صورتجلسه شوراي پژوهشي بيمارستان بعثت مورخ 2331/7/3
جلسه شوراي پژوهشي بيمارستان بعثت در مورخ  2331/7/3ساعت  22در اتاق جلسات با حضور آقايان :دكتر عليخاني -
دكتر صديقي -دكتر منصف  -دكتر جمالپور -دكتر بيگمرادي -دكتر فردمال و خانمها :دكتر هاشميان -دكتر رضوي -دكتر اقباليان
و شهبازي تشكيل و موارد ذيل مطرح گرديد:
2طرح تحقيقاتي آقاي دكتر فراهاني با عنوان« بررسي رابطه تاب آوري وپيشرفت تحصي ليدردانش آموزان ناشنواي مقطع دبيرستانشهرستان همدان »كه توسط خانم دكتر هاشميان _ آقاي دكتر بهنود و آقاي دكتر فردمال داوري شده بود ،مطرح شد و به شرط
اصالحات ذيل مورد تصويب قرار گرفت.
–2در روش اجرا سال  31-33به جاي  32-31قرار گيرد.
1در روش اجرا آمده«سوابق آموزشي نمونه از روي پرونده ي تحصيلي وي بررسي مي شود و معدل سال قبل او بهعنوان شاخص پيشرفت و يا وضعيت تحصيلي وي استخراج مي گردد».معدل سال قبل حذف شود و معدل سال -33
 31گذاشته شود.زيرا تاب آوري سال  31-33بررسي خواهد شد.
3پيشرفت تحصيلي در عنوان و ساير موارد مربوط تبديل به وضعيت تحصيلي شود.4حجم نمونه  06نفر تخمين زده شده آيا از اين تعداد ميزان پسر و دختر تقريبا يكسان هستند؟5يك روانشناس به همكاران طرح اضافه شود.0اخذ نظر كارشناسي در مورد اينكه آيا اين پرسشنامه براي افراد 25ساله نيزمفهوم است ؟7روايي پايايي پرسشنامه در افراد ناشنوا بررسي شودو ذكر گردد.8با توجه به اينكه گروههاي سني بسيار به هم نزديك هستند و تعداد حجم نمونه براي گروهبندي بر اساس سنكم مي باشد بهتر است از اهداف فرعي سن حذف گردد.
 3با توجه به اينكه طرح مداخله اي نمي باشد و بصورت پر كردن پرسشنامه است هزينه به سقف 2666666تومانبرسد.
1طرح تحقيقاتي آقاي دكترفراهاني اعنوان«تاثيرنوع زايمان برنتايج اولين غربالگري شنوايي نوزادان بوسيله گسيلهاي صوتي گوش» كهتوسط خانم دكتر هاشميان _ آقاي دكتر بهنود و آقاي دكتر فردمال داوري شده است مطرح و به شرط اصالحات زير مورد تصويب
قرار گرفت.
الف -در بيان مسئله روي ساعت گرفتن  OAEاوليه تأكيد شده در صورتيكه هدف طرح بررسي ساعت نمي باشد لذا بيان
مسئله بر اساس هدف طرح واضح تر بيان شود.

ب -با توجه به ضرورت انجام طرح كه بررسي تفاوت مثبت كاذب ها در زايمان طبيعي و سزارين مي باشد لذا روش اجرا
و عنوان طرح تغيير يابد :براي نوزادان ارجاع شده ( در زايمان طبيعي و سزارين) در هفته بعد نيز تست انجام شود و
ميزان مثبت كاذب در اين دو گروه با هم مقايسه گردد.
ج  - ABRكه در پرسشنامه هم ذكر شده است در روش اجرا در مرحله بعدي ذكر نشده اگر ABRانجام مي شود در
روش اجرا هم تأكيد شود.
د -با توجه به اينكه طرح مداخله اي نمي باشد و بصورت پر كردن پرسشنامه است،هزينه به سقف 2666666تومان برسد.
3گزارش نهايي آقاي دكتر كيميايي اسدي تحت عنوان«بررسي وضعيت تغذيه اي بيماران بستري دربخش ICUباطراحي وپيادهسازي نرم افزارمربوطه» مطرح گرديد و مقرر شد پس از اصالح ايرادات داور ،به شوراي پژوهشي دانشگاه ارسال شود.

