
  
 صورتجلسه مشترك شوراي پژوهشی دانشکده

  و مرکز تحقیقات پرستاري
27/10/1391  

، با تالوت 13:00ساعت  27/10/1391جلسه مشترك شوراي پژوهشی دانشکده و مرکز تحقیقات پرستاري در تاریخ 
  . به شرح زیر مطرح و بررسی گردید طرح پژوهشی دو. آیاتی از کالم اهللا مجید آغاز شد

بررسی تاثیر مراقبت چند مرحله اي انفرادي بر تبعیت از درمان در بیماران تحت درمان با : اول ژوهشیطرح پ 
  شهر کرد) س(همودیالیز مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی هاجر 

از عنوان حذف گردد  "مراجعه کننده به"و  "تحت درمان با"کلمات بهتر است، در بخش عنوان پیشنهادي،  - 
بررسی تاثیر مراقبت چند مرحله اي انفرادي بر تبعیت از درمان در بیماران " :رت اصالح گرددو بدین صو

، همچنین سال مطالعه نیز در عنوان گنجانده "شهر کرد) س(همودیالیز مرکز آموزشی و درمانی هاجر 
 . شود

 .عنوان انگلیسی نیز بر مبناي تغییرات عنوان فارسی، ویرایش گردد - 

در خالصه روش . ، در محتواي مقدمه گنجانده شوداثیر پرستار در تبعیت از درمانچکیده، تدر بخش  - 
 .استخراج گردد Meshکلید واژه ها نیز از پایگاه . روش تجزیه و تحلیل قید شوداجراي طرح، 

اصالح شود، می توان با این الگو ویرایش  "تبعیت از درمان"تعریف عملی واژه در بخش تعریف واژه ها،  - 
... منظور از تبعیت از درمان، پیروي بیمار از آموزش هاي درمانی و انجام آزمایشات پاراکلینیکی و  "نمود

 .همچنین تعریف عملی و نظري نارسایی مزمن کلیه حذف شود  ."می باشد

 .پیشنهاد می گردد، در بخش بررسی متون، جستجوي بیشتري صورت پذیرد - 

 .گرددحذف  "میزان"در کلیه سواالت پژوهش، کلمه  - 

پروپوزال نیز در بخش روش  15و در بخش  .تیک زده شود "تحلیلی"پروپوزال، نوع مطالعه  13در آیتم  - 
   .در نظر گرفته شود "مداخله اي با تخصیص تصادفی"، مطالعه "کارآزمایی بالینی"اجرا، به جاي کلمه 

: گردد و بدین صورت اصالح شودمعیار هاي ورود حذف  3از آیتم  "حداقل"در بخش معیارهاي ورود، کلمه  - 
 ."دریافت سه جلسه درمان دیالیز در هفته "



 .ابتدا متغیرهاي وابسته، سپس متغیر مستقل و در نهایت سایر متغیرهاي قرار گیرنددر جدول متغیرها نیز،  - 
 .متغیر قومیت نیز حذف گردد

ص گردد، میزان مشارکت و همکار طرح در انجام مداخله مشخ در بخش روش کار، میزان مشارکت محقق - 
افراد باید قید گردد، همچنین همکار طرح نیز همانند محقق باید آموزش دیده باشند و نوع مهارت هاي 

 .نیز باید ذکر گرددمقابله با تنش و استرس در جلسه چهارم و پنجم 

استفاده  "ارامتریکناپ"از واژه  "نان پارامتریک"در بخش تجزیه و تحلیل داده ها، به جاي استفاده از کلمه  - 
 .همچنین نوع استفاده از آزمون هاي ذکر شده را براي متغیرها بیان نمایید. شود

در این مطالعه چیست، بطور واضح تر نوشته شود، همچنین براي  مبناي سنجش مداخالت پس از پایان کار - 
 .داده شودنیز رفرنس  آن

 .بود، محقق در این باره توضیح ارائه نمایندنحوه کنترل عوامل مداخله گر، در مطالعه چگونه خواهد  - 

. در بخش هزینه هاي پرسنلی، در فعالیت یک، تهیه پروپوزال حذف گردد و تنها مدیریت طرح ذکر شود - 
برآورد اولیه اي از هزینه آزمایشات صورت پذیرفته و در پروپوزال . حذف گردد دانشجوییکلیه هزینه هاي 

 .نیز قید گردد

پس از انجام اصالحات و تایید آقاي علیرضا شریعتی، به معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه  ارسال طرح مذکور 
  .بالمانع خواهد بود

 بررسی تاثیر رفلکسولوژي کف پا بر خستگی بیماران همودیالیزي: طرح پژوهشی دوم

. استفاده شود "مانیبازتاب در"معادل فارسی آناز  "رفلکسولوژي"در عنوان پیشنهادي، به جاي کلمه   -
بررسی تاثیر "لذا عنوان بدین صورت نگارش می گردد. همچنین در عنوان مکان و زمان مطالعه نیز گنجانده شود

 ."......در سال ...... کف بر خستگی بیماران مراجعه کننده به  بازتاب درمانی

ته کلیه بر مبناي رفرنس سال در خالصه ضرورت اجرا و بیان مساله، تعداد بیماران نارسایی مزمن پیشرف -
هزار نفر نوشته شده است، از آمار و منابع به روز تر استفاده نموده و جدیدترین آمار بر طبق منابع  25محقق،  1387

 .موجود نگاشته شود

اخذ شود، چنانچه منبعی  Mosby، از دیکشنري بازتاب درمانیدر بخش تعاریف واژه ها، تعریف نظري  -
نیز،  بازتاب درمانیدر تعریف عملی . وان براي تعیرف نظري از منبعی مانند مقاله استفاده نمودموجود نبود، می ت

 .حذف گردد "ماساژ مالیم"در عبارت  "مالیم"کلمه 



در مطالعه  ده شود، کلیه منابع مورد استفادهدر بخش بررسی متون، از مطالعات جدیدتر و به روزتري استفا -
 .دو ماقبل آن می باشن 2007سال

در بخش اهداف و فرضیات، زمانیکه تخصیص تصادفی انجام می گیرد تا گروه ها یکسان شوند، مقایسه تاثیر  -
 . مداخله بر حسب متغیرهاي دموگرافیک بی معنا خواهد بود، لذا اهداف فرعی حذف گردند

) ع(تعیین خستگی بیماران همودیالیز بیمارستان امام علی ":ین الگو ویرایش گردنداهداف ویژه نیز با ا -
 بجنورد) ع( علی امام بیمارستان همودیالیز بیماران خستگی تعیین"، "بجنورد قبل و بعد از مداخله، در گروه آزمون

 "پالسبو گروه در مداخله، از بعد و قبل

 .هداف تحلیلی فرضیه نوشته شودبه تعدد اهداف توصیفی؛ سوال و به تعداد ا -

کف پا روي خستگی بیماران تاثیر دارد، لذا یکی  بازتاب درمانیدر بخش چگونگی اجراي طرح، از آنجائیکه  -
از معیارهاي ورود به مطالعه بایستی بیمارانی باشند که احساس خستگی داشته باشند، به عبارت دیگر باید بیمارانی 

ه گروه تقسیم شوند و مداخله انجام شود، لذا محقق محترم، بر اساس پرسشنامه خستگی که خستگی دارند، به س
پایپر یک حد تعیین کننده از خستگی را بیان نمایند و بر اساس نمره اي که فرد از پرسشنامه خستگی می گیرد و 

 . بیمار بر اساس پرسشنامه خسته تلقی می گردد، وارد مطالعه شود

پروپوزال، که در مورد روش اجراي مداخله توضیح داده شده  11رح، در صفحه در بخش روش اجراي ط -
، رفرنس "هفته انجام خواهد شد 4دقیقه براي هر دو پا، هفته اي سه جلسه؛ به مدت  30این کار به مدت "است 

. خواهد دادهفته این مداخله را انجام  4جلسه در هفته و به مدت  3دقیقه،  30آورده شود، بر چه مبنایی محقق 
پرسشنامه  در انتهامحقق اشاره نمودند، ) پروپوزال، در بخش خالصه روش اجرا 11صفحه (همچنین در ادامه 

 "در انتها"منظور محقق از به کار برد کلمه . خستگی مجددا به صورت مصاحبه براي هر سه گروه تکمیل می گردد
  و یا در آخرین جلسه انجام مداخله، پرسشنامه تکمیل  هفته 4چیست، آیا پس از انجام هر مداخله، پس از پایان 

 .می گردد

سن، الگوي خواب، افسردگی و میزان هموگلوبین تاثیر زیادي روي خستگی دارند و با توجه به حجم نمونه،  -
نیز، توضیحاتی جهت  همحقق محترم، در این بار. آیا نیازي نیست که سه گروه از نظر متغیرهاي فوق همسان شوند

 .ش بیان نمایندهف شدن روند ارائه پژوشفا

در بخش معیارهاي ورود و خروج، معیار اختالل روانی واضح، داشتن آمپوتاسیون، با اضافه نمودن کلمه  -
عدم ابتال به . هاي زمینه اي و مزمن نیز حذف می گردد ؛ به معیار ورود منتقل می شوند، معیار خروج بیماريعدم

، بهتر "اختالل روانی واضح"به جاي استعمال عبارت  .گی به معیارهاي ورود اضافه شودنوروپاتی دیابتی، داشتن خست
کاهش هوشیاري بیمار به  "استفاده شود و در بخش معیار خروج نیز، معیار "اختالل هوشیاري واضح"است از عبارت 

 .ودنیز گنجانده ش "حدي که در تکمیل پرسشنامه و یا انجام مداخله، اختالل ایجاد نماید



ذکر نموده اند، اصالح گردد و از  گروه مداخلهو در برخی دیگر  گروه مورددر کل پروپوزال، در برخی موارد،  -
 .واژه یکسان بهره گرفته شود

روش کور سازي و آگاهی همکاران طرح، به طور شفاف توضیح داده شود، در این مطالعه دو فرد دیگر در  -
ساعته را گذارنده باشد، تا  200ح خانم که همانند مجري باید دوره آموزشی کنار محقق خواهند بود، همکار طر

و همکار دیگري که پس از انجام مداخله پرسشنامه ) نفر اول(را براي بیماران خانم انجام دهد  بازتاب درمانیبتواند 
ي که پرسشنامه را تکمیل در این پژوهش بیمار و همکار). نفر دوم(خستگی پایپر را براي بیمار تکمیل خواهد نمود 

 . می نماید، از روند مداخله آگاهی نخواهند داشت، لذا مطالعه دو سو کور محسوب خواهد گردید

نفر می باشد و متغیر وابسته احتماال توزیع نرمال ندارد، احتماال باید  30از آنجائیکه تعداد در هر گروه زیر  -
 .تر است در تحلیل آماري به این موضوع نیز اشاره شوداز آزمون هاي ناپارامتریک استفاده گردد، پس به

در بخش هزینه ها، جزئیات هزینه ها در جداول تکمیل گردیده و هزینه هاي مربوط به دانشجو حذف  -
 .گردد

از . رفرنس نویسی مجدد بازنگري شود، نیاز به ویرایش مجدد دارد، بر مبناي الگوي ونکوور، اصالح گردد -
  .فاده شودرفرس هاي جدیدتر است

طرح پس از انجام اصالحات، توسط داور نهایی آقاي مالیی، مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تایید ایشان به 
   .معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه ارسال خواهد شد

  .ذکر صلوات خاتمه یافتبا  15:15در ساعت ، پرستاري تحقیقات مرکز و دانشکده پژوهشی شوراي مشتركجلسه 

  


