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روز شنبه راس ساعت  9/2/1391جلسه شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات پرستاري، با حضور اعضا در تاریخ 
 مجید، نتایج داوري طرح هاي تحقیقی... پس از تالوت آیاتی از کالم ا. در اتاق کارگاه تشکیل شد 13:30

و نرمال سالین ) عصاره بابونه(درصد و دهانشویه ماتریکا  2/0مقایسه اثر ضد باکتریایی دهانشویه کلر هگزیدین"
 نظرات دانشجویان کارآموزي" و "مرکز آموزشی درمانی پنج آذر گرگان ICUدر بیماران بستري در بخش 

  .مطرح گردید ")OSCE(در عرصه  بهداشت روان در مورد ارزشیابی بالینی با ساختار عینی 

و ) عصاره بابونه(درصد و دهانشویه ماتریکا  2/0مقایسه اثر ضد باکتریایی دهانشویه کلر هگزیدین: طرح اول
  مرکز آموزشی درمانی پنج آذر گرگان ICUنرمال سالین در بیماران بستري در بخش 

اجرا، روش تجزیه و در خالصه روش . روش اجرا از نظر نگارشی اصالح گردددر بخش خالصه طرح،  -
 .تحلیل داده ها ذکر شود

مقایسه اثر ضد باکتریایی دهانشویه ": در بخش عنوان پیشنهادي، عنوان بدین صورت تغییر یابد -
و نرمال سالین در بیماران داراي لوله تراشه ) عصاره بابونه(درصد و دهانشویه ماتریکا  2/0کلرهگزیدین 

 "بستري در بخش مراقبت هاي ویژه

 .خش عنوان انگلیسی، بر اساس عنوان پیشنهادي مجددا ویرایش گردددر ب -

در بیان مساله، اختصارات انگلیسی که براي اولین بار ذکر می گردد به صورت زیر نویس، به طور  -
 .کامل نوشته شود

اهداف فرعی نیز مانند . در بخش اهداف و فرضیات، هدف کلی بر اساس اصالحیه عنوان تصحیح شود  -
استاف (ان بیماران به تفکیک نوع کلونی تعیین تعداد کلونی رشد یافته در ده ":نمونه تصحیح شوند

 48(در اهداف ویژه، زمان اندازه گیري ها . )E-coliارئوس، پنوموکوك، انتروکوك، سودوموناس،
اشاره " مقایسه"را با اهداف مرتبط به آنها که به  "تعیین"می توان اهداف مربوط به . قید شوند )ساعت

با یکدیگر هستند نیز قید  دافی که مربوط به مقایسه سه گروهدر اهداف ویژه، اه. دارند ترکیب کرد
 .فرضیه ایی که بتوان انواع مداخله را در کنار یکدیگر مورد توجه قرار داد، نیزتدوین گردد. گردد



در بخش چگونگی اجراي طرح، روش نمونه گیري هدفمند و با گمارش تصادفی در گروه ها خواهد  -
زمان ورود اطالعات به . مار چک شودحجم نمونه، از لحاظ معنی داري بالینی، مجددا با استاد آ. بود

 .محدودیت هاي اجرایی طرح و روش حل آنها نیز ذکر گردد. کامپیوتر، کاهش یابد

طرح پس از اصالحات نهایی، با تایید داور نهایی جناب آقاي دکتر غالمرضا محمودي، جهت ارسال به 
  .معاونت تحقیقات و فناوري بالمانع می باشد

در عرصه  بهداشت روان در مورد ارزشیابی بالینی با ساختار عینی  یان کارآموزينظرات دانشجو: طرح دوم
)OSCE("   

در جلسه شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات پرستاري، مطرح و مقرر شد با توجه  13/6/90طرح مذکور در تاریخ 
جلسه شورا موارد اصالحی در . به اصالحات کلی، طرح پس از اصالح مجددا در جلسه شورا مطرح گردد

مطرح گردید و پس از اصالح موارد زیر، با تایید داور نهایی جناب آقاي حسین نصیري، ارسال به معاونت 
  .تحقیقات و فناوري بالمانع می باشد

 .آورده شود OSCEدر تعریف واژه ها، اختصار کلمه  -

 .ضریب آلفاي کرونباخ پرسشنامه، در نمونه گیري پایلوت ذکر گردد -

 .رد تحلیل محتوا، بیشتر توضیح داده شوددر مورد رویک -

 .معدل کل هر دانشجو هم بهتر است مد نظر قرار گیرد -

  .با ذکر صلوات خاتمه یافت 14:15جلسه شوراي پژوهشی در ساعت 

 


