اساسنامه کمیته پژوهش مدیریت پرستاری
مرکز آموزشی درمانی الزهرا"س"
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تػریف:
کهیتٌ اي است کٌ ةٌ نيظُر تُسػٌ اجراي طرح ٍاي پژهٍضی در راستاي صياسایی نضکالت ه نػضالت اظلی
خرفٌ پرستاري ه ةَتُد انر نراكتت از ةیهاران فػالیت داصتٌ ه ضهو ٍدایت ه ایجاد ٍهاٍيگی در کهیتٌ ٍاي
پژهٍش پرستاري در ةیهارستان ٍا در جَت ارائٌ راٍکار ٍاي نياسب ةراي تُسػٌ تدلیلات پرستاري در سطح
نرکز فػالیت دارد.

ٍدف کلی:
 اجراي طرح ٍاي پژهٍضی ه ارائٌ راً خل ٍاي نياسب ةٌ نيظُر کاٍش نضکالت خرفٌ اي ه ةَتُدنراكتت از ةیهاران ه تُسػٌ ه گسترش خرفٌ پرستاري

اٍداف هیژً:
-1افزایش داىش ه آگاٍی غلهی کادر پرستاري ىستت ةٌ پژهٍش ه رهش اجراي آن
-2افزایش نَارت ه تُاىایی کادر پرستاري در اجراي طرح ٍاي پژهٍضی
-3ةَتُد ىگرش کادر پرستاري ىستت ةٌ پژهٍش ه ىتایج آن
-4فراٍم ىهُدن زنیيٌ نساغد جَت اىجام تدلیلات در پرستاري
-5جلب رضایت نددجُیان در ىتیجٌ صياخت نضکالت ه ىُاكط ه اىجام اكدانات اظالخی جَت رفع آن
-6افزایش رضایت صغلی کادر پرستاري در ىتیجٌ کسب آگاٍی ةیضتر ه اخساس صایستگی
-7صياسایی نُاىع تدلیق ه تالش در جَت رفع آن
ةرىانٌ ةرگزاری:
یکضيتٌ دهم ٍرناً

اغضاي کهیتٌ پژهٍش:
اغضای ثاةت:
ریاست نرکز-ندیرپرستاری-دةیرکهیتٌ-سرگرهٍَا ی ةخضَا
اغضای فرغی:
سُپرهایزرآنُزصی-سرپرستاران-سُپرهایزریو ةالیيی
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صرح هظایف اغضای کهیتٌ تدلیق ندیریت پرستاری:
 -1خضُر فػال در جلسات کهیتٌ تدلیق
 -2تجزیٌ ه تدلیل ىیازٍای آنُزصی
 -3الُیت ةيدی ىیازٍای آنُزصی
 -4فراٍم ىهُدن زنیيٌ الزم جَت اىجام طرخَای پژهٍضی
 -5اىتضار ىتایج تدلیقٍای کارةردی جَت استفادً کادر پرستاری صاغل در سایر نراکز
ٍ -6هکاری در اجرای طرخَای پژهٍضی سایر سازناىَا در ظُرت ىیاز
ٍ -4دایت فػالیتٍای پژهٍضی پرسيل نرکز
 -5طرحریزی ةرىانٌٍای نداخلٌای ةا تُجٌ ةٌ ىتایج پژهٍشٍای اىجام یافتٌ در خیطٌ پرستاری

 -6تالش در جَت تأنیو ةُدجٌ نُرد ىیاز ةراي اىجام فػالیت ٍاي پژهٍضی
 -11ةرىانٌ ریزی جَت اجرای دهرًٍای آنُزصی رهش تدلیق ةٌ نيظُر افزایش نَارت در اىجام طرحٍای تدلیلاتی ةرای
پرسيل درگیر

صرح هظایف دةیر کهیتٌ:
 -1ادارً جلسات ناٍاىٌ
 -2تدریر ظُرتجلسات
 -3كرائت نعُةات
 -4دغُت اغضا جَت صرکت در جلسات
 -5خضُر فػال در جلسات
 -6ارسال ظُرتجلسات ه نعُةات ةٌ اغضا
 -4تدلیل ه گزارش صش ناٌٍ
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