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 شرح صورتجلسه 
 

در دانشجویان دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی  Anti HBs antibodyبا D بررسی ارتباط ویتامین  " سینو شیپ .1

مورد   مصطفی احمدیو دانشجو  پورزهرا عبدالکریم دکتر سرکار خانم استاد راهنما  " 19-11گیالن در سال تحصیلی 

 رد پذیرش قرار گرفتمو با اصالح ایرادات زیر بررسی قرار گرفت و

لطفا  3CC خون در لوله استریل گرفته خواهد شد در جای دیگر بیان شده   5CC*در روش اجرا در جایی بیان شده 

 یکسان سازی شود 

 استفاده شود andاز واژه withواژه *عنوان انگلیسی اصالح شود بهتر است در عنوان به جای

 سپری شده است و نمی تواند سال درستی برای مطالعه باشد 19-11*سال پژوهشی اصالح گردد 

 

استرس دانشجویان داندانپزشکی شهر رشت نسبت به کشیدن دندان از بیماران در سال  یبررس " سینو شیپ یبررس .2

مورد بررسی قرار  پرویز کریمی گرجیو دانشجو  سید هادی حسینیدکتر جناب آقای استاد راهنما  "11-19تحصیلی 

 موارد زیر جهت اصالح اشاره گردید گرفت و 

 در عنوان اشتباه است usingاستفاده از کلمه *

 باشد 1011نوشته شده استدر صورتی که سال مطالعه باید  19-11* در مطالعه سال تحصیلی 

در خصوص این مطالعه بیان شده است اما در ابتدا نوشته شده که گزارش های زیادی *در بیان مسئله در پاراگراف دوم 

 در قسمت آخر نوشته شده است در این خصوص تحقیقات کمی صورت پذیرفته است .لطفا این تناقض برطرف گردد

 و...(ذکر شودیک ،دو جراحی )*در روش اجرا باید ترم تحصیلی دانشجو/نوع دندان/ نحوه کشیدن دندان و ترم 

 مقطعی تغیر یابد –*نوع مطالعه به تحلیلی 

 (از کجا آمده است؟فرمول حجم نمونه مشخص شود و امکان پایلوت وجود ندارد.19*حجم نمونه )

*در سواالت پرسشنامه نوشته شده که آیا دانشجو سابقه بیماری روحی دارد؟این پرسش هم میتواند جز متغیرها و هم 

 این فاکتور تاثیرگذار جز معیارهای خروجی باشد.مخدوشگر باشد.به همین جهت پیشنهاد می شود میتواند جز عوامل 

*در خصوص بررسی سطح استرس میتوان از پرسشنامه هاییکه در خود مقاالت پیشینه پژوهش ذکر شده است استفاده 

 شود

 ح گردد.*اشکاالت نگارشی مانند دندانپزشک عمومی و ساکنان کودکان و ... حذف و اصال
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ول طبق جد ن شد برآوهشی تصمیم بر ژوهش طبق نظر اعضای شورای پژایجاد انگیزه و ترغیب دانشجویان در حوزه پ.جهت 9

 گرددبه نمره نهایی پایان نامه دانشجویان اضافه  براساس جدول زیر یتم های خاصیآ ،زیر
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