
 

 

 هوالشافی                                 

     مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس                                                 

                 روش اجرایی                              خط مشی و فرم                                                                                                        

 20/10/1395  :تدوینتاریخ  پژوهشی هاي برنامه در پرستاري کادر مشارکت  : روش اجراییخط مشی و  عنوان 

 25/11/1396  :آخرین ابالغ 

 25/11/1396 : تاریخ بازنگری

 MPGH-POL-16-02   :روش اجراییکد 

 2از  1 شماره صفحه:

 فعالیتهاي تاثیراز طریق  یندفرآ انجام در نهاآ نمودن دخیل و وهشپژ حوزه موضوعات در پرستاري کادر نظرات از استفاده  خط مشی :

 هاي یافته خصوص در کارکنان دانش و مهارتها افزایش با هدف ها پژوهش در دخیل افراد تشویقو  آنها کارانه و ارزشیابی در نیروها آموزشی

 پرستاري هاي گایدالین بهتر اجرايو  علمی

  تعاریف:

 مرکز آموزشی درمانی شهداي خلیج فارس   : دامنه

 پرستاري هاي گایدالین بهتر اجرايو  علمی هاي یافته خصوص در کارکنان دانش و مهارتها افزایش هدف: 

  :آن اجراء در دخیل افراد نقش و سمت ذکر با اجرا روش

 کند می برگزار پرستاري هاي رده تمام در پیشرفته و مقدماتی صورت به را پرستاري در وهشپژ روش موزشیآ دوره موزشیآ وایزر سوپر -1

 گردد می صادر ابالغ و نموده انتخاب را وهشپژ کمیته ياعضا پرستاري مدیر انآاز پس -2

 موضوع اهمیت به توجه با را یبالین وهشژپ منظور به شده گرفته نظر در اولویتهاي از لیستی( وهشیپژ نماینده) موزشیآ سوپروایزر -3

 رساند می وهشپژ کمیته تایید به و انتخاب

 گردد می اخذ... و اخالق کمیته تاییدیه و شده مطرح دانشگاه وهشیپژ-موزشیآ معاونت وهشپژ واحد با شده تایید عناوین -4

 گردد می پیگیري پرستاري مدیر توسط ... و مالی الزم حمایتهاي -5

 گردد می منتشر دانشگاهی یا داخلی مجالت در وهشپژ نتایج -6

 آید می عمل به تقدیر پرستاري مدیر توسط پژوهش امر در دخیل افراد از -7



 

 هوالشافی                                                                                                  

     مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس                                                   

                 فرم خط مشی و روش اجرایی                                                                                                                                       

 20/10/1395  :تدوینتاریخ  پژوهشی هاي برنامه در پرستاري کادر مشارکت  : روش اجرایی عنوان

 25/11/1396  :آخرین ابالغ 

 25/11/1396  : تاریخ بازنگری

 MPGH-POL-16-02   :روش اجرایی کد

 2از  2 شماره صفحه:

 دانشجویان، اساتید، پرسنل، پزشکان و سایر پژوهشگرانذی نفعان : 

 پرستاري مدیر نظارت تحت آموزشی وایزر سوپرو  مرکز توسعه پژوهش هاي بالینی مسول   فرد پاسخگو :

 پژوهش هاي بالینی، سیستم هاي رایانه، نرم افزارهاي مرتبطپژوهشیاران مرکز توسعه  تامین منابع ،امکانات و کارکنان مرتبط :

 دستورالعمل هاي وزارت متبوع با شماره   منابع/مراجع:

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی 

 کیانی             جمیله -1 تهیه کننده گان

 میرزایی            دکتر -2

 معتمد              دکتر          -3

 مسئول مرکز

 نویسی مقاله و اپیدمیولوژي مشاور

 نویسی مقاله و اپیدمیولوژي مشاور

 

  کیفیت بهبود کارشناس زر تشت عاطفه تایید کنندگان

  بیمارستان رئیس اسفندیاري عاطفه دکتر خانم تصویب کنندگان


