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اولىیت اهی ژپو ی روه د ی ر ی
عزاحی ،اجزا ٍ ارسضیبثی هذاخالت پزستبری ثِ هٌظَر ارتمبء کویی ٍ کیفیی ٍضیؼیت
کیفیت سًذگی هجتالیبى ثِ
اختالالت داخلی جزاحی
ثستزی ٍ سزپبیی

جسوبًی (خَاة ،اکسیضى رسبًی ،دفغ ادراری ٍ هذفَع ،رصین غذایی ،فؼبلیت جسوبًی
ٍ  )...اس ًَجَاًی تب سبلوٌذی هجتٌی ثز ثزرسی ًیبسّبی آهَسضی ،هطبٍرُ ای ٍ هزالجتی
آهَسش ٍ پبیص هستوز رفتبرّبی خَد هذیزیتی ،خَدکبرآهذی ،خَدهزالجتی ٍ
تَاًجخطی
عزاحی ،اجزا ٍ ارسضیبثی هذاخالت پزستبری هجتٌی ثز عت هکول ،سٌتی ٍ ...
عزاحی ،اجزا ٍ ارسضیبثی ثزًبهِ ّبی آهَسضی جْت تمَیت ٍ اجزای تفکز اًتمبدی ٍ
استذالل ثبلیٌی داًطجَیبى

فزایٌذ صالحیت ثبلیٌی

هؼزفی ضیَُ ّبی جذیذ آهَسضی ،یبدگیزی ٍ ارسضیبثی جْت ارتمب صالحیت ثبلیٌی
داًطجَیبى
آهَسش هذاٍم ثِ کبرکٌبى پزستبری ثز اسبط NIC & NOC
عزاحی ،اجزا ٍارسیبثی هزالجتْبی استبًذارد پزستبری هستمل ٍ ًیوِ هستمل ثیب اراهیِ

ثزایٌذ صالحیت ثبلیٌی

پزٍتکل ّب ٍ راٌّوبّبی ثبلیٌی
ثبسعزاحی ،اجزا ٍ ارسضیبثی خذهبت پزستبری هجتٌی ثز الگَّبی پزستبری
آهَسش ،کٌتزل ٍ اصالح رفتبرّبی پزخغز در گزٍُ ّبی هختلف سٌی

اصالح سجک سًذگی

عزاحی ،اجزا ٍ ارسیبثی  smart homeدر ثیوبراى هشهي
اصالح رفتبرّبی خَد هزالجتی در هذدجَیبى ٍ کبرکٌبى اس عزیك ضجکِ ّبی اجتوبػی
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اولىیت اهی ژپو ی روه هد ت باروری ،بارد ری و ز مان
ثزرسی الگَّبی رفتبر ثبرٍری سًبى ٍ ّوسزاى ثِ هٌظَر ثزًبهِ ریشی ٍ ثْجَد
سبختبر خبًَادُ ٍ جوؼیت
عزاحی ،اجزا ٍ ارسضیبثی هذاخالت ثِ هٌظَر ارتمب کوی ٍ کیفی سایوبى عجیؼی
(فیشیَلَصیک) ٍ کبّص سشاریي ثِ هٌظَر ارتمب سالهت هبدراىًَ ،ساداى ٍ کَدکبى
ثزرسی ػلل ریطِ ای هزگ هبدراى ٍ ضٌبسبیی ٍ اجزای هذاخالت پیطگیزی اس آى
ثزرسی سجک سالهت ػوَهی ٍ اختصبصی سًبى در حیغِ ثْذاضت ثبرٍری ٍ
سالهت ًسل ٍ ثبرٍری :هبهبیی
اس ًَجَاًی تب سبلوٌذی ثزرسی ًیبسّبی آهَسضی -هطبٍرُ ای ٍ هزالجتی سًبى اس ثلَؽ تب سبلوٌذی
عزاحی ،استبًذاردسبسی ،ثِ کبرگیزی ٍ پبیص راٌّوبی ػول ثِ هٌظَر ارتمبئ
سالهت سًبى در حیغِ ثْذاضت ثبرٍری ٍ هبهبیی
ضٌبسبیی ،پیطگیزی ،درهبى ٍ اراهِ راّکبر در اختالالت ،آسیت ّب ٍ ثیوبریْبی
سًبى
ثزرسی ،تذٍیي ٍ اجزای هذاخالت ثِ هٌظَر ارتمب سالهت جٌسی در ردُ ّبی سٌی
هختلف ( اس کَدکی تب سبلوٌذی)
ثزرسی ،تذٍیي ٍ اجزای هذاخالت ثِ هٌظَر جلت هطبرکت هزداى در ارتمبء سالهت
حفظ ٍ ارتمبء سالهت

عزاحی اجزا ٍ ارسضیبثی ثزًبهِ ّبی پیطگیزی ،هزالجتی ،درهبًی ،آهَسضی ٍ

سًبى ٍ کَدکبى در ثالیب حوبیتی اس سًبى ٍ کَدکبى در ثالیب ٍ خطًَت ّبی خبًگی

اًجبم هغبلؼبت تغجیمی در سهیٌِ سیستن ّبی آهَسش ثبلیٌی ٍ
تئَری هبهبیی در ایزاى ٍ جْبى
ثزرسی کیفیت خذهبت هزتجظ ثب سالهت سًبى ٍ همبیسِ آى ثب
هذیزیت ٍ سیبستگذاری در حیغِ

استبًذاردّبی جْبًی

آهَسش ٍ خذهبت هبهبیی ٍ ثْذاضت

ضٌبسبهی هَارد لشٍم تغییز در ثزًبهِ آهَسضی ٍ آرایص درٍط ٍ

ثبرٍری

تذٍیي ٍ ثکبرگیزی ضیَُ ًبهِ جبهغ سیستن آهَسش تئَری ٍ
ثبلیٌی داًطجَیبى
اػتجبرسٌجی ٍ ارسضیبثی آهَسش تئَری ٍ ثبلیٌی در حَسُ
هبهبیی ٍ ثْذاضت ثبرٍری

کبرثزد عت سٌتی ٍ هکول در هبهبیی ٍ

عزاحی ،اجزا ٍ ارسضیبثی هذاخالت عت هکول /سٌتی در حَسُ

ثْذاضت ثبرٍری

خذهبت هبهبیی ٍ ثْذاضت ثبرٍری

ًَ آٍری ،کبرآفزیٌی ٍ ارتجبط ثب سبسهبى ،عزاحی ،اجزا ٍ ارسضیبثی عزحْبی هزتجظ ثب خذهبت صٌؼت در
صٌؼت ٍ ثبسار کست ٍکبر در حَسُ

حَسُ هبهبیی ٍ ثْذاضت ثبرٍری

خذهبت هبهبیی ٍ ثْذاضت ثبرٍری
عزاحی ،اجزا ٍ ارسضیبثی ػولکزد اراهِ دٌّذگبى خذهبت هزتجظ
ثب هبهبیی ٍ ثْذاضت ثبرٍری در تغبثك ثب کذّبی اخالق هبهبیی
ارتمبء تؼْذ حزفِ ای ٍ اخاللی در حَسُ ثزرسی هَاًغ التشام ثِ تؼْذ حزفِ ای -اخاللی در حَسُ خذهبت
هبهبیی ٍ ثْذاضت ثبرٍری

هبهبیی ٍ ثْذاضت ثبرٍری
عزاحی ،اجزا ٍ ارسضیبثی راٌّوبی ػول ٍ اراهِ پیطٌْبد در
راستبی پبسذاضت تؼْذ حزفِ ای – اخاللی
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اولىیت اهی ژپو ی روه رو ر تاری
ارتمبء سالهت رٍاى در اثؼبد فزدی ،خبًَادگی ٍ اجتوبػی
عزاحی ،اجزا ٍ ارسضیبثی ثزًبهِ ّبی هطبٍرُ ای در جْت ارتمبء سالهت رٍاى
عزاحی ،اجزا ٍ ارسضیبثی ثزًبهِ ّبی فزد درهبًی ،خبًَادُ درهبًی ٍ گزٍُ درهبًی در ارتجبط
ثب اػتیبد ٍ سَء هصزف هَاد
ارتمبء آهَسش تئَری ٍ ثبلیي در حَسُ رٍاًپزستبری
ارتمبء کیفیت ارتجبط ،تؼْذ حزفِ ای ٍ اخالق در رٍاًپزستبراى
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اولىیت اهی ژپو ی روه ىدکان و وژیه ىز د ن
عزاحی ،اجزا ٍ ارسضیبثی ثزًبهِ ّبی ارتمبئ تَاًوٌذی هْبرت ّبی ثبلیٌی اػضبء ّیبت
ػلوی ٍ هزثیبى گزٍُ کَدکبى ٍ ٍیضُ ًَساداى در جْت کبّص فبصلِ ثیي آهَسش ٍ ثبلیي
ٍ ارتمبء آهَسش ثبلیٌی
ارتمبء کیفیت ثزلزاری ارتجبط ،تؼْذ حزفِ ای ٍ اخالق در ثیي پزستبراى گزٍُ کَدکبى ٍ
ٍیضُ ًَساداى
عزاحی دستَرالؼول ٍ گبیذ الیي ّبی هزالجتی هَرد ًیبس ثزای اراهِ هزالجت استبًذارد
ثزای ًَساداى ٍ کَدکبى ثستزی در ثیوبرستبى
ارتمبء کیفیت هزالجت خبًَادُ هحَر در ثخص ّبی کَدکبى ٍ ٍیضُ ًَساداى
تَسؼِ اجزای NIDCAPدر ثخص ّبی ًَساداى
ارتمبء پبسخ گَیی اجتوبػی داًطجَیبى گزٍُ ٍیضُ ٍ کَدکبى در اراهِ هزالجت ّبی
پزستبری
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اولىیت اهی ژپو ی روه هد ت جا و و سا ندی
تجییي رٍضْبی آهَسضی (الگَّبی) کبرآهذ دردرٍط ًظزی ٍ ػولی گزٍُ ثْذاضت جبهؼِ ٍ
سبلوٌذی
عزاحی،اجزا ٍ ارسضیبثی ثزًبهِ ّبی تَاًوٌذسبسی اسبتیذ گزٍُ ثْذاضت جبهؼِ ٍ سبلوٌذی
هجتٌی ثز ًیبسّبی آهَسضی
تَسؼِ تطخیص ّبی پزستبری هزتجظ ثب سالهت جبهؼِ ٍ تجییي ثستِ ّبی خذهت لبثل اراهِ ٍ
ػولیبتی ًوَدى آى ّب
ثزرسی هتغیزّبی التصبدی– اجتوبػی هزتجظ ثب سالهت جبهؼِ ثب استفبدُ اس هذلْبی سالهت هحَر
سجک سًذگی سبلن در خبًَادُ ّب ٍ اراهِ خذهبت پیطگیزی ٍ غزثبلگزی
راّکبرّبی حفظ ٍ ارتمبء سالهت جسوی ٍ رٍاًی گزٍّْبی هختلف جبهؼِ (ًَجَاًبى ،جَاًبى ،سًبى
سٌیي ثبرٍری ،سبلوٌذاى)
تؼییي ٍ اٍلَیت ثٌذی ًیبس ّبی آهَسضی هزتجظ ثب سالهت در گزٍُ ّبی هختلف جبهؼِ
ثْیٌِ سبسی ًمص پزستبر ثْذاضت جبهؼِ اس عزیك راُ اًذاسی ایستگبُ سالهت
ارتمبء سالهت سبلوٌذاى ٍ خبًَادُ آًبى در سهیٌِ ّبی (خبًَادُ ،سزای سبلوٌذاى ،هزاکش خیذهبتی ٍ
درهبًی) :پبیص ٍ هذاخالت جبهغ
عزاحی ٍ اجزای هذاخالت هزتجظ ثب تَسؼِ سیالهت سیبلوٌذاى ٍ خیبًَادُ آًیبى در سهیٌیِ ّیبی
(خبًَادُ ،سزای سبلوٌذاى ،هزاکش خذهبتی ٍ درهبًی) :پبیص ٍ هذاخالت جبهغ
ریطِ یبثی ثیوبری ّبی هزتجظ ثب سبلوٌذی ٍ ارتمبی سالهت سبلوٌذاى ٍ هیزالجیي آًیبى در سهیٌیِ
ّبی (خبًَادُ ،سزای سبلوٌذاى ،هزاکش خذهبتی ٍ درهبًی) :پبیص ٍ هذاخالت جبهغ
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اولىیت اهی ژپو ی روه ر ت وژیه و مدری ت
ارتمبء اًگیشُ ضغلی پزستبراى ٍ اسبتیذ ثخص ّبی ٍیضُ
عزاحی ،اجزا ٍ ارسضیبثی ثزًبهِ ّبی ارتمبء آسبیص ثیوبر در ثخطْبی ٍیض ُ (درد ،اضغزاة ،ثی لزاری)
ثستزی هجذد (ػلل ،هذاخالت ،ارسیبثی پیبهذّب ،آهَسش ثِ ثیوبراى ٍ خیبًَادُ ّیب ،خیَد هزالجتیی) در
ثخص ّبی ٍیضُ
چبلص ّبی هزالجت ّبی پزستبری در فَریت ّب ٍ ثالیب ٍ هالحظبت اخاللی ٍ لبًًَی هزتجظ ثب آًْب
پیبهذ ّبی ًبضی اس ثستزی (جسوی ،رٍاًی ،اجتوبػی) در ثخص ّبی ٍیضُ
عزاحی ٍ اجزا ٍ ارسضیبثی ثزًبهِ تزخیص ٍ ارتمبی سجک سًذگی ثیوبراى در ثخص ّبی ٍیضُ
راّکبر ّبی ارتمبی سالهت (جسوی ،رٍاًی ،اجتوبػی ،هؼٌَی) ثیوبراى در ثخص ّبی ٍیضُ
چبلص ّبی آهَسش ثبلیٌی داًطجَیبى در گزٍُ هزالجت ٍیضُ ٍ هذیزیت
ارسضیبثی ٍ ارتمب ی کیفیت هزالجت ّبی پزستبری در ثخص ّبی ٍیضُ
ارتمبء تؼْذ حزفِ ای در آهَسش ٍ هزالجت پزستبری در ثخص ّبی ٍیضُ ٍ هیذیزیت (آهیَسش ،ثیبلیي ٍ
پضٍّص)
ًمص ٍ جبیگبُ هٌتَری ٍ پزسپتَری در آهَسش ثبلیٌی داًطجَیبى ٍیضُ ٍ هذیزیت
تَسؼِ ثزًبهِ حبکویت ثبلیٌی در سغح خذهبت ثْذاضتی ٍ ثیوبرستبًی ثب رٍیکزد هزالجت پزستبری
ثزرسی ًمص ٍ جبیگبُ داًطجَیبى ٍیضُ ٍ هذیزیت :پزستبری ،خذهبت ثْذاضتی درهبًی
ثَهی سبسی ،تذٍیي ٍ ثکبرگیزی راٌّوبی ثبلیٌی در هزالجت اس ثیوبراى ثخص ّبی ٍیضُ

