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 عنوان فارسی مقاله :

 پیرشفته آموزش و شده نام ثبت پرستاران آموزش برای مهارت عملکرد شواهد بر مبتنی استقرار

:  بالینی تنظی0ت واقعی رشایط در پرستارن

ها هزینه و بی0ر وضعیت نتایج اطمینان، قابلیت کیفیت، با بهداشتی های مراقبت بهبود کارایی

 عنوان انگلیسی مقاله :

The Establishment of Evidence-Based Practice Competencies for Practicing Registered Nurses 

and Advanced Practice Nurses in Real-World Clinical Settings: Proficiencies to Improve 

Healthcare Quality, Reliability, Patient Outcomes, and Costs 

 توجه !

برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل  این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد.  
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LIMITATIONS
The main limitation of this study is that it used a convenience
sample of nurses who attended an EBP immersion workshop
at the first author’s institution, which may have biased the re-
search findings. In addition, some of the respondents were
not currently in an EBP mentorship role in practice settings.
Despite these limitations, the use of an expert EBP leader-
ship panel to first draft the competencies along with a Delphi

survey technique with individuals who had EBP mentorship 
experience in real-world practice settings were strengths in the 
development of this set of contemporary EBP competencies for 
practicing and APNs.

محدودیت ھا
 EBP محدودیت اصلی این مطالعھ این است کھ آن از یک نمونھ از پرستاران کھ در یک کارگاه شناور
 در نھاد اولین نویسنده ھا شرکت کردند استفاده می کند ، کھ ممکن است مبنای یافتھ ھای پژوھش را

 در EBP دارا باشند . عالوه بر این، برخی از پاسخ دھندگان در حال حاضر در نقش مربیگری
 برای EBP تنظیمات عمل نیستند . با وجود این محدودیت ھا، استفاده از یک ھیئت کارشناس رھبری
 در EBP اولین تدوین صالحیت ھای ھمراه با یک تکنیک بررسی دلفی با افرادی کھ تجربھ مربیگری
 معاصر برای EBP تنظیمات عمل در دنیای واقعی را دارند در توسعھ این مجموعھ ای از صالحیت

 آموزشی ھا و ای پی ان ھا قوی ھستند
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