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 شرح صورتجلسه 
 

دندانپزشکی شهر رشت نسبت به کشیدن دندان از بیماران با کمک الگوی ارزشیابی  بررسی استرس دانشجویان " سینو شیپ .9

 پرویز کریمی گورجیو دانشجو  سید هادی حسینی جناب آقای دکتر استاد راهنما "9318-9311 یلیدر سال تحص CIPP سیپ 

 موارد زیر جهت اصالح اشاره گردیدمورد بررسی قرار گرفت و 

 *تغییر عنوان بر اساس نظر داور

 *ایرادات فرضیات وارد شود

 ( تفکیک شود5*اهداف فرضی )مورد 

 *ترم تحصیلی

 *ایرادات نگارش

 رفرنس حجم نمونه وارد شود*

 گیرد*تعریف واژه ها صورت 

 *مروری بر متون اطالعات هر مطالعه وارد شود 

 *رفرنس ها اصالح شود

 روایی و پایایی-*پرسشنامه ضمیمه شود

 *نوع مطالعه مشخص شود

شده توسط دندانپزشکان شهر رشت در رابطه با درمان درد ناشی از درای ساکت و  روشهای درمانی اتخاذ یبررس " سینو شی. پ2

مورد بررسی قرار نیما جاللی و دانشجو  هادی حسینی دیدکتر س یجناب آقااستاد راهنما  "از دیدگاه خودشان میزان تاثیر آنها

 موارد زیر جهت اصالح اشاره گردید گرفت و 

 متفاوت است *دندانپزشکان عمومی یا متخصص در قسمت های مختلف 

 *محل اجرا اصالح گردد

 *تاریخ اصالح گردد

 *نوع مطالعه مشخص گردد

 *روایی وپایایی پرسشنامه؟پرسشنامه ساختار مناسب ندارد.

 *عوامل مخدوش کننده زیاد است 

 حات اساسی و ارسال مجدد به داوران جهت تایید اصالحات انجام شده*نیاز به اصال
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 *بیان مساله کامل نیست 

 * اصالح رفرنس ها

 

 " 9318-9311آسایشگاه معلولین غرب گیالن در سال  بررسی وضعیت دهانی دندانی معلولین ذهنی و جسمی " سینو شیپ .3

اره موارد زیر جهت اصالح اش وقرار گرفت  یمورد بررس هانیه نوبختو دانشجو  نازنین بشرئوستدکتر سرکار خانم استاد راهنما 

 گردید

 ود.تر نوشته ش مطالعه دقیق*در جدول متغییرها : تظاهرات دهانی جزئی تر نوشته شود و همچنین سایر متغییرها معیارهای مورد 

 *متغییرهای خاص مانند سایش بانومی بیاری پریوپنتال بررسی شود .

 خذف شود  9318*سال 

 *ضرورت اجرا با توجه به شواهد موجود توضیح بیشتری داده شود

 *تعریف عملیاتی متغییرها اصالح شود

 *اسم آزمایشگاه بهبه جای منطقه غرب استان نوشته شود

تاثیر درمان ارتودنسی بر رژیم غذایی مرتبط با کیفیت زندگی در بیماران تحت درمان ارتودنسی ثابت در استان  " سینو شیپ.4

وارد زیر مقرار گرفت و  یمورد بررسسید ارسطو میرمویدو دانشجو  یاسمین بابایی همتیدکتر سرکار خانم استاد راهنما  "گیالن

 جهت اصالح اشاره گردید 

 وسایل ثابت در ارتودنسی در پرسشنامه وارد شودبهتراست نوع *

 در فعل ها زمان آینده باشد *

 * شماره رفرنس ها اصالح شود

 *کیفیت زندگی ناشی از رژیم غذایی اصالح شود

و اعالم نشدن وضعیت قرارداد ایشان به معاونت پژوهشی پایانامه دانشجو آقای حسن نیا بودن K با توجه به اتمام ضریب .5

 دکتر سید جواد کیا محول گردید.جناب آقای دکتر حسین حسن نیا به جناب آقای خسرو عزیزی به راهنمایی 

و الزام  شد اییدتدکتر فالح چای مبنی بر ارائه چک لیست داوری تنظیم شده توسط ایشان به داوران آقای پیشنهاد از جانب .6

جلسه شورای پژوهشی مطرح گردید. که مورد تایید اعضای شورای پژوهشی قرار  تایید داوران پیش از مطرح شدن طرح در

 گرفت

خانم دکتر عبدالکریم پور و گرفتن پروپزال امین تقی زاده با دو استاد با تغییر استاد راهنما دانشجو امین تقی زاده به راهنمایی .7

 دکتر دادگران و دکتر مدبرنیا موافقت گردید.راهنما 

 . پیشنهاد درخصوص برنامه مدون واحد های رساله به دانشجویان بررسی وفلوچارت و نکات زیر مورد تایید قرار گرفت.8
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  نمره رساله را در همان ترم اخذ واحد به آموزش ارائه دهددانشجو موظف است 

  که حتما باید یک ترم بین آنها فاصله  4و  3ترم وجود دارد به جز واحد رساله واحد رساله در یک  2امکان اخذ همزمان

 زمانی باشد.

  واحدهای رسالهفلوچارت تایید شده زمان اخذ 
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