
:پیش نویس طرح تحقیقاتی /نامه پایان از دفاع جلسه  
با عنوان :  "	 میزان توافق شوك ایندکس و نقص باز در تعیین شدت شوك بیماران مبتال به سوختگی شدید در 

 مرکز اموزشی درمانی  والیت رشت از ابتداي فروردین 1395تا پایان شهریور 1399 "
صبح 11زمان پایان جلسه :                                صبح 10  زمان شروع جلسه:                                    ,11,1299   تاریخ جلسه:  

ضاي حاضرین ام عنوان پست  حاضرین جلسه  

راهنماي اولاستاد  جناب آقاي دکتر سیامک ریماز  
 

 استاد مشاور اول جناب آقاي دکتر محمدرضا مبین
 

 استاد مشاور دوم جناب آقاي حبیب اسالمی
 

 
محمد حقیقی جناب آقاي دکتر  استاد داور شورایی 

 

 استاد داور جناب آقاي دکتر علی اشرف
 

 استاد داور جناب آقاي دکتر محمدرضا حبیبی

 

 استاد داور سرکار خانم دکتر رقیه زارع
 

  

  

  

  

  



  بسمه تعالی

  نسترن نظامدکترصورتجلسه دفاع پروپوزال 

  :  اشرفدکتر
در متن انگلیسی نوشته شود .شدت شوك چگونه تعیین ممی شود . دکتر ریماز بر اساس یک مقاله  -کمبود باز   –عنوان : واژه نقص باز 

  مشابه تعریف عملیاتی شدت شوك نوشته شود . شدت شوك باید بر اساس یک استاندارد مشخص تعریف شود .جدول شوك

  کاملتر نوشته شود . روش اجرا

  نجام شود .تدوین متغیرها بر اساس شدت شوك ا

Base deficit  20شدت سوختگی بر اساس باالي  –شوك ایندکس در یک زمان %  

  دکتر زارع :
  عنوان : ابتدا بررسی گذاشته شود . 

  براي مطالعات توصیفی زمان در عنوان گذاشته می شود . محدودیت زمانی گذاشته نشود .

  استاندارد باشد . گلدباید یک 

  چه اعدادي دارد . GCSدر جدول متغیرها واحد اندازه گیري مکانیزم سوختگی نقش متغیرها مشخص شود . معیار 

  دکتر حقیقی :
  پیامد اولیه و ثانویه مشخص شود .

  در چه فاصله زمانی اندازه گیري می شود ؟ 

  دکتر ریماز :
  دکتر ریماز در اورژانس ----در بدو ورود بیماران در کجا هستند 

  کانفیوز آن  –بیدار  consciousness ارزیابی سطح هوشیاري  بر اساس 

  نقش متغیرها باید اصالح شود .

  اهداف ویژه باید زیر اهداف اصلی باشد .

  مناسب نیست . 4و3و2اهداف ویژه بر اساس مکانیزم ، اهداف 

  اهداف و فرضیات مجدداً چک شود .

  تعیین فراوانی شدت شوکی در بیماران بر معیار شوك ایندکس بر اساس سن ، جنسیت مکانیزم 

  تعیین میزان توافق شوك ایندکس

  حجم نمونه مجدداً محاسبه شود .

  چک لیست به انتهاي پروپوزال اضافه شود .

  


