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 بهشتی بابلبیمارستان شهیدواحد توسعه تحقیقات بالینی  جلسه شورای پژوهشیصورت پنجمینپنجاه و 

 
 تشکیل گردید، موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت. 10:30ساعت به صورت مجازی  13/02/99مورخ جلسه شورای پژوهشی در تاریخ 

تباط یافته های سی تی اسکن قفسه سینه بیماران مشکوک و بررسی ار (، با عنوان724133012رهگیری) با کدتحقیقاتی  طرح -1

های وابسته به کنندگان به بیمارستانو ارتباط آنها با پیامد بیماری در مراجعه 19اثبات شده به ابتال به عفونت کووید 

 .دیرس بیبه تصو ریمطرح و با انجام اصالحات ز "   1398-99دانشگاه علوم پزشکی بابل طی سال 

  19اسکن قفسه سینه با پیامد بیماری در بیماران مشکوک و مبتال به تیبررسی ارتباط یافته های سی"بهعنوان-Covid  در

 اصالح شد.تغییر یابد.  " 1398-99های های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل طی سالبیمارستان

 اصالح شد.تغییر یابد.  "تحلیلی-مقطعی"نوع مطالعه به 

 اصالح شد.ال اصالح گردد. خالصه پروپوز 

  .اصالح شد.پاراگراف انتهایی بیان مساله مربوط به هدف مطالعه می باشد، اصالح گردد 

 اسکن قفسه سینه با پیامد بیماری تیهای سیتعیین ارتباط یافته "هدف اصلی متناسب با عنوان اصالح گردد. هدف اصلی به

های وابسته به دانشگاه علوم در مراجعین به بیمارستان 19کووید فونت در بیماران مشکوک و اثبات شده به ابتال به ع

 تغییر یافت. "1398-1399های پزشکی بابل طی سال

  .تمام اهداف و فرضیات پژوهشی اصالح و بازنویسی گردید.اهداف و فرضیات بازنویسی گردد 

  .اصالح شد.در جدول متغییرها، متغیرهای یافته های بالینی و آزمایشگاهی بدو مراجعه، اصالح گردد 

  .اضافه شدن فرمول حجم نمونه و تعداد نمونه الزم 

 حجم نمونه با استفاده از فرمول زیر برآورد شد.

 

صد( )رفرنس( در نظر گرفته شد. برای سطح خطای در 86در یافته های ریه ) ground glassیک بار برابر نسبت  pدر رابطه ی فوق 

 نفر به دست آمد.  175نفر تعداد  3000درصد و جامعه محدود برابر 5
 

  .ها اصالح گردید.آوری دادهروش جمعاصالح روش جمع آوری داده ها 

  .بالینی، اسکن قفسه سینه، پرسشنامه اطالعات دموگرافیک، آزمایشگاهی، تیسیاصالح ابزارها در روش کار

 تصویربرداری، پیامد

                               
 دکتر حمید شافی

 رئیس واحد توسعه تحقیقات بالینی

 بیمارستان شهید بهشتی
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