دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی مازندران دانشکده پرستاری و مامایی

دادکشنه رپستاری و مامایی نسیبه ساری /معاونت ژپوهشی

اولویت اهی ژپوهشی گروه مامایی و مشاوره رد مامایی
-1

تاثیر برنامه مربی سالمت مبتنی بر مامای مشاور بر استرس درک شده ،رفتار خود مراقبتی و قند خون زنان مبتال به دیابت حاملگی

 -2طراحی بسته آموزشی ماما محور در تربیت و آموزش جنسی کودکان توسط والدین
 -3بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی با خودکارآمدی دیابت حاملگی
 -4بررسی تعیین کننده های موثر بر سالمت روانی -اجتماعی و جنسی کودکان
 -5اموزش خود مراقبتی در ارتقای سالمت روانی جنسی کودکان
 -6نقش مشاور تلفنی در ارتقای سالمت جنسی
 -7تاثیر برنامه های حمایتی در زنان مبتال به سرطان زنان
 -8ارتقای سالمت جنسی و باروری زنان در میانسالی
 -9ارتقای سالمت باروری جامعه ( زنان ،مردان ،جوانان و نوجوانان ) از طریق همتایان
 -11پیش بینی کننده های رفتارهای پر خطر نوجوانان و جوانان
 -11نیازهای آموزشی دریافت کنندگان خدمات در موضوعات مرتبط با سالمت باروری
 -12پیش بینی کننده های قصد و ترجیحات باروری
 -13مشاوره بارداری (قبل ،حین ،پس از زایمان)
 -14مشاره در بیماریهای زنان ( با تاکید بر روشهای پیشگیری و غربالگری)
 -15مهارت های ارتباطی
 -16تربیت جنسی
 -17زایمان طبیعی و فیزیولوژیک
 -18کاربرد طب مکمل در ارتقای سالمت جنسی و باروی
-19ارتقای سالمت جنسی و باروری خانواده
-21ارتقای سالمت جنسی و باروری زوجین نابارور

-21غربالگری روانشناختی زوجین نابارور تحت درمان روش های کمک باروری

اولویت اهی ژپوهشی گروه داخلی – جراحی
1- Acute Care Nursing
2- Critical Care Nursing
3- Complementary and Alternative Medicine
4- Patient welfare
5- Patient Safety
6- Nasocomial infection control
7- Nurse-patient relationship

اولویت اهی ژپوهشی  ،بهداشت جامعه
 -1بهداشت جامعه و مراقبت در منزل ( ( )Home care, home healthبویژه در بیماریها ی مزمن و گروه های خاص نظیر
سالمندان،کودکان)
 -2مراقبت های پرستاری خانواده محور (ساختار و عملکرد خانواه های سالم وآسیب پذیر و الگوهای رفتاری)
 -3جایگاه پرستار در طرح پزشک خانواده
 -4کاربرد مدلهای آموزش بهداشت در کنترل بیماریهای غیری واگیردار و واگیردار
 -5آسیب های اجتماعی
 -6عوامل موثر بر سالمت روان
 -7کنترل بیماریهای واگیردار و غیر واگیردار در جامعه
 -8سالمت زنان ،کودکان و میانساالن
 -9عوامل مرتبط با تغذیه سالم در کودکان و دانش آموزان
 -11عوامل خطر و رفتارهای نابهنجار در دانشجویان
 -11عوامل مرتبط در پوشش تنظیم خانواده
 -12نیازهای آموزشی مراحل مختلف سیکل زندگی در افراد خانواه
 -13واکسیناسیون

اولویت اهی ژپوهشی گروه رپستاری کودکان
 -1کیفیت زندگی کودکان مبتال به بیماریهای مزمن
 -2مراقبت از کودکان بیماردر خانواده (مراقبت های خانواده محور)
 -3مداخالت پرستاری از راه دور ( )Tele Nursingدر کودکان بیمار
 -4مراقبت از خانواده دارای کودک دم مرگ
 -5مالحظات اخالقی در مراقبت از کودکان
 -6اعتیاد در کودکان و عوامل موثر برآن
 -7آموزش سالمت جنسی به کودکان
 -8رشد و تکامل در کودکان با تاکید بر ویژگی های جنسیتی
 -9شیوع اختالالت شناختی و بیماریها روانی در کودکان و عوامل موثر بر آن
 -11غربالگری در بیماری های کودکان با تاکید بر بیماریهای شایع نظیر اوتیسم
 -11مراقبت های پرستاری در کودکان مبتال به بیماریهای مزمن (نظیر بد خیمی ها)
 -12عوامل موثر در استفاده از لوازم آرایشی در کودکان
 -13صدمات امواج الکترومغناطیسی ( امواج موبایل -خطوط فشار قوی و  )....در کودکان
 -14ترس از مدرسه در کودکان
-15مشکالت بلوغ (بلوغ زودرس و)...
 -16سوانح در کودکان
 -17اختالالت حسی در کودکان (شنوایی و بینایی و )...
 -18مشکالت اسکلتی و حرکتی در کودکان
 -19ورزش و ارتقای فعالیت بدنی در کودکان و کنترل چاقی
 -21خانواده های آسیب پذیر و اثرات آن بر سالمت کودکان
 -21وضعیت سالمت کودکان تک فرزند در خانواده
 -22پیامد الگوهای فرزند پروری بر سالمت کودکان
 -23کودکان معلول و مشکالت خانواده
 -24ارتقای کیفیت مراقبت های پرستاری در بخش های بیمارستانی
 -25بیماریهای عفونی در کودکان و مراقبت های پرستاری
 -26ارتقای مهارتهای زندگی در کودکان و آگاهی آنان ازحقوق خود

اولویت اهی ژپوهشی گروه مدرییت و اصول و فنون
الف) مدرییت رد رپستاری
 -1مدیریت مبتنی بر شواهد بر اساس نظریه ها
 -2سبک مدیریتی و شیوه های رهبری در پرستاری
 -3نقش پرستاران در مدیریت بحران و حوادث
 -4ارزیابی و استاندارد سازی ( ساختاری -فرآیندی -پیامد) کیفیت مراقبت پرستاری
 -5خطرات حرفه ای و خشونت های شغلی در کارکنان پرستاری و راهکارهای پیشگیری آن
 -6ارزیابی ترک شغلی در پرستاران
 -7ارزیابی چالش های اخالقی در پرستاری ( با تاکید بر تصمیم گیری های پرستاری)
 -8روش های توانمند سازی پرستاران در ارتقای کیفیت مراقبت های پرستاری
 -9نقش پرستار در اعتبار بخشی بیمارستانی و حاکمیت بالینی
 -11فرسودگی شغلی در پرستاران و عوامل موثر بر آن
 -11چالش های قانونی در حرفه پرستاری
 -12عومل موثر بر تضاد در مدیریت پرستاری و راهکارهای کنترل و بهره برداری از آن
 -13خطاهای پزشکی و پرستاری و روش های کاهش آن
 -14چالش های دادن خبر بد به بیمار و خانواده و راه های مقابله با آن
 -15رضایت شغلی در پرستاران و عوامل موثر برآن

ب) آموزش رپستاری
 -1بررسی غیبت تحصیلی ،علل افت تحصیلی و انصراف از رشته در دانشجویان پرستاری
 -2ارزیابی نیازهای آموزشی پرستاران شاغل در بیمارستانها و جامعه
 -3ارتقاء کیفیت آموزش بالینی دانشجویان در کارآموزی و کارورزی
 -4شکاف بین آموزش تئوری و بالین در پرستاران و راه های کاهش آن
 -5ارزیابی رضایتمندی دانشجویان و اساتید پرستاری از برنامه های آموزشی پرستاری و روش های ارتقای آن
 -6بکارگیری و ارتقای ارزشیابی بالینی دانشجویان پرستاری
 -7بررسی نیازهای آموزشی اعضای هیئت علمی و مربیان دانشکده های پرستاری

 -8بررسی روش های ارتقای تفکر انتقادی در دانشجویان پرستاری

اولویت اهی ژپوهشی گروه روان رپستاری
 -1انجام پژوهش هایی در زمینه اخبار روانی – اجتماعی کلیه جمعیت های آسیب پذیر اعم از بیماران روانی ،زنان ،کودکان ،معتادان،
جوانان و . ...
 -2انجام پژوهش ها در زمینه انجام مداخالت مراقبتی نوین در مراقبت از بیماران روان و نیز جمعیت های آسیب پذیر
 -3انجام پژوهش هایی در زمینه توجه به ابعاد روانی -اجتماعی در آموزش دانشجویان علوم پزشکی و مددجویان سالمت روان

اولویت اهی ژپوهشی گروه رپستاری سالمندی
 -1سالمندی سالم و موفق
 -2مولفه های اجتماعی سالمت سالمندان
 -3اختالل شناخت سالمندان
 -4افسردگی
 -5فرسودگی خانواده سالمندان دچار اختالل شناخت
 -6پلی فارمیسی
 -7مشکالت بازنشستگی در سالمندان و راهکارها
 -8مشکالت سالمندان بیوه و راهکارها
 -9سوانح رانندگی در سالمندی
 -11اوقات فراغت سالمندان

