستگاهقدرت      FAZEKASدر معیار 
  
  

  آقاي دکتر سوري :
  مطالعه خوبی است و مورد تایید اینجانب می باشد.

  
  آقاي حبیب اسالمی:

مورد مطالعه و روش نمونه گیري ذکر شده که به روش سرشماري نمونه گیري انجام می شود که با توجه به حجم نمونه  جمعیتدر قسمت  -1
 برآورد شده ، پیشنهاد می شود که متن اصالح شود.

 ذکر گردد . و رفرنس مربوطه به روایی و پایایی این پرسش نامه هم مشخص گردد.BECKروایی پرسشنامه  -2

 هم در روش اجرا ذکر گردد. همچنین کات آف هاي پرسش نامه هم مشخص گردد. DASSایی و پایایی پرسش نامه رو -3

 معیار هاي خروج از مطالعه به معیار هاي عدم ورود تغییر یابد. -4

 محدودیت هاي اجراي طرح و راه کاراهاي کاهش آن مشخص شود. -5

مره افسردگی ، اضطراب می باشد ، پیشنهاد میشود عنوان به گونه اي تغییر کنه که اشاره با توجه به اینکه یکی از اهداف ویژه طرح ، تعیین ن - 6
 اي به محاسبه نمره افسردگی و اضطراب در کنار هدف اصلی مطالعه داشته باشد.

 جرا ذکر نمایید.با توجه به اینکه در قسمت نوع پژوهش  کوهورت آینده نگر نوشته شده فاصله زمانی بررسی روي داده ها را در روش ا -7

 تحلیلی در یک بازه زمانی یک ساله مطالعه انجام شود. –پیشنهاد می شود به صورت یک مطالعه مقطعی  - 8

 اهداف ویژه منطبق با جدول متغییر ها نمی باشد پیشنهاد می شود اهداف ویژه و جدول متغییر ها مورد بازبینی قرار گیرد. -9

  انجام می باشد .پس از اصالحات اساسی و داوري مجدد قابل  -10
  
  
  
  
  
  
  


