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 داوشکذٌ مجلٍ عىًان بب 1385 سبل در جبمعٍ سالمت مجلٍ اس شمبرٌ ايلیه

 طبق 1392 سبل مُزمبٌ اس ي گزدیذ مىتشز پیزاپششکی ي مبمبیی پزستبری

 بٍ تخصصی، عىًان بٍ عىًان تغییز بز مبىی وشزیبت کمیسیًن درخًاست

  .داد وبم تغییز جبمعٍ سالمت

 مقبالت وًیسىذگبن بٍ کشًر، پششکی علًم وشزیبت کمیسیًن مصًبٍ بزاسبس

 .گیزدمی تعلق پژيَشی امتیبس مجلٍ ایه

  



 ببلیىی ي پبیٍ علًم َبیسمیىٍ تمبم در متخصص مجلٍ، تحزیزیٍ اوجمه

  .است ایزان سزاسز اس پششکی

 مبمبیی، پزستبری، پششکی، شبخٍ َمکبران تمبمی شبمل مخبطببن

 .ببشىذمی جُبن سزاسز در رياوشىبسی ي پیزاپششکی

 اس بعذ کٍ شًدمی ارسبل مجلٍ بزای آوالیه صًرت بٍ مقبلٍ 60 حذيد مبَیبوٍ 

 قزار چبپ وًبت در ي شذٌ پذیزفتٍ مىبسب مقبالت داير، َمکبران بزرسی

 .میگیزوذ



 اهداف و چشم انداز

 یبفتٍ اوتشبر را وشزیٍ ایه رسبلت جبمعٍ سالمت پژيَشی مجلٍ تحزیزیٍ َیبت

 سطح ارتقبء بزای السم داوش افشایش در کٍ داوذ می َبیی تحلیل ي علمی َبی

 تًجٍ مًرد اصلی مًضًعبت ببشىذ مًثز سالمت وظبم مذیزیت ي جبمعٍ سالمت

 ي اجتمبعی عًامل بٍ تًان می آوُب جملٍ اس کٍ شًوذ می شبمل را يسیعی طیف

 خذمبت ارائٍ َبی وظبم بُذاشتی، خذمبت ارائٍ سالمت، بز مًثز فزَىگی

 ایه َذف گزيٌ .داشت اشبرٌ جبمعٍ سالمت بز مًثز عًامل دیگز ي سالمتی

 پزستبری، پششکی، َبی رشتٍ در درمبوی کبدر ي داوشجًیبن اسبتیذ، وشزیٍ

 .ببشىذ می پیزاپششکی ي مبمبیی
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مامًریت آن بُبًد وتایج سوان ي وًسادان اس طزیق .قبال معزيف بٍ وجات سوذگی بًدٌ است 

 .اوتطار بًرسیٍ َای بالیىی است

ایه صيروال بٍ اقذامات مبتىی بز ضًاَذ در سمیىٍ سالمت سوان،فزسوذ آيری ي مزاقبت اس وًسادان 

عملی ي ساسگار با خاوًادٌ است ،ضمه ایىکٍ اس معیار َای باال بزای   nwhلحه . می پزداسد

 .محتًای علمی بزخًردار است

NWH  ٍاوًاع وسخ خطی را مىتطز می کىذ ، اس جمل: 

تحقیقات اصلی با تمزکش بالیىی ، بزرسی َا ، پزيصٌ َای بُبًد کیفیت ، مقاالت را تمزیه  

 کىیذ

گشارش مًارد،مقاالت مزبًط بٍ آمًسش پزستاری،مقاالت مزبًط بٍ سیاست َای مزاقبت َای 

 بُذاضتی ،مقزرات قاوًوی با يکالت ،تفسیز َا،مقالٍ َای ضخصی،وامٍ َا بٍ سزدبیز 

 
 

 درباره مجله



 اهداف و دامنه  

  کٍ َستىذ ای رضتٍ بیه َای تیم ي پیطزفتٍ،ماماَا پزستاران،پزستاران: َذف مخاطبان

   کىىذ می کار وًسادان بُذاضت ي ،مزاقبت جىسیت ي سوان بُذاضت سمیىٍ در

  ي اجزا تًسعٍ. است آیىذٌ ي وًظُز بالیىی َای چالص ضامل کلی طًر بٍ مًضًعبت

 مزاقبت َای سیاست ي داريساسی ضزایط ي َا بیماری ای، رضتٍ بیه َای پزيصٌ ارسیابی

 بُذاضت بٍ مزبًط مباحث بُذاضتی، خذمات اس حمایت ي گذاری ،قاوًن بُذاضتی َای

 استقبال مًرد ویش داروذ تاثیز متحذٌ ایاالت در پزستاری در کٍ مباحثی جُاوی،بًیضٌ

   .گیزوذ می قزار

 بزای اضافی مىابع ي َا جذيل ، َا تصايیز،ضکل ،دارای است دیذوی بسیار ل صيروا ایه

 .است علمی َای سمیىٍ در اطالعات اس خًاوىذگان درک افشایص
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روی موضوعات مربوط به مراقبت های بهداشتی مربوط به عمل جامعه ، مانند بر 

بهمراقبت های بهداشتی در منزل ، مراجعه  ها ، نیک تمرکز کلیپرستاری ، خدمات  

بهداشتمهمانسراها و اداره   

مقاالت به خوبی تحقیق شده اطالعات عملی و به روز را برای کمک به پرستاری که باید 

به در این زمینه دیگران مرتباً تصمیم بگیرد و مشکالت را حل کند بدون وجود سیستم های 

.اشتراک بگذارند  

یک ژورنال دسترسی آزاد و به طور رایگان در دسترس هر کاربریا موسسه ای قرار می 

 گیرد

بهداشت عمومی،بهداشت محیط ،پرستاری جامعه  و مراقبت در :موضوع و گروه هدف

 منزل 

مقاله می باشد 8شماره و هر شماره  4دوره و هر دوره شامل  38این مجله شامل   

  به زبان انگلیسی منتشر می شود

   مجله درباره
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