
  

  صورتجلسه مشترك شوراي پژوهشی دانشکده

  و مرکز تحقیقات پرستاري

27/6/1391  

، با تالوت 12:15ساعت  27/6/1391جلسه مشترك شوراي پژوهشی دانشکده و مرکز تحقیقات پرستاري در تاریخ 

  . به شرح زیر مطرح و بررسی گردید گزارش نهایی 3 .یاتی از کالم اهللا مجید آغاز شدآ

تعیین الگوهاي مراقبتی به کار گرفته شده در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی : گزارش نهایی اول 
 گلستان

 .فرمت گزارش نهایی بر اساس آخرین نسخه ارسالی از معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه صورت پذیرد - 

 .افعال گذشته نوشته شوندافعال گزارش نهایی مجددا بازبینی شده و افعال آینده بصورت  - 

 .پرسشنامه به گزارش نهایی، پیوست شود - 

 .یافته ها منطبق بر اهداف نوشته شده و یافته هاي حاصل از اهداف فرعی یک و دو نوشته شود - 

 .پس از شرح مختصر یافته ها بصورت جدول ذکر گردد - 

  .رفرنس ها بر اساس ونکوور نوشته شود - 

بیماران ضربه سر مراجعه کننده به بخش فوریت مرکز آموزشی درمانی  بررسی پیش آگهی :دومگزارش نهایی 
   Madras (1389(پنجم آذر گرگان با مقیاس جدید پیش گویی کننده مدراس 

 .عناوین جداول بصورت کامل نوشته شود - 

 .و توضیح بیشتري در رابطه با روش کار نوشته شود در خالصه طرح ذکر نام ابزار کفایت می نماید - 

بررسی تاثیر ترکیب پروفایل سدیم و اولترافیلتراسیون بر برخی از عوارض شایع حین  :سومگزارش نهایی 

  1390آذر گرگان در سال  5همودیالیز در بیماران دیالیزي مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی 

سال طرح پس از تکمیل طرح مذکور پس از بحث و بررسی اعضاي شوراي پژوهشی، نیاز به اصالحات نداشته و ار

  .مستندات، از مرکز تحقیقات پرستاري به معاونت تحقیقات و فناوري بالمانع می باشد



پژوهشی دانشکده، به  - ارسال گزارش نهایی طرح اول و دوم نیز پس از انجام اصالحات و تایید معاونت آموزشی

 .معاونت تحقیقات و فناوري بالمانع می باشد

پس از ذکر  13:00هشی دانشکده پرستاري و مامایی و مرکز تحقیقات پرستاري در ساعت جلسه مشترك شوراي پژو

  .صلوات خاتمه یافت

 

  



 


