اولویت های پژوهشی دانشکده پرستاری ومامایی سال 6931-6931
ثٌبثز پیؾٌْبد هؼبًٍت پضٍّؾی داًؾىذُ هزثَطِ:
حوزه آموزش :
 ملی
 -1هجبحث هزثَط ثِ گغغت تئَری اس ثبلیي ٍ ارائِ راّىبر
 منطقه ای
 -1ثزرعی جبیگبُ پزعتبری ٍ هبهبیی ثِ ػٌَاى یه حزفِ در ًظبم عالهت
 -2حزفِ ای گزی ٍ جٌجِ ّبی هختلف آى در پزعتبری ٍ هبهبیی
 -3تطبثك ثزًبهِ ّبی آهَسؽی ثب ًیبسّبی جبهؼِ
. -4ثبسًگزی وَریىَلَم ٍ ارتمبی آهَسػ
 دانشگاهی
 .1ثزرعی تَاًوٌذی ّبی داًؾجَ در والط درط ٍ وبر آهَسی ّب
ً .2مؼ تحمیمبت پزعتبری ٍ هبهبیی در ارتمب ویفیت آهَسػ داًؾجَیبى
ً .3مؼ آهَسػ ثبلیٌی در تَاًوٌذی ّبی پزعٌل (ارتمب ویفیت خذهبت ثبلیٌی)
.4

ًمؼ اعبتیذ پزعتبری ٍ هبهبیی در ایجبد اًگیشُ تحصیلی داًؾجَیبى

 .5طزاحی هذل ّبی تلفیمی آهَسؽی هتٌبعت ثب درٍط هختلف ( تئَری ،وبرآهَسی ٍ ػولی)
 .6هؾىالت آهَسػ ثبلیي اس ًظز داًؾجَیبى ٍ اعبتیذ
 .7ثزرعی ًیبسّبی آهَسؽی حزفِ ای وبروٌبى پزعتبری ٍ هبهبیی
 .8ثزرعی هَاًغ ٍ هؾىالت اجزایی در آهَسػ وبروٌبى پزعتبری ٍ هبهبیی
 .9راّىبرّبی افشایؼ اًگیشػ ٍ رضبیت ؽغلی پزعٌل پزعتبری ٍ هبهبیی
 .11رٍػ ّبی ارسیبثی ػولىزد ٍ هْبرت ّبی ثبلیٌی داًؾجَیبى در ثبلیي
. .11اػتجبرثخؾی ثزًبهِ ّبی آهَسؽی پزعتبری ٍ هبهبیی
 .12ثىبرگیزی ٍ ارسؽیبثی اًَاع رٍػ ّبی ًَیي تذریظ (ؽجیِ عبسی ّب EBPLL، PBL ،CBL ، DL،

حوزه پرستاری:
 .1تبثیز رٍػّبی هختلف هزالجت پزعتبری ثز ثْجَدی ثیوبراى
 .2ارائِ راّىبرّبی ػلوی در جْت وبّؼ خطبّبی دارٍیی
 .3رٍػ ّبی ثْجَد پذیزػ رصین ّبی غذایی ٍ دارٍیی در ثیوبراى
 .4هزالجت ّبی تغىیٌی ،راّىبرّبی ػولی در ثخؼ ٍ ارائِ الگَّب
.5ارائِ هذل ّبی آهَسؽی هٌبعت در آهَسػ ثِ ثیوبراى ثب هؾىالت دعتگبُ ّبی هختلف (تٌفغی ،دیبثتت ،پیًَتذ اػ،تب،
عزطبى)... ،
 .6راّىبرّبی ػولی در جْت ثْجَد فزایٌذ آهَسػ ثِ ثیوبر
 .7تبثیز رٍػ ّبی هختلف آهَسؽی ثز ثْجَد هزالجت اس خَد ثیوبراى هشهي
 .8اعتفبدُ اس اًَاع گیبّبى دارٍیی ثز تغىیي ػالئن ،درد  ،التْبة ٍ ثْجَدی ثیوبری در ثیوبراى هختلف
ً .9مؼ پزعتبر ٍ هبهب در ارتمب ویفیت خذهبت ثْذاؽتی
 .11اعتبًذارد ّبی آهبدُ عبسی ثیوبراى لجل اس اػوبل جزاحی ٍ پزٍعیجزّبی هختلف
 .11ػَاهل هَثز در اضطزاة ثیوبراى لجل اس ػول
 .12هیشاى رػبیت ًىبت اخاللی تَعط پزعٌل ثیوبرعتبى ّب
 .13عالهت جغوی عبلوٌذاى ٍ راُ ّبی پیؾگیزی ٍ درهبى ػَارض عبلوٌذی
 .14همبیغِ رٍػ ّبی درهبًی هختلف در ثیوبراى هختلف
 .15هیشاى هذیزیت سهبى در اٍرصاًظ
 .16ویفیت ارائِ هزالجت در ثخؼ ّبی هختلف (عَختگی ،اًىَلَصی ،ثخؼ ّبی ٍیضُ ٍ )...
 .17هیشاى ّوىبری ٍ هؾبروت پشؽه ٍ پزعتبر در ثبلیي ثیوبر
 .18ارائِ راّىبرّبی همبثلِ ثب ػفًَت ّبی ثیوبرعتبًی در ثخؼ ّبی هختلف
 .19وبرآسهبیی ثبلیٌی ٍ الگَّبی هزالجتی در پزعتبری ٍ هبهبیی
 .21ثزرعی عجه ٍ ویفیت سًذگی ثیوبراى هختلف ( دیبثتیه ،للجی ٍ ػزٍلیً ،فزٍلَصیً ،زٍلَصی ،عٌگْبی ادراری)... ،
 .21ثبستَاًی درثیوبری ّبی هشهي ثب هؾىالت هختلف حزوتی ،ػصجی یب هتبثَلیه
 .22هزالجت ّبی حوبیتی در پزعتبری اس ثیوبراى هشهي یب دٍراى پبیبى سًذگی
 .23اعتفبدُ اس طت هىول ( ٌّز درهبًی ،هَعیمی درهبًی ،رایحِ درهبًی ،هبعبصدرهبًی )... ،در پزعتبری
 .24تَاًوٌذ عبسی پزعتبراى ٍ هبهبّب در هزالجت ّبی ًَیي پزعتبری ٍ هبهبیی
 .25اخالق پزعتبری ٍ هبهبیی ٍ رػبیت آى در حزفِ پزعتبری ٍ هبهبیی
 .26تؼیي خطبّبی دارٍیی ٍ راّْبی وبّؼ آى
 .27طزاحی هذل ّبی هزالجتی در ثیوبراى هجتال ثِ عزطبى
 .28تطبثك اعتبًذاردّبی هزالجتی ثب خذهبت اًجبم ؽذُ در ثخؼ ّبی هختلف
 .29تؼییي صالحیت ّبی ثبلیٌی پزعتبراى در ثخؼ ّبی ٍیضُ ٍ ...

 .31طزاحی ثزًبهِ ای هَثز در آهَسػ ثِ ثیوبر
 .31اهىبى اجزای ؽزح ٍظبیف پزعتبری طجك آخزیي تغییزات عبسهبى ًظبم پزعتبری
 .32جبیگبُ وبرگزٍّی در آهَسػ ثبلیي ٍ هزالجت اس ثیوبر
َّ .33یت حزفِای در پزعتبراى ،هزثیبى ٍ داًؾجَیبى
 .34هزالجت اس ثیوبریّبی ٍاگیز ٍ غیزٍاگیز در عطح هزاوش تَلیذی ٍ صٌؼتی
 .35هزالجت ثیوبری ّبی ٍاگیز ٍ غیزٍاگیز در هزاوش آهَسؽی (داًؾگبُ  ،هذارط  ،هْذوَدن ٍ )....
 .36ثزرعی ٍ عٌجؼ عالهت وَدوبى در عٌیي هختلف (رؽذ ٍ تىبهل  ،آهَسػ  ،هزالجت  ،ثْذاؽت دّبى ٍ دًذاى ٍ ).
 .37آهَسػ ٍ هزالجت اس وَدوبى ثب ثیوبریّبی خبؿ
 .38ثزرعی ٍیضگیّب ٍ خصَصیبت ؽْز عبلن )(HeaLty cities
.39ارتمبء عالهت وَدوبى (در اثؼبد سیغتی ،رٍاًی ،اجتوبػی  ،هؼٌَی  ،فزٌّگی) در عٌیي هختلف رؽذ ٍ تىبهل
.41حمَق وَدن
.41رؽذ ٍ تىبهل وَدوبى در عٌیي هختلف یب دیذگبُ ولیت گزا
.42ثحزاى لجل ٍ در حیي ثلَؽ ٍ هزالجتْبی آى
.43آهَسػ ٍ هؾبٍرُ در سهیٌِ پیؾگیزی اس اًحزاف اس جبدُ عالهت
.44هزالجت پزعتبری ولیت گزا اس وَدوبى ثیوبر در عٌیي هختلف رؽذ ٍ تىبهلی ٍ ثیوبریْبی هختلف
.45وبرثزد هزالجت هجتٌی ثز ؽَاّذ درهزالجت اس وَدوبى ثیوبردر ثیوبرعتبى
.46حوبیت اجتوبػی ٍ هزالجتی اس خبًَادُ دارای وَدوبى هجتال ثِ اختالالت یب ثیوبری ّبی خبؿ ٍ هشهي
.47گغتزػ خذهبت ثْذاؽت رٍاًی در جبهؼِ
.48هزالجت پزعتبری در هٌشل ثزای ثیوبراى رٍاًی
ً.49مؼ پزعتبر در وبّؼ تمبضب ثزای هَاد هخذر ٍ آهَسػ ثْذاؽت رٍاى جبهؼِ ًگز
ً.51مؼ پزعتبر در خذهبت پیؾگیزی در عیغتن ثْذاؽت رٍاى
.51آهَسػ ثِ خبًَادُ ثیوبراى رٍاًی
.52ثىبرگیزی الذاهبت پیؾگیزی در عطَح عِ گبًِ ثْذاؽت رٍاًی
 .53ثىبرگیزی فزآیٌذپزعتبری در ثخؾْبی رٍاًپشؽىی
 .54هذیزیت ٍ خذهبت پزعتبری
.55چبلؾْبی تحَل ًظبم عالهت ٍ راّىبرّبی آى در حَسُ پزعتبری ٍ هبهبیی
.56ثزرعی ًگزػ ثیوبراى ٍ جبهؼِ ًغجت ثِ حزفِ پزعتبری.
.57ثزرعی ًحَُ تمغین وبر در حزفِ پزعتبری.
.58ثزرعی هیشاى رضبیت پزعتبراى اس حزفِ خَد.
.59ثزرعی تبثیز ارسؽیبثی عبلیبًِ ثز ًحَُ ػولىزد پزعتبراى.
 .61ثزرعی عیغتن  HISثز هیشاى هزالجت اس ثیوبر.
 .61اخالق ٍ فمِ پزعتبری

حوزه مامایی:
 ملی
 .1اعالهی ٍ ایزاًی عبسی ثْذاؽت ثبرٍری ٍ ًبثبرٍری
 .2رعبًِ ٍ تبثیز آى ثز اثؼبد هختلف عالهت خبًَادُ ٍ جبهؼِ
 .3جٌجِ ّبی فمْی،حمَلی ،اخاللی ٍ ؽزػی هزتجط ثب ثبرٍری ٍ ًبثبرٍری
 .4طزاحی ،رٍایی ٍ پبیبیی اثشار ٍ پزعؾٌبهِ ّبی هزتجط ثب دٍراى ثبرداری ٍ سایوبى
 .5ثزرعی عیبعتْبی جوؼیتی ٍ پیبهذّبی آى
 منطقه ای
.1

ًیبسّبی آهَسؽی در عٌیي ثبرٍری

.2

ثزرعی ٍ اًتخبة رٍػ هٌبعت وبّؼ حبهلگی ّبی هٌجز ثِ عمط در ؽْز ٍرٍعتب

.3

ثزرعی هیشاى رػبیت اعتبًذاردّبی هبهبیی

.4

ثزرعی هغبئل رٍاًؾٌبختی اجتوبػی هزتجط ثب ًبثبرٍری در عطح فزد ٍ جبهؼِ

.5

غزثبلگزی ثیوبریْبی سًبى
 دانشگاهی

.6

تبثیز رٍػ ّبی هختلف هزالجتی ٍهبهبیی ثز ارتمبی عالهت خبًَادُ اس لمبح تب عبلوٌذی

.7

ثزرعی جٌجِ ّبی هزتجط ثب ثیوبری ّبی ثذخین ٍ خَػ خین دعتگبُ ًَلیذ هثل

.8

هَضَػبت ًَآٍراًِ در سهیٌِ ثبرٍری ٍ ووه ثبرٍری

.9

ارتمبی هْبرت ٍالذیي

 .11ارتمبی ویفیت ٍ عجه سًذگی خبًَادُ اس لمبح تب عبلوٌذی
 .11ارتمبی عالهت جٌغی خبًَادُ
 .12ثزرعی جٌجِ ّبی رٍاًؾٌبختی ثْذاؽت ثبرٍری( هبًٌذ خؾًَت ختبًگی  ،عتالهت رٍاى ٍ،ضتؼیت رٍاى سًتبى ثتی
عزپزعت ٍ ثذ عزپزعت خبًَادُ ٍ)....
 .13عالهت هؼٌَی ٍ وبریزد آى در هزالجت ّبی ثْذاؽتی درهبًی لجل ،حیي ٍ ثؼذ اس سایوبى
 .14طت هىول ٍ هزالجت ّبی لجل ،حیي ٍ ثؼذ اس سایوبى
 .15هغبئل اجتوبػی هزتجط ثب ثبرداری ،ثبرٍری ٍ سایوبى
 .16ثزرعی خبًَادُ ّبی آعیت پذیز (عَء هصزف هَاد  ،عَء رفتبر  ،طالق ٍ)....
 .17ارتمبء رفتبرّبی ثْذاؽتی خبًَادُ (ٍرسػ  ،تغذیِ ٍ پیؾگیزی اس چبلی)

 .18ثزرعی ًمؼ آهَسػ در تزٍیج سایوبى فیشیَلَصیه
 .19ثزرعی تأثیز ؽیَُ ّبی ًَیي هبهبیی در اًجبم سایوبى طجیؼی
 .21تخوذاى پلی ویغتیه ( PCOSثزرعی ػلل ؽبیغ)
 .21ثزرعی هؾىالت ؽبیغ دٍراى ًَجَاًی ،ثلَؽ ،یبئغگی
 .22ثزرعی ًحَُ تغذیِ در دٍراى ًَجَاًی  ،لجل اس ثبرداری ٍ حیي ثبرداری
 .23عالهت سًبى در همبطغ هختلف (ثلَؽ  ،ثبرداری  ،یبئغگی  ،عبلوٌذی)
 .24عالهت هزداى در همبطغ هختلف (ثلَؽ ،جَاًی ،عبلوٌذی
 .25ثزرعی اختالالت رٍحی ٍ رٍاًی در دٍراى ثبرٍری ٍ هٌَپَس
ً .26یبسعٌجی ٍ هؾبٍرُ در هبهبیی
 .27ثزرعی رٍؽْبی وبّؼ عشاریي
 .28ثزرعی رٍػ ّبی هَثز در آهَسػ ثْذاؽت ثبرٍری ٍ ثلَؽ در دختزاى ٍ پغزاى در عٌیي هختلف
 .29ثزرعی اػتیبد در هبدر ٍ ػَارض جٌیٌی ٍ ًَسادی
 .31ثزرعی الگَی تغذیِ ای در گزٍّْبی آعیت پذیز در دٍراى ثبرداری
 .31اخاللیبت ٍ فمِ هبهبیی
 .32ثزرعی هَارد پشؽىی لبًًَی در هبهبیی

