اولویتهای تحقیقاتی گروه پرستاری
-1آموزش پرستار:
ارتقاء کیفیت آهَسش ،پژٍّص  ،هزاقبت ّای بالیٌی با تاکیذ بز اقذام پژٍّی
تطکیل ٍ ارسضیابی "ّیات اٍلیا ٍ اساتیذ "
راّکارّای ارتقاء رضایت هٌذی داًطجَیاى در خذهات بالیٌی
اًجام پژٍّص ّای ابشار ساسی ٍ رٍاًسٌجی ابشار هزتبط با هزاقبت ّای پزستاری
پزستاری هبتٌی بز ضَاّذ
ارتقا کیفیت آهَسش بالیٌی
آهَسش هذاٍم پزستاری (ًیاسّا – طزاحی دٍرُ ّای آهَسش)
هحیط ػزصِ ّای آهَسضی (اهکاًات ،هَاًغ ،اًگیشُ تَاًایی ّای استاد ،داًطجَ ٍ )...
هطالؼات هذاخلِ ای در ارتباط با اثزبخطی کارگاُ ّای آهَسضی
بکارگیزی تحقیقات پزستاری (خصَصاً کاربزدی) در آهَسش بالیٌی
راّکارّای هذاخلِ ای جْت کاّص فاصلِ آهَسش پزستاری در کالس ٍ بالیي
اخالق در فؼالیت ّای آهَسضی ,پژٍّطی ٍ بالیٌی پزستاری
بْبَد ضیَُ ّای آهَسش هزدم در ًظام سالهت
-2پرستاری سالمندی
سالهت ػوز سالوٌذاى
کیفیت سًذگی سالوٌذاى
کیفیت هزاقبت ّای بْذاضتی در سالوٌذاى
 LONENESSدر سالوٌذاى
سبک سًذگی سالوٌذاى
هطکالت رٍاى ضٌاختی در سالوٌذاى
خطًَت بز ػلیِ سًاى سالوٌذ
ارائِ هذل هٌاسب بزای ادغام سالهت سالوٌذاى در ًظام سالهت

-4روان پرستاری
بزرسی هیشاى ٍ ضیَع خطًَت ّای خاًگی در سًاى
ًیاسّای رٍاًی در افزاد آسیب پذیز (کَدکاىًَ ،جَاًاى ،سالوٌذاى ،سًاى باردار ٍ )...
رفتار ّای پز خطز در سطح استاى ایالم
سَء رفتار ًَجَاًاى
هطکالت قاًًَی پزستاراى ضاغل در بخص رٍاى
هطکالت ضایغ دٍراى جَاًی (داًطجَیی-اضتغال-کارآفزیٌی)
رفتارّای پزخطز در دٍرُ ّای ًَجَاًی ٍ جَاًی در استاى ایالم
سالهت رٍاى اقطار هختلف داًص آهَساى  ,داًطجَیاى ٍ ...
سالهت رٍاى در بیواریْای ضایغ ٍ هختلف
ارتقای سالهت رٍاى پزستاراى در هحیط کار

ػلل ٍ ػَاهل هَثز بز خَدکطی
هَاد هخذر جذیذ ٍ دالیل گزایص بِ آى
بْذاضت رٍاى در بالیای طبیؼی ٍ غیزطبیؼی
.5مدیریت و آموزش پرستاری
چالص ّای هذیزیت پزستاری در استاى
بکارگیزی حاکویت بالیٌی ٍ تؼییي اثزبخطی آى درخذهات پزستاری ٍ هاهایی
ابشار ساسی حاکویت بالیٌی
ارائِ هذل ّای هزاقبتی در پزستاری
استاًذاردّای هزاقبت پزستاری
هطکالت هذیزیتی در رضتِ هاهایی
درک هذیزاى گزٍُ ّای آهَسضی اس هذیزیت آهَسضی
جایگاُ پزستاراى در سیاست ّای کلی سالهت کطَر بزاساس ضاخص ّای هؼتبز

ارائِ الگَی هٌاسب با ًگزش جذیذ بِ  PHCبزای ارائِ خذهات سالهت در ضْزّای بشرگ ٍ حاضیِ ضْزّا با تاکیذ بز ابؼاد هؼٌَی ٍ اجتواػی

تحقیقات هزتبط با تؼییي کٌٌذُ ّای اجتواػی سالهت ( ٍ)SDHػذالت در سالهت
ارائِ راّکار هٌاسب بزای تبذیل ًتایج تحقیقات بِ سیاستگذاری  ,بزًاهِ ریشی ٍ اجزا(اًتقال ٍ تبادل داًص)
-6پرستاری کودکان
تَاًوٌذ ساسی ٍالذیي در هزاقبت اس کَدکاى (سالن ,بیواری ّای حاد ٍ هشهي )
حوایت اس حقَق کَدک (سالن/بیوار)
طزاحی هذل هزاقبتی کَدکاى هبتال بِ بیواریْای حاد – هشهي – هزحلِ ًْایی سًذگی
طزاحی الگَی هزاقبتی اس کَدکاى در بحزاى
-7پرستاری بهداشت جامعه
رٍیکزدّای ًَیي هذیزیتی در پزستاری بْذاضت جاهؼِ
رٍیکزدّای ًَیي در آهَسش بالیٌی پزستاری بْذاضت جاهؼِ
قاًَى در پزستاری بْذاضت
ارتباطات در پزستاری بْذاضتزستاری جاهؼِ ًگز
پزستاری تَاًبخطی
آهَسش ٍ ارتقاء سالهت
پزستاراى بْذاضت جاهؼِ ٍ هزاقبت ّای بْذاضتی اٍلیِ در سیستن سالهت (هادراى ٍ کَدکاى ،تٌظین خاًَادٍُ ،اکسیٌاسیَى ٍ )...

