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شتي ردماني اريان  دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا

 دادكشنه رپستاري ومامايي

 

شت جامعه   اولویت اهي ژپوهشي گروه رپستاري بهدا

 

 پیشگیری، کنترل و مراقبت های پرستاری در بیماریهای مزمن  

 (e-nursing)تکنولوژی و ارتقاء سالمت در جامعه  

مبتنی بر نظریه )در  (health education/health promotion)آموزش و ارتقاء سالمت  

 جامعه، مادران نوزادان و سالمندان(

 رویکردهای غیر دارویی )طب مکمل و جایگزین( در کنترل عالئم بیماریها  

 ارزیابی و مداخله پرستاری در سبک زندگی بهداشتی و کیفیت زندگی در افراد جامعه  

 جتماعی در جامعه و سالمندان امنیت اجتماعی و سازگاری ا 

سیستم ها و ساختارهای مراقبتی در سالمندان )مبتنی بر بیمارستان، خانواده، جامعه و  

 آسایشگاهها( و ارزشیابی آن در راستاری کارآفرینی و درآمدزایی

 ، بدون همسر(frailسالمندان آسیب پذیر )تنها، ناتوان، نحیف  

 اری با سالمندیدرک از سالمندی و مکانیسم های سازگ 

 سالمندی سالم، فعال و موفق: ارزیابی تعیین کننده ها و عوامل مرتبط 

 سالمت مراقبین خانوادگی سالمند )بار مراقبتی، خستگی، فرسودگی( 

سالمندان در سالمت جسمانی، روانی و اجتماعی  (gender differences)تمایز جنسیتی  

 )در پدیده سوگ، مرگ، بیوه گی، ...( و راهکارهای مراقبتی

 

 

 

 

 

 

 



 

کودکان و روان رپستاري اولویت اهي ژپوهشي گروه رپستاري   

 

دکان مبتال به بیماری های مزمن )سرطان، فیبروز کیستیک، دیابت، آسم، حمایت از کو 

 نارسایی کلیه، بیماریهای مادرزادی قلبی( و خانواده های آنها 

 توانمندسازی کودکان و نوزادان بیمار و خانواده های آنها  

تأثیر مداخالت زیستی رفتاری در تسکین درد و ارتقاء سالمت کودکان و نوزادان و خانواده  

 های آنها 

 توانمندسازی و ارتقاء سالمت پرستاران شاغل در بخش های مختلف کودکان و نوزادان  

 ارتقاء کیفیت مراقبت در کودکان بستری در بخش های ویژه کودکان  

  ان بستری در بخش های ویژه نوزادانارتقاء کیفیت مراقبت در نوزاد 

 پیمایش آسیب های اجتماعی در ایران  

 غربالگری انواع آسیب های اجتماعی به منظور شناسایی به هنگام این آسیب ها  

 تدوین راهنماهای اخالقی در مواجهه با موارد مبتال به انواع آسیب های اجتماعی در ایران  

مطالعات مداخله ای به منظور اجرای مداخالت آموزش محور برای گروه های آسیب پذیر  

 اجتماع 

مطالعات اقدام پژوهی به منظور شناسایی انواع مشکالت فراروی آسیب دیدگان اجتماعی  

 و ارائه راهکارهای مرتبط

 

  



 

داخلي و جراحي  اولویت اهي ژپوهشي گروه رپستاري   

 

 ارتقاء کیفیت آموزش، پژوهش، مراقبتهای بالینی با تاکید بر اقدام پژوهی 

 جراحی داخلی های بخش در مراقبت کیفیت ارتقاء 

 سالمت ارتقاء در فناوری از استفاده 

 پرستاری خطاهای از پیشگیری و استانداردسازی 

 بیماران مبتال به بیماری های مزمن زندگی کیفیت و ارتقاء بررسی  

  مدرسین و دانشجویان، اساتید بالینی کارآمدی و توانمندسازی  

 نظری و بالینی آموزش نوین های روش بکارگیری و ارزیابی 

 عملی و تـئوری ابعاد در درسی ریزی برنامه و مدیریت 

 مزمن بیماریهای در مکمل طب تاثیر بررسی 

 ظامن در بشردوستانه ابعاد و انسانی رویکردهای ارتقاء هدف با پرستاری های نظریه کاربرد 

 سالمت

 ایمنی بیمار با ارتباط در پرستاری مستقل های مراقبت انجام 

 توانمند سازی افراد درگیر مراقبت از بیماران مبتال به مشکالت داخلی جراحی 

  



 

 

شت باروري و بارداري  اولویت اهي ژپوهشي گروه مامايي  ، بهدا  

  

 آوری ناباروری به منظور فرزند 

 خوشایند سازی زایمان، زایمان کم درد  

 بررسی موانع و راهکارهای انجام زایمان طبیعی ایمن  

 سالمت باروری و جنسی  زنان با بیماری های مزمن، خاص و صعب العالج و زنان آسیب پذیر 

 حاملگی پرخطر  

باروری مشاوره و مداخالت آموزش محور به منظور توانمندسازی زنان و دختران در سنین  

 و یائسگی 

 سرطان های زنان  

 طب مکمل و سالمت مادر و نوزاد 

  



 

ت   رپستاري مدريی  اولویت اهي ژپوهشي گروه  

 

با هدف توسعه  یپرستار انیدر آموزش پرستاران و دانشجو یپژوهش یبرنامه ها نیتدو 

 تیفیو با ک منیا یپرستار یها ارائه مراقبت یارتقا یانها در راستا ینیدانش و مهارت بال

 مارانیو صدمه ب بیاز آس یریشگیدر جهت پ منیا یمراقبت یبرنامه ها نیتدو 

 مارانیب یمنیا یارتقا یآموزش و ارائه مراقبت از راه دور در راستا یها ستمیس یانداز راه 

از طریق افزایش توانمندی بیماران در مراقبت از خود و شناسایی عوامل تهدید کننده 

 سالمتی

از  یریشگیدر پ یمیو کار ت یپرستار یمختلف ثبت و گزارش ده یروش ها ریتاث یبررس 

 عیبروز خطاها و وقا

 ،یکیزیف یمحدود کننده ها مار،یب منیمثال انتقال ا یکار )برا یراهنما ریتاث یبررس 

مراقبت  یدر بخش ها یمنیو جو ا یمنیشدن فرهنگ ا نهیاز عفونت( بر نهاد یریشگیپ

 و اورژانس ژهیو

و  تیفیبا ک یارائه خدمات پرستار یدر ارتقا مارانیمشارکت دادن خانواده و ب ریتاث یبررس 

 منیا

 و اورژانس ژهیمراقبت و یدر بخش ها مارانیب یمنیا تیعوامل مرتبط با رعا ییشناسا 

 

 

 

 


