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آیت اهلل برنامه ارتقاء تعداد مقاالت منتشر شده اعضای هیات علمی و فراگیران در بیمارستان 

 خوئی

 راه اندازی واحد توسعه تحقیقات بالینی -1

روز در هفته و افزایش آن به  1شروع با )در نظر گرفتن یک نیروی کارشناس ارشد پرستاری برای واحد توسعه تحقیقات بالینی -2

 ( روز در هفته  3

مسئولین واحدها برای لیست عناوین پژوهشی / انجام مکاتبات با روسای بخش های بالینی ، اعضای هیات علمی و سر پرستاران -3

 واحد توسعه تحقیقات بالینی مورد نظر به 

 انتخاب اولویت های پژوهشی برا اساس شناسایی و الویت بندی مشکالت بیمارستان -4

 ای تحقیقاتی بر اساس الویت های پژوهشی تعیین شده انتخاب طرح ه-5

  رح های تحقیقاتی در کمیته اخالق تصویب ط-6

 در بیمارستان ( با توجه به نوع طرح تحقیقاتی ) تحقیقاتی فراهم کردن زیر ساخت های الزم برای انجام طرح حای -7

 ت در مجالت علمی معتبر ثبت مقاال -8

 استفاده از نتایج طرح های تحقیقاتی برای افزایش کیفیت خدمات ارائه شده در بیمارستان  -9

 : تشویق وحمایت اعضا هیئت علمی ، فراگیران  و پرسنل در جهت اجرای طرح های پژوهشی مرتبط با مشکالت بیمارستان -11

 برگزاری کارگاه توانمند سازی برای فراگیران در جهت شناسایی اولویت های پژوهشی( الف

 آموزش و حمایت از فراگیران در جهت تصویب طرح های پژوهشی( ب

 گاه های توانمند سازی مقاله نویسی و شناسایی مجله مناسب مقاله های مرتبطبرگزاری کار( ج

 در نظر گرفتن امتیازات پژوهشی برای چاپ مقاالت در مجالت معتبر ( د
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 لمی در واحد توسعه تحقیقات بالینیارائه نتایج مقاالت منتشر شده اعضا هیئت ع -12

 به افراد برتر  تشویق مقاالت برتر و ارائه امتیازات پژوهشی -13

 

 

 


