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 صورتجلسه پژوهشی

به   11/3/99شنبه  یکجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی روز 

 قرار گرفت.و موافقت مورد بررسی زیر  های تشکیل و موضوعصورت مجازی 

  

 

بررسی  " عنوان با طیبه ضیائیو دکتر  شیوا کریمیخانم ای  نامه پایان پیشنهادی پژوهشی طرح-4

تاثیر آموزش تنظیم خلق بر خودپنداره ی عمومی و خودپنداره ی جنسی زنان متاهل 

 در: طرح هزینهبا جمع هزینه  " 9911شهر گرگان؛جامع سالمت دیابتی تحت پوشش مراکز  

 صورت به برگزاری صورت در و ریال 34344333  حضوری صورت به ها کارگاه برگزاری صورت

پیشنهادات  با( دانشگاه از خارج اعتبار بدون کل مجموع) نیاز مورد بودجه ریال 11144333 مجازی

جهت ارسال به معاونت تحقیقات  تایید داور نهایی وانجام اصالحات  با توجه به وبه شرح ذیل داوران 

 و فن آوری اقدام گردد.

 پاسخ به داوری شماره 9

 . 

 تکلماو  اجرو روش ا مساله نبیا خالصه زال،پووپر هچکیددر  یاآ(9

؟خیرستا هشد ئهارا کافیو  صحیح ربطو یکلید  

.دشو مشخص وهگردر دو  نمونه حجم هچکید قسمتدر   

برای تعیین حجم نمونه از یک مطالعه توصیفی استفاده شده است، با 

توجه به اینکه مطالعه حاضر یک کار مداخله ای است  پیشنهاد می 

 ریتاث) و همکاران  یگردانشود برای تعیین حجم نمونه از مطالعه 

 یو خود پنداره  یعموم یخلق بر خود پنداره  میآموزش مهارت تنظ

( شهر گرگان ینابارور مراجعه کننده به مرکز زنان نابارور یجنس

 استفاده شود.
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با استفاده از مقایسه نمره میانگین خودپنداره مثبت در دو گروه یک 

 ماه بعد از مداخله

t tests - Means: Difference between two independent means (two groups) 

Analysis: A priori: Compute required sample size  

Input: Tail(s) = Two 

 Effect size d = 2.0664152 

 α err prob = 0.05 

 Power (1-β err prob) = 0.95 

 Allocation ratio N2/N1 = 1 

Output: Noncentrality parameter δ = 4.1328304 

 Critical t = 2.1447867 

 Df = 14 

 Sample size group 1 = 8 

 Sample size group 2 = 8 

 Total sample size = 16 

 Actual power = 0.9696561 

 

با استفاده از مقایسه میانگین نمره خودپنداره منفی در دو گروه یک 

 ماه بعد از مداخله

 

Analysis: A priori: Compute required sample size  

Input: Tail(s) = Two 

 Effect size d = 2.6996818 

 α err prob = 0.05 

 Power (1-β err prob) = 0.95 

 Allocation ratio N2/N1 = 1 

Output: Noncentrality parameter δ = 4.2685717 

 Critical t = 2.3060041 

 Df = 8 

 Sample size group 1 = 5 

 Sample size group 2 = 5 

 Total sample size = 10 

 Actual power = 0.9605924 

 

ن نمره خودپنداره موقعیتی در دو گروه با استفاده از مقایسه میانگی

 یک ماه بعد از مداخله
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t tests - Means: Difference between two independent means (two groups) 

Analysis: A priori: Compute required sample size  

Input: Tail(s) = Two 

 Effect size d = 2.1821052 

 α err prob = 0.05 

 Power (1-β err prob) = 0.95 

 Allocation ratio N2/N1 = 1 

Output: Noncentrality parameter δ = 4.0823450 

 Critical t = 2.1788128 

 Df = 12 

 Sample size group 1 = 7 

 Sample size group 2 = 7 

 Total sample size = 14 

 Actual power = 0.9623316 

 

 

میانگین نمره خودپنداره عمومی در دو گروه با استفاده از مقایسه 

 یک ماه بعد از مداخله

t tests - Means: Difference between two independent means (two groups) 

Analysis: A priori: Compute required sample size  

Input: Tail(s) = Two 

 Effect size d = 1.9268983 

 α err prob = 0.05 

 Power (1-β err prob) = 0.99 

 Allocation ratio N2/N1 = 1 

Output: Noncentrality parameter δ = 4.0875686 

 Critical t = 2.1199053 

 Df = 16 

 Sample size group 1 = 11 

 Sample size group 2 = 11 

 Total sample size = 22 

 Actual power = 0.9693901 

 

میانگین خود پنداره عمومی در دو گروه با در نظر گرفتن مقایسه 

 بیشترین حجم نمونه به دست خواهد آمد.

 91درصدی تعداد  02به پیشنهاد داور محترم امار،با احتساب ریزش 

نفر محاسبه می شود. همچنین با  02نفر در هر گروه و تعداد کل 

( تعداد حجم نمونه  91/2اعمال میزان شیوع افسردگی زنان دیابتی )
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نفر در هر گروه  افزایش می یابد.  محدودیت تعیین حجم نمونه   91به 

این تعداد نمونه محاسبه  11/2در این بود که با در نظر گرفتن توان 

شده است بنابراین در حین انجام مطالعه و با رسیدن به حجم نمونه 

فوق توان مطالعه محاسبه خواهد شد در صورت محقق نشدن توان 

تا رسیدن به توان باال ادامه خواهد یافت و  مورد نظر حجم نمونه

معاونت تحقیقات و فناوری را نیز از تغییرات به وجود امده اطالع 

 خواهد داد. 

در مورد تخصیص افراد به گروهها پیشنهاد می شود از روش تخصیص 

 تصادفی بلوک بندی استفاده شود

بتی به نفر از زنان دیا 12پاسخ: تغییرات در حجم نمونه اعمال شد.

نفر(و  02روش تخصیص تصادفی بلوک بندی در گروه های مداخله)

نفر( وارد مطالعه خواهند شد. 02کنترل)  

 کافی ربطو عموضو با مرتبط جدید منابع ن،متو سیربردر  یاآ(5

بلی ؟ستا هشد ئهارا کامل ربطو منفیو  مثبت نتایجو  هشد دهستفاا  

 هشدداده  چسر ردمودر  که توضیحاتیو  نمتو سیربر قسمتدر 

.دشو نبیا چسردر  سیربر ردمو یها لسا. ستا  

.گرفت صورت بعد به 0292 سال از مقاالت سرچ :پاسخ  

بلیدارد؟  مطابقت مساله نبیاو  انعنو با مطالعه افهدا یاآ(6  

 ننداخو تا ددگر فحذ ختصاصیا افهداز ا فهد جامعهو  لسا-9

 کلمه. و ددگر حصالا نمونه مانند افهدو ا باشد حتررا افهدا

و  تعیین. دشو نبیااول  فهددر دو  مقایسهاز  قبل نیز "تعیین"
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 یکو  بالفاصله ،قبل، عمومی ی ارهپنددخو هنمر میانگین ی مقایسه

لکنترو  خلهامد وهگر بین خلق تنظیم رتمها زشمواز آ پس هما  

و  92حذف شد.صفحه  ختصاصیا افهداز ا فهد جامعهو  لسا پاسخ:

پروپوزال. 99  

پروپوزال. 92ذکر شد. صفحه  "تعیین" کلمه  

(تعیین و مقایسه ی میانگین نمره خودپنداره ی عمومی ،قبل، 9

 بالفاصله و یک ماه پس 

  از آموزش مهارت تنظیم خلق بین گروه مداخله و کنترل.

 فحذ هنمراز  قبل " میانگین" کلمه پنجمو  مسو فرعی فهددر  -0

 رکا ها پرسشنامهاز  همدآ بدست هنمر با ما ،همبستگیدر  ایرز دشو

.هاآن  اتنمر میانگین نه کنیم می  

  پروپوزال. 99پاسخ:حذف شد.صفحه 

 پنجمو  مسو افهدا نهما قعدر وا فرعی ششمو  رمچها فهد -9

 کیفی رتصو به ارهپند دخو که رتصو بدین،  یگرد نگاهی با هستند

 توجه با نیست فهد دمجد ارتکر به یزنیاو  ستا هشد گرفته نظردر 

 متغیر یک رتصو بهرا  پرسشنامهاز  حاصل هنمر شما قتیو ینکها به

. در دشو دهستفاا یمترراپا یها نالیزاز آ دشو می دپیشنها یددار کمی

 بهو آن را  کنید دهستفاا عمومی ارهپنددخو حسطواز  که تیرصو

 ضریباز  نیداتو نمی یگرد بگیرید نظردر  کیفی متغیر یک رتصو

 ضریباز  بایدو  کنید دهستفاا سپرمنا یا نپیرسو همبستگی



 

6 
 

 تجزیه. و در دشو دهستفاا کمیو  کیفی متغیر بین مناسب همبستگی

.ددگر رهشاآن ا به تحلیلو   

 دانشکده سیاست و محترم داوران بین نظر اختالف به توجه با:پاسخ

 پروپوزال از هدف اگر که شوند بیان طوری باید نیز اختصاصی اهداف

 این بنابر.است ای مطالعه چه به مربوط باشد مشخص شود جدا

نشد. داده مورد این در تغییری  

ی در روش تجزیه و تحلیل داده ها صفحه مترراپا یها نالیزتغییرات آ

پروپوزال. 09و  02  

 

 

 ؟ستا هشد تعیین ستیربد مطالعه عنو ،مطالعه یاجردر روش ا یاآ(2

هنشد مشخص  

 خلهامد -9: باشد یرز طشر سه یدارا که یا خلهامد مطالعه گرا

در  ادفرا تخصیص -9 باشد شتهدا وهگردو  قلاحد -0 دبگیر رتصو

 یک باشد یربیما دبهبو جهتو در  ربیما یوبر باشد فیدتصا ها وهگر

 نیامید ماییرآزکا یک رتصو ینا غیرو در  ستا بالینی ماییرآزکا

؟باشد می ستهد امکد ءجز مطالعه ینا تتوضیحا به توجه با. ستا  

 91و  92در روش اجرا صفحه .است بالینی کارآزمایی مطالعه نوع:پاسخ

 پروپوزال.

 ؟ندا هشد کرذ افهدا با مطابق متغیرها همه ،متغیرها ولجددر  یاآ(1

 خیر
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 دخو ینکهو ا اربزا معرفی به طمربو تتوضیحاو  افهدابا توجه به -9

 افهدو در ا باشد می موقعیتیو  منفیو  مثبت شامل جنسی ارهپند

 هااز آن  هریک باید ستا هشد ختهداپر هاآن  میانگین مقایسه به نیز

وارد  نسبتی یا یا فاصله سمقیا با کمی ،بستهوا متغیر انعنو بهرا 

 هنمر میانگین نهایتدر  نچو یا تبهر کیفی نه دشو متغیرها ولجد

 نیز افهددر ا که شد هداخو مقایسه وهگردر دو  ها پرسشنامه ینا

.ستا همدآ رتصو بدین  

پروپوزال. 01تغییرات در جدول متغیرها صفحه :پاسخ  

 نظردر  یا تبهر کیفی متغیر ینا نیز عمومی ارهپنددخو ردمودر  -0 

 متغیر ینا میانگین مقایسه که افهدا به توجه باو  ستا هشد گرفته

.دشو گرفته نظردر  نسبتی یا یا فاصله کمی باید ستا وهگردو  در  

پروپوزال. 01تغییرات در جدول متغیرها صفحه : پاسخ  

 هشد گرفته نظردر  بستهوا متغیر انعنو به اچر گیدفسرا متغیر -9 

آن  به فرعیو  صلیا افهددر ا نهو  انعنودر  نه که حالیدر  ستا

از  هشد کسب هنمرو  پرسشنامه یناز ا دهستفاا گر. استا هنشد رهشاا

در  نیست یزنیا باشد مطالعه به وجخر یاورود  یهارمعیا ءجزآن 

.دشو رهشاآن ا به رکادر روش  باید لیو دشو کرذ متغیرها ولجد  

پروپوزال. 01تغییرات در جدول متغیرها صفحه  :پاسخ  

پروپوزال اشاره شد. 91و  92در روش کار صفحه   

 هشد کرذ صحیح ربطو متغیرها تمشخصا ،متغیرها ولجددر  یاآ(92

خیر ؟ندا  
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 که یدا دهکر تعریف رتصو یک بهرا  یگیر ازهندا هنحوو مقیاس -9

و  عمومی ارهپنددخو یگیر ازهندا هنحو لمثا رطو به ددگر حصالا باید

 تطالعاا سایر. و ستا پرسشنامه جنسی ارهپند دخو گانه سه دبعاا

. شوند می یآور جمع لیت چک طریقاز  نیز یا مینهز  

.شد تعریف جداگانه گیری اندازه نحوه و مقیاس:پاسخ  

پروپوزال. 01و  09تغییرات در جدول متغیر ها صفحه   

.خلق کیفی اسمی است تنظیم مهارت آموزش مقیاس  

 ددگر می دپیشنها بستهوا یمتغیرها یگیر ازهندا سمقیادر  -0

 نیز پرسشنامه هر هنمر بیشترینو  کمترین ،گویه هر هنمر بر وهعال

.دشو می گرفته نظردر  کمی متغیرها ینا ینکها لیلد به( دشو کرذ  

پروپوزال. 01و  09پاسخ: تغییرات در جدول متغیر ها صفحه   

ددگز حصالا لسا به سن ازهندا سمقیا -9  

پروپوزال. 01و  09پاسخ: تغییرات در جدول متغیر ها صفحه   

.ود(مقیاس اندازه گیری مرتبه ازدواج به سال یا ماه اصالح ش1  

پروپوزال. 01و  09تغییرات در جدول متغیر ها صفحه پاسخ:   

 یگیر نمونهو روش  نمونه حجم ،مطالعه ردمو جامعه ردمودر  یاآ(99

بلی ؟ستا هشد ئهارا کافی تتوضیحا  

 نمونه حجم تعییندر  هشد دهستفاا مطالعهدر  ینکهابا توجه به 

 گرفتن نظردر  باو  ستا هشد منجاا جنسی ارهپند دخو دبعاا مقایسه

 رتصودر  باشد می نیز عمومی ارهپنددخو مقایسه که مطالعه افهدا
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 ماکزیمم بعدو  دشو منجاا نمونه حجم هم متغیر ینا سساا بر نمکاا

.دشو گرفته نظران در   

پروپوزال. 96و  95و  91محاسبه در حجم نمونه صفحه  پاسخ:  

در  زشموو آ خلهامد وهگردر دو  نیدموآز ادتعد ینا به که ددگر کرذ

 تحصیص به توجه با لمثا رطو به. ستا زنیا شتابهد مرکز هر

 هشد نفر 29اول  شتابهد مرکزدر  هشد تعیین نمونه حجم متناسب

. و دشو گرفته نظردر  نفر 20 بایددارد  دجوو وهگردو  نچو لیو ستا

 توجه با ضمن. در دشو رهشاآن ا به نیز سیستماتیک یگیر نمونهدر 

 بنتخاا یگیر نمونهروش  انعنو به سیستماتیک یگیر نمونه ینکها به

 رهشاآن ا به بایدو  ستا هشدداده  توضیح که رهمانطو ستا هشد

 یطاجدشروا نیدموآز 259اول  طبقهدر  لمثا رطو به که ستا ینا دشو

 29نه دشو 20 بر تقسیم 259 باید پس ستا زمال وهگر هراز  نمونه 29و 

 همین به هم یگرد تطبقا یابر. گرفت طبقه یناز ا نمونه 20 انبتو تا. 

 تخصیص با ها نمونه ستا هشد نبیا رکا. در روش دبو هداخو رتصو

روش  چهاز  دشو نبیا لطفا یافت هنداخو صختصاا ههاوگر به فیدتصا

.شد هداخو دهستفاا فیدتصا تخصیص  

پروپوزال. 96و  95و  91محاسبه در حجم نمونه صفحه  پاسخ:  

تصادفی بلوکیاست.روش تخصیص   

 لفرمو کسر جمخردر  ،ها میانگین مقایسه لفرمو به توجه بادر  -9

 وتتفا ینا سساا بردارد و  دجو) وثرا ازهندا نهما( ها میانگین تفاضل

. ستا هشد ختم وهگر هردر  تایی 119 نمونه حجم به وهگردر دو 

 تا خلهامد ینا ینکها ردمورا در  دخو نظر محقق ددگر می دپیشنها
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 چند تا قعدر وا یا کند حاصل وتتفا ها میانگین بین نداتو می حد چه

 می ستا محقق نظر مد ثرا ازهندا یا میانگین مقایسهدر  وتتفا حدوا

 دهستفاا مطالعه به توجه با. باشد موثر نمونه حجم تعییندر  نداتو

. ستا هشد هیدد وتتفا حدوا 2 ودحد نمونه حجم تعیین یایر هشد

.باشد محقق مدنظر دعد یناز ا بیشتر وتتفا ستا ممکن  

داوری شماره یک. 99پاسخ:پاسخ سوال   

 دجوو شیزر نمکاا ستا خلهامد حاضر مطالعه ینکها به توجه با -1 

.بگیرید نظردر  مطالعهرا در  شیزر انمیز ددگر می دپیشنهادارد   

پروپوزال است. 96پاسخ: در حجم نمونه و روش محاسبه در صفحه   

 91درصدی تعداد  02پیشنهاد داور محترم امار،با احتساب ریزش به 

نفر محاسبه می شود. 02نفر در هر گروه و تعداد کل   

 گیدفسرا ها نیدموآز که تیرصودر  وجخر رمعیا به توجه با -5

وارد  قعدر وا یا شوند می رجخا مطالعهاز  باشند شتهدا شدید

 متاهل ننادر ز گیدفسرا عشیو سساا بر دشو می دپیشنها نمیشوند

 ینا سساا بر.(دشو گرفته نظردر  رنتظاا ردمو نمونه حجم یابتید

)ددگر محاسبه شیزر نیز متغیر  

پروپوزال است. 96پاسخ: در حجم نمونه و روش محاسبه در صفحه   

( تعداد  91/2همچنین با اعمال میزان شیوع افسردگی زنان دیابتی )

افزایش می یابد  نفر در هر گروه 91حجم نمونه به   

 یندر ا نمونه حجم تعیین یابر مطالعه به.دشو می دپیشنها -6

د.شوداده  فرنسر نیز قسمت  
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حجم نمونه .شد داده به مطالعه خانم گردانی و همکاران رفرنس:پاسخ

پروپوزال. 91صفحه   

برای تعیین حجم نمونه از یک مطالعه توصیفی استفاده شده  (1

است، با توجه به اینکه مطالعه حاضر یک کار مداخله ای است  

و  یگردانپیشنهاد می شود برای تعیین حجم نمونه از مطالعه 

 یعموم یخلق بر خود پنداره  میآموزش مهارت تنظ ریتاث) همکاران 

 ینابارور زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز یجنس یو خود پنداره 

( استفاده شود.شهر گرگان  

 96و  95و  91در حجم نمونه صفحه  پاسخ:اصالحات انجام شد.

 با مطابق( هاداده  یآور جمعو روش  اربزا ردمودر  یاآ(90پروپوزال.

بلی ؟ستا هشد ئهارا کافی تتوضیحا) متغیرها ولجد  

 توجه با ستا هشدداده  توضیح گیدفسرا یگیر ازهندا اربزا ردمودر 

 یندر ا کاملو  ضحوا رطو به رکادر روش  وج،خرورود و  یهارمعیا به

 یاورود  باعث هنمر چه کسب لمثا رطو به دشوداده  توضیح ردمو

.دشو می ها نیدموآز وجخر  

پروپوزال. 92پاسخ: در روش اجرا در صفحه   

 ئهارا کافی تتوضیحا ،هاداده  تحلیلو  تجزیهروش  ردمودر  یاآ(99

خیر ؟ستا هشد  

 به ستا هشد حیاطر وهگرو دو  نماز سهدر  حاضر مطالعه ینکها

و  یمترراپا حالتدر  نماز سهدر دو و  مناسب جیزو یها نموآز

 فرعی افهددر ا ینکها به توجه با همچنین. دشو رهشاا یمترراناپا
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 دهبر منا مناسب همبستگی نموآز باشد می همبستگی محاسبه فهد

.دشو  

داوری شماره یک. 9پاسخ:سوال   

 هشد ئهارا کافی تتوضیحا مطالعه ییتهاودمحد ردمودر  یاآ(95

هنشد مشخص ؟ستا  

  پروپوزال. 06پاسخ:محدودیت ها صفحه 

 ؟ستا هشد تعیین مناسبو  صحیح ربطو پرسنلی یها هزینه یاآ(91

هنشد مشخص  

های پرسنلی  پاسخ:هزینه ها به صورت مشخص ذکر شد.درهزینه

پروپوزال. 02و  01صفحه   

 مناسبو  صحیح ربطو ها هزینه سایرو  تمسافر یها هزینه یاآ(09

  ؟ستا هشد تعیین

هنشد مشخصخیر.  

پاسخ: هزینه ها به دو صورت مجازی و حضوری محاسبه شده اند. 

پروپوزال. 95تا  92جدول هزینه ها در صفحه  

 هشد محاسبه مناسبو  صحیح ربطو حطر یها هزینه عمجمو یاآ(00

هنشد مشخص ؟ستا  

.پروپوزال 95و  90پاسخ:جدول صفحه   

 حطر ضعفو  تقو طنقا ردمورا در  دخو کلی داتپیشنهاو  ات(نظر01

در  هشد کرذ وجخر یهارمعیادر  که یاردمواز  بعضی. بفرمایید معالا
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 نظردر  قسمت یندر ا انمیتو که هستندورود  معد یهارمعیا قعوا

شوند. گرفته  

پاسخ:موارد از معیار های خروج حذف و به معیار های ورود افزوده 

پروپوزال. 91و  96شدند.در صفحه   

 پاسخ به داوری شماره 0

 هشد کرذ مطالعه ردمو جامعهو  نمکا ن،ماز ،مطالعه انعنودر  یاآ(9

بلی ؟ستا  

 "سالمت جامع کزامر" انعنواز  نماو در شتابهد کزامر یبجا

.دشو دهستفاا  

پاسخ: بررسی تاثیر آموزش تنظیم خلق بر خودپنداره ی عمومی و 

خودپنداره ی جنسی زنان متاهل دیابتی تحت پوشش مراکز  جامع 

9911سالمت شهر گرگان؛  

 تکلماو  اجرو روش ا مساله نبیا خالصه زال،پووپر هچکیددر  یاآ(9

بلی ؟ستا هشد ئهارا کافیو  صحیح ربطو یکلید  

 رکا. در روش دشو فحذ هاواژه  تعریف ،استتوضیح مقدمه طوالنی 

.دشواورده  نمونه حجم  

  پروپوزال. 91و  92پاسخ: در روش کار صفحه 
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 ع،موضو با مرتبط ملاعو ع،موضو همیتا ردمودر  کافی ت(توضیحا1

 ئهارا مطالعه ینا منجاابه  زنیا لیلو د عموضو ردمودر  دموجو نشدا

بلی ؟ستا هشد  

 0- 9 کثراحد. دشو حصال. استا عجاار ردمو 2 شاملاول توضیح خط 

.دشو دهستفاا عجاار یابر منبع  

 پاسخ:موارد ارجاع به دو مورد کاهش یافت.

 کافی ربطو عموضو با مرتبط جدید منابع ن،متو سیربردر  یاآ(5

بلی ؟ستا هشد ئهارا کامل ربطو منفیو  مثبت نتایجو  هشد دهستفاا  

.دشو ضافه. استا هنشد رهشاا انیراز امطالعه خارج   

پروپوزال. 1و  2پاسخ صفحه   

 شده کنترل کارآزمایی یک( 0291) همکاران و سافرن استون(6

 به مبتال بیماران در افسردگی برای رفتاری شناختی ازدرمان تصادفی

 ...دادند انجام دو نوع نشده کنترل دیابت

 با تصادفی شده کنترل کارآزمایی( 0299)همکاران و سن وان جنی(1

 تشناخ بر مبتنی آگاهی ذهن با درمانی گروه بخشی اثر تعیین هدف

 ...دادند انجام دیابت به مبتال بیماران برای درمانی

 6-1 مطالعه نقد. دشو دهستفاا حدوا یلگوا یکاز  تمطالعا نقددر  

.دشو دهستفاا تمطالعا سایر نقد یابر لگوا نهمااز  ستا مناسب  

پروپوزال. 2و  1اعمال شد.صفحه  1تا  9پاسخ:تغییر در مرور متون   

.دشو ضافها تمطالعا کلی نقد   
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پروپوزال. 92پاسخ:صفحه   

 ؟ستا هشد تعیین ستیربد مطالعه عنو ،مطالعه یاجردر روش ا یاآ(2

 بلی

 بالینی ماییرازکا قسمتها برخیو در  نیامید ماییرازکا مطالعه عنو

 ضمن. دشو عایتر نویسی نیکسا لصوا ستا بهتر ستا هشد کرذ

ند.دار هم ندکیا یتهاوتفا مطالعهدو  ینا ینکها  

داوری شماره یک. 2پاسخ: سوال   

 ؟ندا هشد کرذ افهدا با مطابق متغیرها همه ،متغیرها ولجددر  یاآ(1

 بلی

 دشو کرذ تحصیل یسالها ستا بهتر تتحصیال سطح ردمودر 

یپلمد ازکمتر حسطودر  صبخصو  

 سانس،فوقیپلم،لید پلم،فوقی،د ،یرستانیدب نوشتن، و خواندنپاسخ: 

باالتر و سانسیل  

 یگیر نمونهو روش  نمونه حجم ،مطالعه ردمو جامعه ردمودر  یاآ(99

خیر ؟ستا هشد ئهارا کافی تتوضیحا  

 یرو بر رانهمکاو  نیداگر مطالعه جملهاز  مشابه تمطالعااز  دهستفاا

 نمونه حجم تعیین یابر تپایلو مطالعهاز  دهستفاا یا،  رورنابا نناز

 نهو  ستا خلهامد عنو تاثیر سیربر مطالعه فهد نچو. باشد مناسبتر

نمونه( حجم محاسبه رخله)معیاامداز  قبل وهگردو  وتتفا  
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داوری  99پاسخ:از مطالعه گردانی و همکاران استفاده شد.سوال 

 شماره یک.

 ولجد با مطابق( هاداده  یآور جمعو روش  اربزا ردمودر  یاآ(90

خیر ؟ستا هشد ئهارا کافی تتوضیحا) متغیرها  

. و در ستا هنشدداده علت استفاده از پرسش نامه بک توضیح 

ست.ا هنشد رهشاان ا به نیز هاداده  یاور جمع قسمت  

داوری شماره یک. 90پاسخ:سوال   

 ئهارا کافی تتوضیحا ،هاداده  تحلیلو  تجزیهروش  ردمودر  یاآ(99

.هنشد مشخص ؟ستا هشد  

ذکر شود.  spss نسخه    

spss- 16 :پاسخ 

 چگونه نهاآ نرمالیتی سیربراز  پس هاداده  تحلیلو  تجزیهروش 

دشو ضافها ؟ستا  

داوری شماره یک. 9پاسخ:سوال   

 هشد ئهارا کافی تتوضیحا مطالعه ییتهاودمحد ردمودر  یاآ(95

خیر ؟ستا  

.دشو ضافها  

داوری شماره یک. 95پاسخ: پاسخ سوال   
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 مناسبو  صحیح ربطو ها هزینه سایرو  تمسافر یها هزینه یاآ(09

خیر ؟ستا هشد تعیین  

.اردند مطابقت هشد محاسبه نمونه با هزینه  براورد 

داوری شماره یک. 09پاسخ: پاسخ سوال   

 هشد محاسبه مناسبو  صحیح ربطو حطر یها هزینه عمجمو یاآ(00

خیر ؟ستا  

.اردند مطابقت هشد محاسبه نمونه با هزینهبراورد   

داوری شماره یک. 00پاسخ: پاسخ سوال   

 پاسخ به داوری شماره 9

(نمونه گرفته شده از افراد دیابتی مراجعه کننده به مرکز بهداشت 9

هستند که نشان دهنده نمونه ای از جامعه نمی باشد چون همه اقشار 

 به مراکز بهداشت مراجعه نمی کنند.

پوشش خدمات جامع  پاسخ:عنوان نیز نشان دهنده افراد تحت

 سالمت هست بنابر این هدف تعمیم به کل جامعه نبوده است.

(جلسات آموزشی از کدام نوع مشاوره استفاده می کنند.مثال در 0

 مروری بر مقاالت یک کار از طریق  شناختی و رفتاری بوده است.

پاسخ: رفرنس کتاب مهارت های زندگی دکتر فتی و ... است و 

است.رویکرد سی بی تی   

(منابع خارجی در این مرور بر مقاالت کم می باشد.آیا در مورد 9

 چنین موضوعی صحبت شده یا نه؟
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داوری شماره  5مورد(پاسخ سوال  0پاسخ:مقاالت خارجی اضافه شد.)

 دو.

(داشتن بیماری روان پزشکی به عنوان خروج از مطالعه در نظر 1

ه این کار را گرفته شده است.نحوه تشخیص و یا پرسش نامه ای ک

 انجام دهد ذکر نشده است.

پاسخ:خوداظهاری و پرسشنامه بک و تجربه متخصص مشاور حاضر 

 در جلسه برای موارد احتمالی دیگر .

 

 

 :نظر اعضا

 

 :جلسه در حاضر اعضاء

 مامایی در مشاوره و باروری بهداشت تحقیقات مرکز سرپرست ضیائی، طیبه دکتر خانم

 مامایی در مشاوره و باروری بهداشت تحقیقات مرکز معاون زحمتکش، هاجر بی بی دکتر خانم

 مامایی در مشاوره و باروری بهداشت تحقیقات مرکز عضو  عقیل، بنی سادات اسیه دکتر خانم

 مامایی در مشاوره و باروری بهداشت تحقیقات مرکز عضو خوری، الهام دکتر خانم

 مامایی در مشاوره و باروری بهداشت تحقیقات مرکز عضو برقعی، سادات نرجس دکتر خانم

 مامایی در مشاوره و باروری بهداشت تحقیقات مرکز عضو آریا، جاللی کتایون خانم

 مامایی در مشاوره و باروری بهداشت تحقیقات مرکز خانم دکتر صدیقه مقسمی، عضو

 مامایی در مشاوره و باروری بهداشت تحقیقات مرکز عضو سیفی، فاطمه دکتر خانم

 مامایی در مشاوره و باروری بهداشت تحقیقات مرکز خانم دکتر فاطمه نقی نسب، عضو
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 مامایی در مشاوره و باروری بهداشت تحقیقات مرکز عضو خانم دکتر فاطمه کلنگی،

 خانم مهشید قنادان ،کارشناس مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی

 آوری فن و تحقیقات معاونت محترم نماینده ،محسن کاویانآقای 

 مامایی در مشاوره و باروری بهداشت تحقیقات مرکز پژوهشی عضو خانم مریم قنبری،

  مامایی در مشاوره و باروری بهداشت تحقیقات مرکز پژوهشی عضوخانم مریم مرادی، 

  مامایی در مشاوره و باروری بهداشت تحقیقات مرکز پژوهشی عضو خانم سحر عرب،


