
 صورتجلسه مشترك شوراي پژوهشی دانشکده

  و مرکز تحقیقات پرستاري
25/11/1391  

، با تالوت 10:00ساعت  25/11/1391جلسه مشترك شوراي پژوهشی دانشکده و مرکز تحقیقات پرستاري در تاریخ 
  . شرح زیر مطرح و بررسی گردید طرح پژوهشی به پنج. آیاتی از کالم اهللا مجید آغاز شد

بررسی تاثیر کاهش دماي محلول دیالیز بیماران تحت همودیالیز بستري در بیمارستان  :اول پژوهشی طرح 
  آذر گرگان 5آموزشی درمانی 

 .نوشته شود "مراجعه کننده در مرکز"، "بستري در"ر عنوان بجاي کلمه د -

 .در بخش نوع مطالعه، متد توصیفی تحلیلی عالمت زده شود -

 .حذف شود "بر اساس داده هاي جدول یک "تدر بحش تعداد نمونه، عبار -

 .در روش اجرا، کارآزمایی متقاطع ذکر گردد -

پس از تایید اصالحات طرح مذکور توسط کارشناس مرکز تحقیقات پرستاري، ارسال به معاونت تحقیقات و فناوري 
  .بالمانع است

تعارضات نقشی و فرسودگی شغلی در بین بررسی ارتباط میزان تمایل به ترك حرفه پرستاري،  :طرح پژوهشی دوم
   پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

بررسی ارتباط تمایل به ترك حرفه پرستاري با تعارضات نقش و فرسودگی ": عنوان بدین صورت اصالح گردد -
 "گلستانشغلی در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی 

 .عنوان انگلیسی متناسب با عنوان فارسی اصالح گردد -

 .تعاریف عملی، کامل شود -

 .در صورت امکان در بررسی متون از منابع داخلی هم استفاده گردد -

 اهداف ویژه به صورت زیر نگاشته شود -

 ....ارتباط تمایل به ترك حرفه پرستاري با تعارض نقش در پرستاران )1

  ....به ترك حرفه پرستاري با فرسودگی شغلی در پرستارانارتباط تمایل  )2
 .روش نمونه گیري، نمونه گیري طبقه اي با تخصیص تصادفی سهمیه اي طراحی گردد -

 .جدول متغیرها اصالح شود -

 .تدوین پروپوزال از جدول گانت حذف گردد -



عاونت تحقیقات و فناوري بالمانع ، ارسال به متوسط داور نهایی آقاي عین اله مالییپس از تایید اصالحات طرح 
  .است

 بیماران در اکستوباسیون از ناشی گلودرد و سرفه صدا، خشونت بر سرد بخور تاثیر بررسی :طرح پژوهشی سوم
  1392 سال در کردکوي باز قلب جراحی ویژه هاي مراقبت بخش در کرونر عروق پس باي جراحی عمل تحت

 .عنوان انگلیسی نیاز به ویرایش دارد -

 .در روش اجرا بیماران تحت عمل جراحی باي پس عروق کرونر ذکر گردد -

  .کلمه اکستوباسیون نیز ذکر گردد است بهتر ها واژه کلید در -

پیشنهاد می گردد که مکانیسم عمل بخور سرد، در . به نظر می رسد متن مقدمه نیاز به ویرایش دارد -
 .نباشد 3و2و1مقدمه مقاله و با اعداد یک جمله نوشته شود و به صورت نوشته شده در متن 

به نظر می رسد که نیاز به بیان بعضی از جمالت در مقدمه مقاله نباشد و توصیه می گردد که حذف  -
 :گردد، از جمله

جدا از عوارض تنفسی، بیهوشی عمومی می تواند باعث اثرات جانبی نامطلوبی شامل آژیتاسیون،  "
است سبب خونریزي از قسمت جراحی و افزایش فشار داخل مغز  هیپرتاسیون و تاکی کاردي که ممکن

  ."و داخل چشمی شود

کل جمله مربوط به . ح شودباید اصال 6بعضی جمالت نیاز به ویرایش دارند، جمله مربوط به رفرنس  -
 . ، مرتبط با تحقیق نمی باشد7رفرنس 

  .استعمال گردد کلمات مینور، پروسیجر، اکستوباسیونمعادل فارسی  -
 .براي بیان مسئله از متون جدیدتر استفاده شود -

بهتر است محقق محترم، مطالعه ایی را که . مرور خوب و مرتبط آورده شود 4در بررسی متون، حداکثر  -
 .اثر بخور سرد بر التهاب ناشی از خروسک می سنجد را نیز در بررسی متون اضافه نماید

بخور سرد بر خشونت صدا، سرفه و گلودرد ناشی از تاثیر  تعیین" :اصالح گرددهدف کلی بدین صورت  -
اکستوباسیون در بیماران تحت عمل جراحی باي پس عروق کرونر بستري در بخش مراقبت هاي ویژه 

  "جراحی قلب باز
  : توصیه می گردد اهداف اختصاصی به صورت زیر اصالح گردند -

دو گروه دریافت کننده بخور سرد و در بیماران  تعیین شدت خشونت صدا ناشی از اکستوباسیون .1
گروه کنترل تحت عمل جراحی باي پس عروق کرونر بستري در بخش مراقبت هاي ویژه جراحی 

 قلب باز



در بیماران دو گروه دریافت کننده بخور سرد و گروه  تعیین شدت سرفه ناشی از اکستوباسیون .2
بت هاي ویژه جراحی قلب کنترل تحت عمل جراحی باي پس عروق کرونر بستري در بخش مراق

 باز
در بیماران دو گروه دریافت کننده بخور سرد و گروه  تعیین شدت گلودرد ناشی از اکستوباسیون .3

کنترل تحت عمل جراحی باي پس عروق کرونر بستري در بخش مراقبت هاي ویژه جراحی قلب 
 باز

ان دو گروه دریافت مقایسه شدت خشونت صدا، سرفه و گلودرد ناشی از اکستوباسیون در بیمار .4
کننده بخور سرد و گروه کنترل تحت عمل جراحی باي پس عروق کرونر بستري در بخش مراقبت 

 هاي ویژه جراحی قلب باز 
  :توصیه می گردد اهداف فرعی نیز به صورت زیر اصالح گردند -

ن دو قبل و بعـد از اکستوباسـیون در بیمـارا    )سیستولیک یا دیاستولیک( تعیین میزان فشار خون  .1
احی باي پس عروق کرونر بسـتري در  تحت عمل جر گروه دریافت کننده بخور سرد و گروه کنترل

 .بخش مراقبت هاي ویژه جراحی قلب باز
تعیین میزان اشباع اکسیژن شریانی قبل و بعد از اکستوباسیون در بیماران دو گروه دریافت کننده  .2

پس عروق کرونر بستري در  بخش مراقبـت هـاي    بخور سرد و گروه کنترلتحت عمل جراحی باي
 .ویژه جراحی قلب باز

تعیین تعداد ضربان قلب، قبل و بعد از اکستوباسیون در بیماران دو گروه دریافت کننده بخور سرد  .3
بخش مراقبت هاي ویژه جراحی احی باي پس عروق کرونر بستري در تحت عمل جر و گروه کنترل

 .قلب باز
الرنگواسپاسم ناشی از اکستوباسیون در بیماران دو گروه دریافت کننده بخور سـرد و  تعیین میزان  .4

بخش مراقبت هاي ویژه جراحـی  احی باي پس عروق کرونر بستري در تحت عمل جر گروه کنترل
 .قلب باز

تعیین میزان اشباع اکسیژن شریانی قبل و بعد از اکستوباسیون در بیماران دو گروه دریافت کننده  .5
بخش مراقبـت هـاي    راحی باي پس عروق کرونر بستري درتحت عمل ج سرد و گروه کنترل بخور

 .ویژه جراحی قلب باز
قبل و بعد از اکستوباسیون در بیماران دو گروه دریافـت کننـده بخـور سـرد و      تعیین تعداد تنفس .6

 بخش مراقبت هاي ویژه جراحـی احی باي پس عروق کرونر بستري در تحت عمل جر گروه کنترل
  .قلب باز

تمام بیماران تحت عمل جراحی باي "در بخش چگونگی اجراي طرح، در معیارهاي ورود مطالعه، جمله  -
صحیح نمی باشد بدلیل اینکه تمام بیمارانی که تحت "پس عروق کرونر که نیاز به اینتوباسیون دارند

 .عمل جراحی باي پس عروق کرونر قرار می گیرند اینتوبه می شوند، اصالح گردد



نیز صحیح نمی باشد و توصیه می گردد  "ثانیه 30مدت زمان اینتوباسیون کمتر از  "جمله همچنین  -
بدلیل اینکه جمله مذکور این . ثانیه 30مدت زمان انجام اینتوباسیون کمتر از : بدین صورت نوشته شود

نیه باشد که صحیح ثا 30مفهوم را القا می نماید که مدت زمانی که بیمار اینتوبه می باشد کمتر از 
 .نیست

عدم اینتوباسیون سخت نیز از معیارهاي ورود حذف گردد، با توجه به اینکه در معیارهاي خروج مطالعه  -
هوشیار بودن بیماران پس از  .ذکر شده است) کالس لوله گذاري سه و چهار( اینتوباسیون سخت 

 . اکستوباسیون نیز از معیارهاي ورود مطالعه ذکر گردد

عمل جراحی  2به طور متوسط در هر روز "اجراي طرح نیازي به آوردن جمله نظر می رسد در روش  به -
نباشد و توصیه می گردد جمله  ".باي پس عروق کرونر در اتاق عمل بیمارستان کردکوي انجام می شود

 . مذکور حذف گردد

را ارزیابی می کنند در مورد ... لطفا در روش اجرا ذکر گردد که به افرادي که شدت سرفه، گلودرد و  -
 .شیوه ارزیابی آموزش کافی و مناسب داده شد

 .زمان هاي ارزیابی عالئم حیاتی در مطالعه اشاره گردد -

 .دماي بخور سرد استفاده شده در مطالعه اشاره گردد -

 متغیر مستقل. مثال شدت سرفه یک متغیر کیفی و رتبه اي است. جدول متغیرها نیاز به بازبینی دارد -
سایر متغیرهاي وارد شده در جدول متغیرها نیز نیاز به بازبینی مجدد . در جدول متغیرها آورده شود

  . دارند
. استفاده گردد Repeated measurementبه نظر می رسد با توجه به طراحی مطالعه باید از آزمون  -

  .همچنین دراستفاده از تست فیشر نیز بازنگري صورت گیرد
در روش اجرا محقق بیشتر شرح عمل جراحی را نوشته و از آنجائیکه محقق در اتاق عمل نقشی ندارد،  -

  . بهتر است این قسمت را حذف نماید
مدت زمانیکه بیمار داراي لوله است در همه بیماران باید یکسان باشد و باید توجه کرد که در حین  -

ثابت باشد و تغییرات زیادي نداشته باشد، یکسان  جراحی بدلیل حفظ پرفیوژن مخاط تراشه فشار باید
قرار بیماران هم باید مورد توجه  ABGهمگلوبین و میزان محتواي اکسیزن در برگه زان حتما می. باشد

  .الگوریتم انتخاب نمونه باید اصالح گردد. رسانی دارد گیرد چون نقش مهمی در اکسیژن
ي چه کاري قرار است استفاده نماید، چرا توضیح داده نشده محقق مانومتر اندازه گیري فشار کاف را برا -

  .چند بار کاف قرار است اندازه گیري شود و چه فشاري باید کاف پر شود با رفرنس نوشته شود

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



بررسی ارتباط سرم مارکرهاي غربالگري سندرم داون با پیامدهاي مادري و جنینی در زنان  :پژوهشی چهارمطرح 
  1392باردار مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی صیاد شیرازي سال 

 .اهداف و فرضیات در دو گروه مد نظر قرار گیرد -

 .در نظر گرفته شود PhDمشاور آمار در مقطع پیشنهاد می گردد، در این پروپوزال یک مشاور متخصص زنان و  -

 .بهتر است متغیر قومیت و سطح اقتصادي نیز در این مطالعه مد نظر قرار گیرد -

 .تعاریف پیامد مادري و جنینی در جدول متغیرها آورده شود. جدول متغیرهاي نیاز به اصالح دارد -

 .ودبراي معیار انتخاب محدوده سنی در این مطالعه رفرنس آورده ش -

 .طبیعی نیز رفرنس داده شود BMIبراي معیار  -

در جدول متغیرها، نحوه اندازه گیري متغیرهاي آلفا فتوپروتئین، استریول غیر کنژوگه و گنادوتروپین کوریونی  -
 .می باشد، اصالح گردد ng/mlانسانی، 

 .زمان طرح با توجه به تعداد نمونه افزایش یابد -

 .اصالح گردد 6منبع شماره  -

 .هاي کلی طرح اصالح گردد هزینه -

  .طرح مذکور پس از اصالح مجدد در جلسه شورا مطرح گرددمقرر شد 

به کارگیري گاید الین مراقبتی پرستاري کاتترها در بخش "اصالحات طرح پژوهشی  :طرح پژوهشی پنجم
مطرح و مورد تایید اعضاي در جلسه  "مطالعه اي از نوع اقدام پژوهی: اورژانس مرکز آموزشی درمانی پنج آذر گرگان

 .ارسال طرح مذکور به معاونت تحقیقات و فناوري بالمانع است. شورا قرار گرفت

  .با ذکر صلوات خاتمه یافت 11:45در ساعت ، پرستاري تحقیقات مرکز و دانشکده پژوهشی شوراي مشتركجلسه 

   

 


