
 بسمه تعالی

 8931جلسه شورای پژوهشی سال  پنجمین

 واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان صیاد شیرازی

 وعملکردپرسنل آگاهی،نگرش بررسی "ابتداطرح  شد. آغازبا نام و یاد خدا  21 جلسه راس ساعت

 دست بهداشت بارعایت مرتبط درخصوص عوامل گرگان شهیدصیادشیرازی درمانی مرکزآموزشی

 پس از اصالحات زیرتوسط یکی از داورانقرائت شد و مقرر شد  "2931،سال پرسید مدل اساس بر

 :طرح به تایید نهایی برسد و مورد تصویب قرار گرفت

 

 در بررسی متون به طور کامل توضیح داده شود. قزلجه و همکاران مطالعه -2

شورا ناقص است و عملکرد بنابرنظر داوران محترم و نیز اعضای  عملکردقسمت مربوط به بررسی  -1

 را باید با مشاهده ثبت کرد نه توسط پرسشنامه. بنابراین این قسمت نیاز به اصالح کلی دارد.

 .اصالح گردد قسمت باالی پرسشنامهعنوان مطالعه در  -9

 روش اجرائی که در پروپوزال ثبت شده با پژوهشیار همخوانی ندارد، تصحیح گردد. -4

 د.هدف طرح نیاز به ویرایش دار -5

 گروه هدف باید کامال مشخص شود ) پزشکان، دانشجویان، نگهبانان، ...( -6

 در مورد محدودیت توضیحی داده نشده است. -7

تصحیح پرسشنامه )سئواالت در خصوص پرسنل پرستاری است و حتی نام پرستار آورده شده (  -1

 لذا نیاز به اصالح کلی پرسشنامه وجود دارد.

 

بررسی شیوع  اختالالت الکترولیتی  در آریتمی های  " پایان نامه ای طرح سپس گزارش نهایی -

مربوط به خانم سیدی با راهنمایی سرکار خانم دکتر مریم  "شایع پس از انفارکتوس حاد میوکارد

 . و با اصالح زیر به تصویب رسید زاهدی قرائت شد

 .به تنهایی مبهم است STلمه اصالح گردد و ک منظور بوده است ST elevationدر نتایج اگر      

 

مقایسه تاثیر سه داروی میزوپروستول، تری " پایان نامه ای در ادامه گزارش نهایی طرح -

( واژینال و کپسول خوراکی گل پامچال مغربی بر آمادگی سرویکس در TNGنیتروگلیسیرین )



دستیار  مربوط به "2931حاملگی ترم در مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی گرگان،

 تخصصی زنان خانم دکتر ساناز علیزاده با راهنمایی سرکار خانم دکتر افسانه تابنده مورد بررسی

 حذف شود.کلمه خوراکی کپسول گل مغربی  پیشنهاد شدقرار گرفت و  و تایید

 

در ادامه توضیحاتی در مورد نحوه داوری و نحوه نظارت و امتیازدهی به داوریهای انجام شده در  -

 پژوهشیار برای اعضای محترم شورا داده شد. سیستم

 

 خاتمه یافت. 29ساعت  درجلسه  -

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


