
 صورتجلسه مشترك شوراي پژوهشی دانشکده

  و مرکز تحقیقات پرستاري
18/11/1391  

، با تالوت 12:30ساعت  18/11/1391جلسه مشترك شوراي پژوهشی دانشکده و مرکز تحقیقات پرستاري در تاریخ 
  . شرح زیر مطرح و بررسی گردید و سه گزارش نهایی به طرح پژوهشی پنج. آیاتی از کالم اهللا مجید آغاز شد

  در سالمندان مقیم شهر گرگان "سالمت روان"طراحی و روانسنجی ابزار  :اول طرح پژوهشی 

 .عنوان انگلیسی ویرایش شود - 

  در مقدمه و معرفی طرح، ابزارهاي موجود که به طور اختصاصی در جمعیت سالمند مورد استفاده قرار  - 
. گرفته و محقق محترم به بررسی مشکالت موجود در این ابزارها پرداخته شودمی گیرد، مورد ارزیابی قرار 

چنانچه قصد محقق بومی سازي ابزار است، به بیان حیطه هایی که باید به منظور بومی سازي مد نظر قرار 
 .گیرد، پرداخته شود

نیز در مطالعه  در بخش بررسی متون، بهتر است مطالعاتی که در زمینه ابزار سازي صورت گرفته اند - 
 .گنجانده شود

، )اماکن عمومی، مراکز بهداشتی، خانه سالمندان(در بخش روش اجراي طرح، مکان مصاحبه ذکر شود  - 
 .مصاحبه ها توسط چه کسی صورت می گیرد

 .در بخش هزینه ها، ساعت جمع آوري داده ها زیاد است - 

به معاونت تحقیقات و فناوري المرضا محمودي، طرح مذکور پس از اصالحات، با تایید داور نهایی آقاي دکتر غ
  .دانشگاه ارسال گردد

  تبیین تجارب مادران گرگانی از آموزش بلوغ و مسائل جنسی :دوم طرح پژوهشی

 تبیین تجارب مادران از آموزش بلوغ و مسائل جنسی در شهر گرگان: عنوان پیشنهادي - 

 .عنوان انگلیسی نیز اصالح شود - 

محقق محترم . معرفی طرح، لزوم اجراي پژوهش کیفی در بیان مساله تبیین نشده استدر بخش مقدمه و  - 
مقدمه کوتاهتر شودو تنها نکات ضروري مد نظر . الزم استدالیل انجام پژوهش بصورت کیفی را شرح دهد

 .قرار گیرد

 . تفاده شوددر بخش بررسی متون، از مطالعات مشابهی که به تبیین تجارب مادران می پردازند، نیز اس - 

 .استفاده شود "تبیین"از کلمه  "تعیین"در بخش اهداف مطالعه، به جاي کلمه  - 

واحد معنا و روند . در بخش چگونگی اجراي طرح، شیوه کار با رویکرد مورس باید شفاف تر نوشته شود - 
 .مکان دسترسی به شرکت کنندگان، روش اخذ داده ها شفاف تر ذکر شود. تحلیل چگونه است



 .باشد PhDاد می گردد، یکی از مجریان اصلی طرح، داراي مدرك تحصیلیپیشنه - 

طرح مذکور پس از اصالحات، با تایید داور نهایی آقاي دکتر غالمرضا محمودي، به معاونت تحقیقات و فناوري 
  .دانشگاه ارسال گردد

بیماران تحت آنژیوگرافی  بررسی تاثیر تغییر وزن کیسه شن بر بروز برخی عوارض و راحتی در :سوم طرح پژوهشی
  1392قلبی مراجعه کننده بیمارستان امیرالمومنین کردکوي در سال 

باید اصالح گردیده و  "مرگ دیررس"، کلمه 8اشتباهات امالیی متن اصالح شود به عنوان مثال، در صفحه  - 
 .جایگزین آن گردد "مرگ زودرس"کلمه 

انتخاب شریان فمورال سمت چپ، رفرنس شماره  در قسمت بیان مساله و ضرورت اجراي طرح، در خصوص - 
 .مجدد چک شود 14

 .قید گردد "آموزشی درمانی "، کلمه "بهداشتی درمانی"به جاي کلمه در بخش نوآوري طرح،  - 

در بخش تعریف عملی آنژیو گرافی قلبی، محقق محترم بیان نمایند، آیا شیت شریانی براي همه بیماران با  - 
 .اگر سایز متفاوت باشد، فرد از مطالعه حذف خواهد گردید یک سایز استفاده می شود،

میلی لیتر که به عنوان خونریزي بارز در نظر  100در بخش تعریف عملی خونریزي، براي خونریزي بیش از  - 
 .، رفرنس آورده شودگرفته می شود

 .نس آورده شودسانتیمتر، رفر 5در بخش تعریف عملی هماتوم، براي تجمع خون زیر پوست به قطر بیش از  - 

 .در بخش اهداف کاربردي نیز، عالوه بر افزایش راحتی بیمار، کنترل عوارض هم مد نظر قرار گیرد - 

 .در بخش اهداف، هدف کلی و اهداف ویژه اصالح شود - 

 .هدف اختصاصی اول، سوال نوشته شود 2در بخش سواالت و فرضیات، براي  - 

همچنین براي سنجش . دیداري راحتی و درد رفرنس داده شوددر بخش جمع آوري داده ها، براي مقیاس  - 
 .هماتوم بارز نیز، بر مبناي سانتیمتر بیان شده است، سانتیمتر مربع صحیح می باشد، اصالح گردد

 .متغیر تحصیالت حذف گردد. براي متغیرهاي شاخص توده بدنی و جنسیت رفرنس داده شود - 

 .روش تجزیه و تحلیل آماري ذکر گردد - 

 :خش هزینه ها، کلیه موارد زیر در نظر گرفته شوددر ب - 

ساعت تنظیم  200در بخش مدیریت طرح، ساعت کار دانشجو حذف و کل ساعت مدیریت طرح  •
 .شود

 .ساعت تقلیل یابد 150جمع آوري اطالعات، به  •

 .ساعت در نظر گرفته شود 30وارد کردن داده ها،  •

 .ساعت در نظر گرفته شود 70آنالیز داده ها،  •

 .در نظر گرفته شودساعت  100ارائه گزارش نهایی، براي دانشجو  •

 .کل جداول مالی، بر مبناي آخرین فرمت پروپوزال تدوین گردد •



 .فهرست منابع بر اساس فرمت پروپوزال تایید شده دانشگاه اصالح شود - 

 .بر اساس آیین نامه کارشناسی ارشد حداکثر دو استاد مشاور انتخاب شود - 

ا از بیماران پزشک استاد مشاور و با مسئولیت ایشان انتخاب گردد و مصوبه کمیته اخالق بیماران منحصر - 
 .گرفته شود

ارسال طرح مذکور پس از تایید اصالحات توسط داور نهایی، آقاي حسین رحمانی، به معاونت تحقیقات و فناوري 
  .بالمانع است

بیماران تحت درمان با همودیالیز مراجعه کننده به بررسی خستگی و عوامل موثر بر آن در  :چهارم طرح پژوهشی
  1392مرکز دیالیز گرگان در سال 

 .در بخش خالصه روش کار، حجم نمونه ذکر شده و خالصه اي از روش کار کلی آورده شود - 

 .عنوان انگلیسی مجدد ویرایش شود - 

 .برداشته شود و فرضیه هم اصالح شود "میزان"در هدف فرعی، کلمه  - 

جامعه پژوهش، روش نمونه گیري ذکر . روش اجرا، معیار ورود و خروج براي مطالعه آورده شوددر بخش  - 
ارزیابی پرسشنامه و نمره دهی آن نیز در روش کار . پرسشنامه ها توسط چه کسی تکمیل می گردد. شود

 .آورده شود

 .قرار گیرددر جدول متغیرها، سطح اقتصادي، تعداد فرزندان و همگلوبین بیمار نیز مد نظر  - 

 .حجم نمونه با توجه به روش رگرسیون لجستیک مجدد مورد بررسی قرار گیرد - 

 .ردیف اول حذف گردیده و به جاي آن مدیریت طرح در نظر گرفته شود 2در بخش جدول گانت،  - 

در جدول هزینه هاي پرسنلی، مطالعه کتابخانه اي حذف و مدیریت طرح مد نظر قرار گرفته و مجموعا  - 
در بخش پر کردن پرسشنامه، تعداد برگ پرسشنامه و زمان تکمیل هر . محاسبه گردد ساعت 100

 .پرسشنامه به ساعت نیز جهت اطالعات تکمیلی قید گردد

 .از منابع به روزتري استفاده شود - 

، به معاونت تحقیقات و فناوري علیرضا شریعتیارسال طرح مذکور پس از تایید اصالحات توسط داور نهایی، آقاي 
  .بالمانع است

شیوع افسردگی پس از زایمان و ارتباط آن با رویدادهاي استرس زاي زندگی " همچنین نسخه نهایی اصالحات طرح
در جلسه مطرح و مورد تایید  "1392در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان علی آباد کتول در سال 

  .اعضاي شورا قرار گرفت

لوم پزشکی گلستان در بررسی عدالت آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه ع"رش نهایی گزا سه در انتهاي جلسه،
 هاي سال طی گلستان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان تحصیلی افت در مرتبط عوامل بررسی"، "1390سال 



بیماران همودیالیزي بررسی تاثیر اسید اسکوربیک بر آنمی مقاوم به درمان به اریتروپوئیتین در "و  "1389- 1387
  .مورد تایید اعضاي شوراي قرار گرفتمطرح و نیز  "مرکز آموزشی درمانی پنجم آذر گرگان

  .با ذکر صلوات خاتمه یافت 14:30در ساعت ، پرستاري تحقیقات مرکز و دانشکده پژوهشی شوراي مشتركجلسه 

   


