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 شرح صورتجلسه 
 

 ")صومعه سرا، دوگور( النیغرب گ نیمعلول شگاهیآسا یو جسم یذهن نیمعلول یدندان یدهان تیوضع یبررس " سینو شیپ .1

مورد  ریموارد ز با اصالح قرار گرفت و ینوبخت مورد بررس هیبشرئوست و دانشجو هان نیدکتر نازنسرکار خانم استاد راهنما 

 تصویب قرار گرفت

 اضافه کردن بیماری پریودنتال به چک لیست و اضافه کردن به جدول متغیر*

 رفرنس آخر )اصالح شود(*

 معلولیت جسمی و ذهنی همزمان به عنوان یک دسته جدا*

 به مقدمه و ضرورت اجرا اضافه شوندبزرگی زبان ایا ارتباطی به بهداشت دارد یا زخم های دهانی؟اگر دارند *

 معاینات توسط چه کسی انجام شده *

 

سال ساکن استان گیالن 26-06عوامل مو.ثر بر میزان دریافت و پیگیری خدمات دندانپزشکی در بین افراد  یبررس " سینو شیپ.2

یر موارد ز مورد بررسی قرار گرفت و  علی جانی پورو دانشجو  نازنین بشردوستدکتر سرکار خانم استاد راهنما  "1311در سال 

 جهت اصالح اشاره گردید

بررسی جدول متغییرها)به طور مثال: وضعیت سالمت مستقال است( با اهداف ویژه )به طور مثال وضعیت سالمت دهان وابسته *

 ( اگر تحلیلی است آیا زمینه ای معنا دارد )مشاوره با آمار – است( باید یکی تغییر کند

 زندگی در روش اجرا گفته شده اما در جدول متغیرها نیست*محل 

 سیستمیکدر پرسشنامه سواالتی در مورد سالمت و بیماری های *

 چون پرسشنامه اینترنتی است ،دسترسی به منابع غیر ضروری *

 میزان دسترسی به جدول متغیرها اضافه شود چون در متن است،وضعیت تاهل ، محل سکونت *

اگر از بیمار کلی پرسیده شود که چرا به دندانپزشکی نمیرود شاید بهتر باشد ، تا اینکه در مورد بیمه پرسیده شود و جهت دهی *

  کند

 با توجه به اینکه مطالعه توصیفی است اهداف ویژه تغییر کند*

  اصالح رفرنس ها*
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دکتر  انمسرکار خ استاد راهنما "تاثیر ناهنجاری های رفتار غذایی بر پوسیدگی دندانی زودرس در کودکانبررسی  " سینو شیپ.3

 موارد زیر جهت اصالح اشاره گردید وقرار گرفت  یمورد بررس ارمغان حجتیو دانشجو  جانشینآتوسا 

 طالعات زیاد است(در عنوان در رشت و سال و رنج و سن اضافه شود )چون تعداد م*

 جدول متغیرها زیاد است . یک مورد*

  فرضیات همه یک یا همه صفر باشند*

 مورد آخر نیز فرضیه یک شود *

* dmft )رایج ترین )رفرنس اضافه شود 

برسی عملکرد و رواج استفاده از انواع دستگاه الیت کیور در مطب های خصوصی دندانپزشکان شهر  " سینو شیپ یبررس.4

موارد زیر قرار گرفت و  یمورد بررسالمیرا ظهریو دانشجو  نیلوفر معیندکتر سرکار خانم استاد راهنما  "1311در سال رشت 

 جهت اصالح اشاره گردید 

 توضیح مختصر در ارتباط با نسل ها و محدودیت ها*

 اضافه شود که تکمیل شودبه ضرورت اجرا اهداف کاربردی  *

 ذستگاه رادیومتراضافه کردن اطالعات * 

 

 موافقت گردید دکتر هدیه دانشور دکتر امیررضا هندی به از دانشجو مهران زنجانی پور،تغییر استاد راهنمابا درخواست .5

 

 موافقت گردید ی خانجان سهینف.با درخواست تغییر استاد راهنما،دانشجو امین تقی زاده از دکتر الناز موسوی به دکتر0

 

 موافقت گردید عبدیتغییر استاد راهنما،دانشجو زهرا امیری از دکتر کشاورز به دکتربا درخواست  .7

 

 p.h.dپایان نامه/ رساله های تحصیلی رشته های علوم پزشکی) دکتری عمومی، تخصصی، . آیین نامه اجرایی و راهنمایی نگارش8

ته بازبینی و تدوین پایان نامه های تحصیلی معاونت و کارشناسی ارشد( به ضمیمه اخالق در پژوهش های پزشکی به گردآوری کمی

توسط اعضای شورای پژوهشی بررسی شد و جهت اجرا در سایت معاونت قرار  1314تحقیقات و فناوری، ویرایش سوم، سال

 گرفت
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