
 

 

 

تا  12:30در مامایی ساعت   جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره

 با حضور اعضا تشکیل و پیشنهادات زیر مطرح شد: 5/9/90شنبه چهار 41:03

مرکز آموزش مجمع راد سرپرست و عضو" ضمن خوش آمدگویی به آقایان زاهد و دهقان -4

مبنی بر مشارکت در اجرای "برنامه توانمند استقبال از پیشنهاد آنها استان گلستان"  ومتخصصین 

سازی زوجین در حقظ و ارتقاء سالمت  خانواده قبل،حین و پس از بارداری موارد زیر مطرح و مورد 

 توافق قرار گرفت:

 ار و غیر باردارگروه هدف زوجین جوان بارد -الف

محل برگزاری: به پیشنهاد مجمع  متخصصین سالن ساختمان سینما کاپری. البته با در  -ب

 نظر گرفتن محل استراحت مادران باردار در بین ساعات همایش

 زمان نیمه اول دی ماه  -پ

 -تغذیه دوران بارداری-فیزیولوژی جنین و مادر -موضوعات مراقبت قبل بارداری -ج

 پاسخ به دغدغه ها و شکایات شایع زوجین در بارداری و پس از آن-ران بارداریورزش دو

 مدرسین از طرف مرکز تحقیقات  معرفی شوند -چ

 ساعت منقطع ارائه شود 2مباجث کاربردی و طی  -ح

 کلیه موارد مالی واجرا یی با مجمع متخصصین  استان است -خ

رسانی از طریق معاونت بهداشتی اقدام  پیشنهاد شد توسط مجمع متخصصین ،برای اطالع -د

 شود



 

مرکز سالمت مادران به مجمع متخصصین به عنوان مرکز فعال در امور سالمت خانواده  -ذ

 معرفی شد 

پس از خداحافظی از اعضا محترم مجمع متخصصین،جلسه با بررسی نظرات داوری دو 

 طرح تحقیقاتی ادامه یافت

مطالعه  یها بر عادت میبر ت یمبتنیادگیری  وهیبه ش آموزشریتاث یبررس" طرح اول: -الف

 "یپرستار انیدانشجو

ابتدای بررسی و قبل از مطرح کردن نظرات داوری،چند تن از اعضا محترم مرکز پیشنهاد 

دادند در صورت تمایل مجری طرح ،مناسب تر است این طرح به مرکز تحقیقات پرستاری 

رستاری هستند.البته سایر اعضا مرکز به دلیل  ارسال شود زیرا گروه هدف دانشجویان پ

اینکه موضوع کلی طرح که بررسی دو شیوه آموزشی بوده از زمینه های موضوعی مرکز 

است با ادامه طرح از طریق این مرکز موافق بودند. در نهایت مقرر شد همراه با ارسال 

در ضمن در جلسلت نظرات داوران به مجری محترم تصمیم گیری به ایشان واگذار گردد. 

 آینده برای موارد مشابه تصمیم گیری شود.

نظرات داوران محترم مطرح، مقرر شد ،در صورت تایید انجام اصالحات  توسط یکی از 

 داوران  نتایج به معاونت محترم تحقیقات ارسال شود.

شیوه زایمان انتخابی زنان بر پیامک بررسی تاثیر  طرح دوم:" -ب

 "شهر گرگان باردار

نظرات داوران محترم و موارد زیر توسط اعضاء مرکز مطرح و مقرر شد در صورت 

انجام اصالحات  توسط دو داور نتایج به معاونت محترم تحقیقات ارسال شود. و در  تایید



 

صورتی که بین دو داور نهایی توافق نظر وجود نداشته باشد نظرات داوران نهایی در 

 تصمیم گیری انجام شود. شورای پژوهشی مرکز مورد بررسی و

شیوه مداخله از نظر زمان شروع ارسال پیامک،چند بار در هفته و چه زمان هایی و  -

 محتوای پیامک و تعداد کل پیامک ها و ... توضیح داده شود

 روایی و پایایی محتوی پیامک ها چگونه ارزیابی می شود؟ -

ادر می کنند.لطفا هم اهداف و عنوان و روش کار دو موضوع متفاوت را به ذهن متب -

 جهت شوند

 ریزش نمونه چگونه براورد می شود و چگونه کنترل می شود؟

 شیوه تصادفی دقیق توضیح داده شود

 ت؟ کدام مراکز و ...سمحیط پژوهش دقیقا کجا

 تنظیم پرسشنامه یعنی چه و روایی و پایایی و نمره برش ان  و ... توضیح داده شود

 یا کامپیوتری است؟ مشاور علمی طرح ایا مامایی

 هزینه ارسال پیامک چگونه و بر چه اساسی محاسبه می شود؟

در صورت داشتن ابهام پس از دریافت پیامک توسط گروه هدف،چه تدبیری اندیشیده 

 اید؟

 چگونه مطمئن می شوید  دریافت پیام همان است که فرستنده پیام مد نظر داشته ؟

 جلسه:خانم هاحاضر در مرکز تحقیقات اعضاء 

دکتر الهام خوری               دکتر           خدیجه قبادی                کتایون جاللی آریا      

   اسیه سادات بنی عقیل

فاطمه رئیسیان               رستمانی)نماینده              طیبه ضیائی ردکت   فاطمه سیفی         

 محترم معاونت تحقیقات و
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