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 در زمینه موضوعات مربوط به پرستاری پژوهطیاولویت های 

 

  .، خذهبت هزاقبتی ٍ پژٍّص هی ببضذذیزیت، آهَسشّبی پژٍّطی هزتبط بب پزستبری ضبهل چْبرحَسُ ه اٍلَیت

 حوزه مدیریت -8

  راّکبرّبی رفغ کوبَد پزستبری 1

 بزًبهِ ریشی )تذٍیي استبًذاردّب، تبهیي، تَسیغ ٍ هبًذگبری( ًیزٍی اًسبًی پزستبری در سبسهبًْبی خػَغی ٍ دٍلتی 2

 تَسؼِ اخالق حزفِ ای 3

 ٍ هذاخالت پزستبریارسضیببی ّشیٌِ اثزبخطی هزاقبت ّب  4

 طزاحی هذلْبی هٌبسب جْت ارتقبء کیفیت خذهبت ارائِ ضذُ تَسط پزستبراى ٍ افشایص پبسخگَیی 5

 طزاحی سیتن ّبی کٌتزلی ارتقبء ایوٌی بیوبراى، پزستبراى 6

 حسببزسی ٍ کٌتزل کیفیت هزاقبت ّبی پزستبری در کلیِ سطَح هزاقبتی)ببلیي ٍ جبهؼِ( 7

 رسضیببی ػولکزد پزستبراىطزاحی ًظبم ا 8

 طزاحی ًظبم ارتقبء حزفِ ای در پزستبراى 9

 قبًَى گذاری در پزستبری 10

 تقَیت ًظبم هٌسجن اطالػبت ًیزٍی اًسبًی پزستبری 11

 هذیزیت پزستبری هبتٌی بز ضَاّذ 12

 چبلطْبی اخالقی در هزاقبت اس بیوبراى خبظ 13

 ردّبی پزستبریبْبَد ٍ ارتقبء ضبخع ّب ٍ استبًذا 14

 هطبلؼبت تطبیقی در هَرد جبیگبُ پزستبر در بزًبهِ پشضک خبًَادُ 15

 طزاحی ٍ استقزار هذل ّبی آهَسضی هبتٌی بز کبر تیوی ٍ بیوبر هحَر ٍ خبًَادُ هحَر 16

 فٌبٍریْبی ًَیي در ارائِ خذهبت پزستبری 17

 ن ّبی ارایِ هزاقبت پزستبری( در سیست E-Healthاجزا ٍ ارسضیببی سالهت الکتزًٍیک ) 18

 سبهبًذّی ًظبم هستٌذسبسی در پزستبری 19

 طزاحی الگَّبی ًَیي آهَسش ضوي خذهت پزستبری 20

 تبهیي ٍ تذٍیي سٌذ جبهغ ػزضِ ٍ تقبضب در پزستبری کطَر 21

 در ارائِ خذهبت هزاقبتی بب هحَریت کیفیت، ػذالت در سالهت ٍ دستزسی بزای ّوِ PHCارایِ الگَی پبسخگَ بِ  22

 چبلص ّبی ارتببط بیي حزفِ ای 23

 حوزه آموزش -2

 اػتببر بخطی آهَسش پزستبری 1

 تَسؼِ کوی ٍ کیفی آهَسش پزستبری 2

 تذٍیي ضبیستگی ّب ٍ هْبرتْبی السم ّیئت ػلوی 3

 ٌی بز پژٍّصارسضیببی الگَّبی آهَسضی هبت 4

 چبلص ّبی پذیزش ٍ گشیٌص داًطجَی پزستبری 5

 ارسیببی ّشیٌِ اثزبخطی رٍش ّبی آهَسش ٍ یبدگیزی الکتزًٍیک ٍ ضبیِ سبسی 6

 آهَسش هذاٍم 7

 چگًَگی رضذ ٍ ارتقبء هطبرکت تیوی ٍ بیي حزفِ ای 8

 تذٍیي راٌّوبی )گبیذالیي( آهَسضی 9

 ی هبتٌی بز جبهؼِآسهَى رٍضْبی آهَسضی ٍ یبدگیز 10

 تَسؼِ آهَسش بیي حزفِ ای  11
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 حوزه ارائه خدمات مراقبتی -9

  هزاقبت ّبی تسکیٌی 1

 خَدهزاقبتی در جوؼیت سبلن ٍ بیوبر 2

 درهبًی -رٍضْبی ارتقبء ایوٌی در هزاکش هزاقبتی 3

 تذٍیي راٌّوبّب ٍ استبًذاردّبی ببلیٌی  4

 هؼٌَیت ٍ پزستبری 5

 داى سبلوٌذسالهت سًبى ٍ هز 6

 طزاحی هذل هزاقبت هذدجَ ٍ خبًَادُ هحَر در پزستبری 7

 طزاحی سبهبًِ خذهبت جبهغ هزاقبت پزستبری  8

 ارتقبء سَاد سالهت جبهؼِ 9

 پزستبری ٍ جوؼیت ّبی آسیب پذیز / پزخطز 10

 افشایص آگبّی جبهؼِ در سطَح هختلف پیطگیزی 11

 هزاقبت پزستبری در هٌشل 12

 ت پزستبری در هزاکش ًگْذاری سبلوٌذاى ٍ افزاد بذحبلهزاقب 13

 حوبیت ّبی اجتوبػی ٍ ارتقبء سالهت 14

 سالهت هزاقبیي سالهت 15

 پزستبری جبهؼِ هحَر 16

 طزاحی سیستن ارجبع ٍ بیوبر ٌّگبم تزخیع بِ هزاکش هطبٍرُ پزستبری در جبهؼِ  17

 کطَر جبیگبُ فزایٌذ پزستبری در هزاقبت ّبی ببلیٌی 18

 حوزه پژوهص -4

 هذیزیت ٍ تزجوبى داًص 1

 تذٍیي ًقطِ راُ پژٍّص ّبی پزستبری 2

 چبلطْبی اخالقی در تحقیقبت پزستبری 3

 تَاًوٌذسبسی پژٍّطی 4

 دیذُ ببًی/ رغذ تَلیذ ػلن در پزستبری )پبیص تَلیذ ػلن در پزستبری( 5

 


