
  

  

  

  صورتجلسه مشترك شوراي پژوهشی دانشکده

  و مرکز تحقیقات پرستاري 

  

، با تالوت 13:00ساعت  10/11/1390جلسه مشترك شوراي پژوهشی دانشکده و مرکز تحقیقات پرستاري در تاریخ 

هوشیاري بررسی تاثیر تحریکات شنوایی سازمان یافته بر سطح "طرح پژوهشی. آیاتی از کالم اهللا مجید آغاز شد

 "آذر گرگان 5بیماران کمایی مبتال به ضربه مغزي بستري در بخش هاي مراقبت هاي ویژه مرکز آموزشی درمانی 

   :مورد بررسی و موارد زیر مطرح شد

 .در عنوان انگلیسی بهتر است، عنوان از لحاظ ویرایش ادبی مورد بررسی قرار گیرد - 

 .نیز اضافه گردد "مراقبت ویژه"در بخش خالصه طرح، کلمه کلیدي  - 

در تمامی   GCSاستفاده گردد، همچنین voice recorderدر تمامی طرح پژوهشی، از معادل فارسی  - 

 .نوشته شود caps lockقسمت هاي پروپوزال به صورت 

طرح از مقاالتی که در بررسی متون قید گردیده است،  3در بخش لیست مقاالت مرتبط با پژوهش،  - 

 .گنجانده شود

تر آورده شود تا جائیکه ذکر می خالصه تر نوشته شود، مطالعات مختصرمقدمه و معرفی طرح، کدر بخش  - 

 .نتایج مطالعات انجام شده در بیان مساله همانند بررسی متون نگردد

تعریف عملی "در بخش تعاریف واژه ها، تمامی تعاریف عملی به صورت جزئی تر ذکر گردد، به عنوان مثال - 

ین مطالعه منظور از تحریک شنوایی، عمل تحریک شنوایی بیماران کمایی است که در ا: تحریک شنوایی

طی آن اطالعاتی از قبیل مکان، زمان، مشخصات بیمار، اعضاي خانواده و برخی شرایط دیگر توسط یک 

 ."...پرستار ضبط شده و صداي وي در ساعات معینی از روز براي بیمار پخش می گردد و 



 :متون موارد زیر در نظر گرفته شوددر بخش بررسی  - 

 .در مطالعه لی سا، روش نمونه گیري، ابزار جمع آوري داده ها، آزمون هاي آماري قید گردد •

 .در مطالعه اسکینر مکان مطالعه و آنالیز آماري آورده شود •

 .در مطالعه دوایس آزمون هاي آماري کنجانده شود •

ورده شود و در پایان با تحلیل کوتاهی از متون بهتر است مقدمه کوتاهی قبل از برري متون آ •

مورد بررسی قرار گرفته، بیان گردد که این تحقیق چه چیزي را روشن می کند، این مطالعه 

 .چه ویژگی هایی دارد که سایر مطالعات ندارند

تعیین و مقایسه سطح هوشیاري ".نیز از لحاظ سبک نگارشی، همانند هدف یک نوشته شود 2هدف ویژه  - 

 "یماران کمایی قبل و بعد از تحریک شنوایی سازمان یافته در گروه کنترلب

 .در بخش اهداف ویژه هر هدف، به صورت سه هدف مجزا نوشته شود - 

 تعیین سطح هوشیاري بیماران کمایی قبل از تحریکات شنوایی در گروه مداخله •

 مداخلهتعیین سطح هوشیاري بیماران کمایی بعد از تحریکات شنوایی در گروه  •

 مقایسه سطح هوشیاري بیماران کمایی قبل و بعد از مداخله در گروه مداخله •

 .، نیز هدف فرعی نوشته شودGSCدر بخش اهداف ویژه، براي  - 

  در بخش چگونگی اجراي طرح - 

مشخص شود نمونه گیرنده چه کسی خواهد بود، پرستار اسن کار را انجام می دهد یا خود  •

 .دانشجو

 .زمانی تحریکات شنوایی در صبح، بعد از ظهر و شب همگی یکسان باشدبهتر است فاصله  •

 .صداي پرستار مشخص شود، صداي چه پرستاري خواهد بود، آقا یا خانم است •

 :در بخش بودجه طرح، در بخش هزینه هاي پرسنلی - 

ساعت براي  50طراحی پروپوزال حذف گردیده و تنها مطالعات تکمیلی در نظر گرفته شود،  •

 .تاد راهنما در نظر گرفته شده و بخش استاد مشاور نیز حذف شوداس



در قسمت مداخله و جمع آوري داده ها، براي معاینه نرولوژیست و معاینه متخصص گوش و  •

 2120ساعت در نظر گرفته شده، همچنین براي کارشناس شنوایی سنجی  80حلق و بینی 

 .ساعت در نظر گرفته شود

 .ها به کامپیوتر، به جاي کارشناس کامپیوتر، دانشجو نوشته شوددر بخش وارد کرده داده  •

با توجه به اینکه همکاران طرح در جدول هزینه هاي پرسنلی قید گردیده، نقش این افراد  •

 .بدرستی قید گردد

 .بار مراجعه قید گردد و هزینه آن مجددا محاسبه گردد 50در بخش هزینه مسافرت،  •

  .محاسبه گرددتمامی هزینه ها مجددا  •

با نظر اعضاي شورا مقرر گردید، بعد از انجام اصالحات، طرح مذکور توسط جناب آقاي حسین رحمانی مورد ارزیابی 

  .قرار گرفته و پس از تایید ایشان، ارسال براي معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه بالمانع است

پس از ذکر  14:00رکز تحقیقات پرستاري در ساعت جلسه مشترك شوراي پژوهشی دانشکده پرستاري و مامایی و م

  .صلوات خاتمه یافت

 

 

 

 

 

 

 

   

 


