بسمه تعالی
اولویت های پژوهطی گروه پرستاری داخلی -جراحی و اطفال
دانطکده پرستاری و مامایی
دانطگاه علوم پسضکی و خدمات بهداضتی درمانی گناباد
الف) پژوهص های کاربردی
 -1کبربزد طب سٌتی ٍ هکول در هزاقبت اس بیوبر (بب تبکیذ بز گیبّبى دارٍیی)
 -2تَاًبخطی ،خَدهزاقبتی ٍ ارتقبء کیفیت سًذگی در بیوبراى هشهي ًظیز اختالالت قلبی عزٍقی ،سزطبى ّب،
بیوبریّبی تٌفسی ،دیببت... ٍ MS ،
 -3پیطگیزی در بیوبری ّبی هشهي ٍ هذاخالت ًَیي پزستبری
 -4پزستبری ٍ ارتقبء سالهت هعٌَی
 -5پزستبری ٍ هزاقبت تسکیٌی
 -6کبربزد هذلّبی پزستبری در هزاقبت ٍ ارتقبء سالهت هذدجَیبى
 -7کیفیت ارائِ هزاقبت ّبی پزستبری در بخص ّبی داخلی -جزاحی ٍ هزاقبتّبی ٍیژُ
 -8طزاحی ابشارّبی استبًذارد در هزاقبتّبی پزستبری
 -9اثزبخطی رٍشّبی پیطگیزی ٍ هذاخالت پزستبری در کٌتزل عفًَتّبی بیوبرستبًی
 -10ارتقبی کیفیت هزاقبت ّبی ببلیٌی بب تبکیذ بز اقذام پژٍّی
 -11هسبئل اخالقی ،قبًًَی ٍ حقَقی در پزستبر
 -12راّکبرّبی عولی در جْت بْبَد فزآیٌذ آهَسش بِ بیوبر
 -13ارتقبی ایوٌی بیوبر
 -14هذیزیت خطبّبی دارٍیی
 -15تَسعِ آهَسش هجبسی در پزستبری (تلِ ًزسیٌگ)

 -16تَاًوٌذسبسی ٍالذیي در هزاقبت اس کَدکبى (سبلن ،بیوبریّبی حبد ٍ هشهي)
 -17رعبیت حقَق کَدک (سبلن /بیوبر)
 -18کَدکآساری
 -19ارتقبی سالهت کَدکبى (فزدی ،خبًَادگی ٍ اجتوبعی)
 -20طزاحی هذلّبی هزاقبتی کَدکبى هبتال بِ اختالالت حبد ،هشهي
 -21بکبرگیزی هذلّبی هزاقبتی کَدکبى هبتال بِ اختالالت حبد ،هشهي
 -22رضذ ٍ تکبهل کَدک

ب) پژوهص در آموزش
 -23ارتقبی کیفیت آهَسش ٍ پژٍّص ببلیٌی بب تبکیذ بز اقذام پژٍّی
-24تَسعِ بزًبهِّبی درسی پزستبری بب رٍیکزد آهَسش پبسخگَ
 -25هطبرکت گزٍُ پزستبری در سیبستگذاری سالهت
-26استقزار ّیأت علوی ببلیٌی در هزاکش درهبًی (چبلصّب ٍ فزصتّب)
 -27ضبیستگی ٍ صالحیت ببلیٌی پزستبراى
 -28چبلصّبی آهَسش هذاٍم پزستبراى
-29تعْذ ٍ اخالق حزفِای (پزستبراى ،هذرسیي ٍ داًطجَیبى پزستبری)
 -30ارتقبی ارتببط بب هذدجَ در داًطجَیبى پزستبری
 -31اعتببربخطی آهَسضی (ارسیببی درًٍی ٍ بیزًٍی) گزٍُ پزستبری
-32

ًیبسّبی آهَسضی اعضبی ّیأت علوی ،آهَسضی ٍ اجزایی پزستبری

-33

بزرسی صالحیت ببلیٌی داًطجَیبى پزستبری

-34

ارتقبی تَاًوٌذی اعضبی ّیأت علوی پزستبری

-35

ًَآٍری ٍ اصالح فزآیٌذّبی آهَسضی

-36

کیفیت آهَسش ببلیٌی پزستبری

-37

ضیَُّبی ًَیي ارسضیببی ببلیٌی داًطجَیبى ٍ اسبتیذ

-38

هَاًع استفبدُ اس رٍشّبی ًَیي تذریس

-39

گسست تئَری اس ببلیي ٍ ارائِ راّکبر

 -40آهَسش هبتٌی بز ضَاّذ

